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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2016. (XII. 22.) MNB rendelete
az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról,
a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező
tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
Az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó
adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről
szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A számlavezető a belépési azonosítót a jelentéstől elkülönítve adja át a számlatulajdonosnak. A számlavezető
a belépési azonosítót a számlatulajdonos kérésére bármikor, de legalább évente egy alkalommal ismételten átadja
a számlatulajdonosnak.”
2. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 55/2016. (XII. 22.) MNB rendelete
a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet
tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
mindenkor el kell érnie
a) 2018. szeptember 30-ig a 0,15-ös,
b) 2018. október 1-jétől a 0,20-as
szintet.”
2. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerinti eltérő szöveggel lép hatályba.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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4. §		
E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet az 55/2016. (XII. 22.) MNB rendelethez
1. A Rendelet 1. melléklet 3. pont c) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
[A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a 4. pontban foglaltak kivételével – azok a 2. pontban
meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek]
„c) a jelzáloglevél vagy a 2. pont b) alpontja szerinti értékpapír kibocsátásakor, a Jht. 8. § (4) bekezdése szerinti
önálló zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor
ca) 2018. szeptember 30-ig legalább egy éves,
cb) 2018. október 1-jétől legalább két éves
futamidővel rendelkeztek, és”
2. A Rendelet 1. melléklet 4. pont b) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
„b) a 3. pont d) alponttól eltérően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában a 2. pontban
meghatározott források a következő feltételekkel figyelembe vehetők:
ba) a jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó intézmény mérlegében nyilvántartott, az MNB
vagy az Európai Központi Bank által elfogadott fedezetek körébe tartozó, 2015. március 31. előtt kibocsátott
jelzáloglevél állomány, az MNB vagy az Európai Központi Bank által mindenkor alkalmazott befogadási érték
20 százalékáig;
bb) 2018. október 1-jétől a jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó lakás-takarékpénztár
mérlegében nyilvántartott jelzáloglevél-állomány.”
3. A Rendelet 1. melléklete a következő 6a. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„6a. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálója 2–6. pont szerint számított értékét 2018.
október 1-jétől csökkenteni kell a következő képlet szerint számított értékkel, kivéve, ha ezen érték negatív előjelű:
J – SF × A
ahol
J:

a hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében az ugyanazon hitelintézeti csoportba tartozó jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek 2–6. pont szerinti értékének és a saját hitelintézeti csoporton
kívüli, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, forintban denominált
jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összege, amennyiben azok ugyanazon hitelintézeti csoport
valamely tagjának mérlegében vannak nyilvántartva, ide nem értve az ugyanazon hitelintézeti csoporthoz
tartozó lakás-takarékpénztár mérlegében nyilvántartott jelzáloglevelek értékét;
SF:
a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelés mutató számlálójának 2–6. pont szerint számított értéke;
A = J-nek a szabályozott piacra bevezetett részaránya × 0,9 + J-nek a szabályozott piacra be nem vezetett
részaránya × 0,85”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 54/2016. (XII. 22.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi
egészségkárosodási ellátásról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya
a)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
b)
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
c)
a terrorizmust elhárító szerv,
d)
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
e)
a büntetés-végrehajtási szervezet,
f)
az Alkotmányvédelmi Hivatal,
g)
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
h)
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
hivatásos állományának tagja részére megállapítható egészségkárosodási ellátásra terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
álláshely: szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör,
2.
állományilletékes szervezeti egység: a rendvédelmi szervnek azon szervezeti egysége, amelynek állományába
a hivatásos állomány tagja az egészségi alkalmatlanság megállapításakor tartozik,
3.
egészségkárosodási ellátás: a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és a rendvédelmi
egészségkárosodási járadék,
4.
FÜV Bizottság: az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-,
illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.)
IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) szerinti, az egészségi alkalmasság felülvizsgálatára
irányuló eljárást végző bizottság,
5.
helyi szerv: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajátásról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. mellékletében meghatározott helyi szerv,
6.
hivatásos állomány tagja: a rendvédelmi szerv hivatásos állományának tagja,
7.
humánigazgatási szakszolgálat: a rendvédelmi szervnél az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói
intézkedés meghozatalára javaslattételi, kezdeményezési vagy kinevezési joggal rendelkező parancsnok vagy
vezető alárendeltségében működő, annak munkáltatói döntéseit előkészítő, nyilvántartó és rendszerező
szervezeti elem, amelynek vezetője felelős az e rendeletben szabályozott munkáltatói intézkedéseket
megalapozó eljárások jogszerűségéért, valamint a munkáltatói intézkedések szakszerű előkészítéséért,
8.
központi humánigazgatási szakszolgálat: az országos parancsnok, valamint az országos főigazgató irányítása
alatt működő humánigazgatási szakszolgálat, amely a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a belső
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv esetében
a humánigazgatási szakszolgálat részére meghatározott feladatokat is ellátja,
9.
rendvédelmi szerv: az 1. § a)–h) pontja szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv,
10.
területi szerv: az R. 1. mellékletében meghatározott területi szerv.
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2. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítása
3. §

(1) Az ER.-ben foglaltak szerint az állományilletékes parancsnoknak kézbesített, a FÜV Bizottságnak az egészségi
alkalmasság felülvizsgálatára irányuló eljárása során az egészségi alkalmatlanság kérdésében hozott, „Jelenlegi
beosztására alkalmatlan” vagy „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” megállapítást tartalmazó végrehajtható határozata
(a továbbiakban: FÜV határozat) alapján az állományilletékes parancsnok haladéktalanul intézkedik arra, hogy
a humánigazgatási szakszolgálat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárást megkezdje.
(2) Az eljárás megindításával egyidejűleg a humánigazgatási szakszolgálat írásban tájékoztatja a hivatásos
állomány tagját az egészségkárosodási ellátás megállapításának menetéről. A tájékoztatásnak ki kell térnie
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság szabályaira, a felajánlott álláshely elfogadásáról történő nyilatkozat
határidejére, a felajánlott álláshely el nem fogadásának és a nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezményeire,
valamint a Hszt. 82/A. § (6) bekezdése szerinti, a felmentésre irányuló kérelem lehetőségére is. E tájékoztatásban
részletesen ki kell térni az egészségkárosodási ellátás megállapításával történő szolgálati viszony megszűnésének és
a felmentéssel történő szolgálati viszony megszüntetésének jogkövetkezményeire.
(3) Ha a FÜV határozat végrehajthatóvá válásakor a baleset vagy betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről
vagy össze nem függéséről szóló döntés nem áll rendelkezésre, az állományilletékes parancsnok soron kívül, de
legfeljebb 15 napon belül dönt a minősítésről.

4. §

(1) A humánigazgatási szakszolgálat a FÜV határozat végrehajthatóvá válásától számított 10 napon belül megvizsgálja
valamennyi, az állományilletékes szervezeti egységnél betöltetlen álláshely vonatkozásában, hogy azok betöltésére
a hivatásos állomány tagja egészségi állapota alapján alkalmas-e.
(2) Ha a hivatásos állomány tagja a rendvédelmi szerv helyi szervének állományába tartozik, az állományilletékes
parancsnok az eljárás (1) bekezdés szerinti szakaszában megkeresheti az elöljáró parancsnoka által vezetett területi
szervnél működő humánigazgatási szakszolgálatot, hogy a területi szervnél betöltetlen álláshelyek vonatkozásában
vizsgálja meg, hogy a területi szerv rendelkezik-e a hivatásos állomány tagjának egészségi állapota alapján
felajánlható üres álláshellyel.
(3) Ha az állományilletékes szervezeti egység vagy a (2) bekezdés alapján megkeresett területi szerv rendelkezik
felajánlható, a feltételeknek megfelelő álláshellyel, az (1) bekezdés szerinti határidő leteltét követően a 6. §-ban
foglaltak szerint kell eljárni. Ha az állományilletékes szervezeti egységnél nincs a feltételeknek megfelelő
álláshely, az állományilletékes parancsnok soron kívül kezdeményezi a központi humánigazgatási szakszolgálat
közreműködését a betöltetlen álláshelyek vizsgálatában. A humánigazgatási szakszolgálat az eljárás ezen
szakaszában is köteles vizsgálni, hogy az állományilletékes szervezeti egységnél időközben megüresedő álláshely
a hivatásos állomány tagjának felajánlható-e.
(4) A központi humánigazgatási szakszolgálat vizsgálatát 10 napon belül lefolytatja, amely során
a)
keresést végez a rendelkezésére álló nyilvántartásokban a hivatásos állomány tagja egészségi állapotának
megfelelő betöltetlen álláshelyek, és
b)
a rendvédelmi szerv más szervezeti egységeinél működő humánigazgatási szakszolgálatokat keres meg
a hivatásos állomány tagja egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshelyek
azonosítása érdekében.
(5) A központi humánigazgatási szakszolgálat a (4) bekezdés szerinti vizsgálat során elsősorban a Hszt. 82/B. §
(2) bekezdésében meghatározott távolságon belüli szolgálatteljesítési helyekkel rendelkező szervezeti egységek
humánigazgatási szakszolgálatát keresi meg.
(6) Ha a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül a rendvédelmi szervnél felajánlható, a feltételeknek megfelelő
betöltetlen álláshely azonosítására kerül sor, a (4) bekezdés szerinti határidő leteltét követően a 6. §-ban foglaltak
szerint kell eljárni.

5. §

(1) Ha a 4. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat 10 napon belül nem vezet eredményre, az állományilletékes parancsnok
a határidő leteltét követő 5 napon belül dönt arról, hogy mely szolgálati beosztás nem hivatásos munkakörré
történő átminősítése, vagy szükség szerint új álláshely létrehozása útján biztosítja a hivatásos állomány tagjának
továbbfoglalkoztatását. A humánigazgatási szakszolgálat a döntés alapján haladéktalanul köteles intézkedni
az átminősítés vagy az új álláshely létrehozásáról.
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(2) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárás eredményeként rendszeresített álláshelyek száma együttesen
az állománytáblázatban rendszeresített álláshelyek 2%-át nem haladja meg, az állományilletékes parancsnok
saját hatáskörben módosítja az állománytáblázatot, egyidejűleg tájékoztatja a belügyminiszter irányítása alatt
álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges
követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti jóváhagyó személyt.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárás eredményeként rendszeresített álláshelyek száma együttesen
az állománytáblázatban rendszeresített álláshelyek 2%-át meghaladja, az állományilletékes parancsnok
haladéktalanul kezdeményezi a központi humánigazgatási szakszolgálatnál az állománytáblázat soron kívüli
módosítását. A központi humánigazgatási szakszolgálat tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot
az állománytáblázat módosítására irányuló eljárás megkezdéséről, ebben az esetben az álláshely felajánlására attól
függetlenül sor kerülhet, hogy az állománytáblázat módosítása még nem került végrehajtásra.
6. §

(1) A humánigazgatási szakszolgálat a 4. § (1) bekezdésében meghatározott 10 napos, a 4. § (4) bekezdésében
meghatározott 10 napos vagy az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 5 napos határidő leteltét követő 5 napon
belül a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 23. § (1) és (4) bekezdésének megfelelő
alkalmazásával személyzeti megbeszélést tart, amelynek keretében sor kerül a hivatásos állomány tagja részére
a továbbfoglalkoztatása érdekében az új álláshely felajánlására.
(2) A személyzeti megbeszélés a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel a rendvédelmi szerv
hivatali helyiségétől eltérő helyszínen és módon is történhet.
(3) Ha a hivatásos állomány tagja részére a rendvédelmi szerv más szervezeti egységénél betölthető álláshely
felajánlására kerül sor, a személyzeti megbeszélésen a felajánlott álláshely szerinti szervezeti egység
állományilletékes parancsnoka vagy az általa felhatalmazott szolgálati elöljáró is köteles részt venni.
(4) Ha a hivatásos állomány tagja részére több, az egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshely is azonosításra
került, a személyzeti megbeszélésen több – legfeljebb azonban három – álláshelyet kell felajánlani, amelyek
bármelyikének elfogadása a felajánlott álláshely elfogadásának minősül. Ebben az esetben a hivatásos állomány
tagjának az írásbeli nyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölnie, hogy melyik álláshelyet kívánja betölteni. Erre
a figyelmét a személyzeti megbeszélésen fel kell hívni.

7. §

(1) A Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a hivatásos állomány tagja az állományilletékes parancsnoknak
címezve a humánigazgatási szakszolgálathoz nyújthatja be. A humánigazgatási szakszolgálat e kérelem alapján
haladéktalanul intézkedik a Hszt. 82/C. (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében.
(2) A Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelem esetén a 4–5. §-ban meghatározott eljárást mindaddig folytatni kell,
ameddig a rendvédelmi szervet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) nem dönt a továbbfoglalkoztatási
kötelezettség alóli mentesítés tárgyában, azzal, hogy a hivatásos állomány tagját csak a miniszter elutasító döntése
esetében, a döntés kézhezvételét követően lehet nyilatkoztatni a felajánlott álláshely elfogadásáról.
(3) Az egészségi állapota miatt az ügyei vitelében tartósan akadályozott és ebből kifolyólag nyilatkozattételre nem
képes személy esetében a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet helyette és nevében törvényes képviselője is
előterjesztheti.

8. §

(1) A hivatásos állomány tagjának az egészségi állapotának megfelelő, elsősorban az adminisztratív feladatok
ellátására létrehozott álláshelyek ajánlhatóak fel. Ezen túl – az egyedi körülmények vizsgálata alapján – az egészségi
állapotnak megfelelő bármely más álláshely felajánlható. A humánigazgatási szakszolgálat a felajánlható álláshelyek
és a továbbfoglalkoztatás során a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel indokolt
különleges körülményeket is fokozottan köteles figyelembe venni, illetve biztosítani.
(2) A rendvédelmi szerv a rendelkezésre álló iratok alapján, a FÜV Bizottság munkájában résztvevő orvos vagy
az ER.-ben meghatározott alapellátó orvos közreműködésével
a)
vizsgálja a felajánlható álláshelyek keresésekor az álláshely egészségi állapotnak való megfelelőségét, és
b)
alakítja ki – a továbbfoglalkoztatott bevonásával – a foglalkoztatás feltételeit, így különösen
a szolgálatteljesítési idő vagy munkaidő rendjét, az elhelyezés körülményeit, a rugalmas foglalkoztatás
lehetőségét, a gyógykezeléseken történő részvétel biztosíthatóságát.
(3) Ha az új álláshely betöltésekor az érintett számára a rendvédelmi szerv valamely képzés elvégzését írja elő, annak
költségeit a rendvédelmi szerv biztosítja.
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9. §
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(1) Ha a Hszt. 82/B. § (4) bekezdése szerinti 45 napos határidő alatt megállapításra kerül, hogy
a)
a Hszt. 82/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakkal ellentétben a hivatásos állomány tagja saját
jogú nyugellátásra vagy szolgálati járandóságra jogosult,
b)
a Hszt. 82/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel hiánya a jogerős minősítő határozat alapján
megállapítható és a személyügyi nyilvántartás adatai, valamint a FÜV határozatban foglaltak alapján a Hszt.
82/A. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek sem állnak fenn, vagy
c)
a Hszt. 82/A. § (5) vagy (6) bekezdését kell alkalmazni,
akkor a 4–5. §-ban meghatározott eljárást a humánigazgatási szakszolgálat befejezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az állományilletékes parancsnok soron kívül írásban tájékoztatja a hivatásos
állomány tagját arról, hogy objektív feltétel hiányában – annak megjelölésével és részletes indokolással együtt –
nem tesz előterjesztést az országos parancsnoknak az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítására.
(3) A hivatásos állomány tagja – ha az abban foglaltakat vitatja – a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül
írásban kérheti az iratok országos parancsnokhoz történő felterjesztését. A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban
a hivatásos állomány tagjának figyelmét e kérelem benyújtásának lehetőségére fel kell hívni. A hivatásos állomány
tagjának ilyen irányú kérelme esetén az állományilletékes parancsnok 5 munkanapon belül felterjeszti az iratokat
az országos parancsnoknak, aki azokat megvizsgálja, és 8 napon belül döntést hoz az egészségkárosodási ellátásra
jogosultság megállapítását kizáró objektív okok fennállásáról vagy fenn nem állásáról. Ha nem állapítható meg
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítását kizáró objektív okok fennállása, az országos parancsnok
döntését követően az állományilletékes parancsnok az eljárást folytatja.

10. §		
A Hszt. 82/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel fennállását, a Hszt. 82/A. § (5) bekezdésében
meghatározott kizáró ok hiányát, valamint a Hszt. 82/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a tényleges
szolgálati idő tartamát a humánigazgatási szakszolgálat ellenőrzi a személyügyi nyilvántartásban.
11. §		
Ha a hivatásos állomány tagja a Hszt. 82/A. § (6) bekezdése szerint az egészségkárosodási ellátásra jogosultság
megállapítása helyett a szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetését kéri, e kérelmet
az állományilletékes parancsnoknak címezve a humánigazgatási szakszolgálathoz kell benyújtani. Ebben az esetben
a 9. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatással egyidejűleg a humánigazgatási szakszolgálat intézkedik a hivatásos
állomány tagjának felmentése érdekében.
12. §		
A Hszt. 82/D. § (1) bekezdése alapján az állományilletékes parancsnok az eljárás lefolytatásához szükséges alábbi
iratokat terjeszti fel a központi humánigazgatási szakszolgálatnak:
a)
a FÜV Bizottság által folytatott eljárás során beszerzett, a rehabilitációs hatóság által kiállított szakvélemény,
b)
a FÜV határozat,
c)
a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,
d)
a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,
e)
a felajánlott álláshely elfogadására vagy visszautasítására vonatkozó nyilatkozat, valamint a személyzeti
megbeszélésről készült jegyzőkönyv, vagy a miniszteri mentesítéssel kapcsolatos iratok,
f)
a hivatásos állomány tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra
a szolgálati beosztása alapján megillető távolléti díj összegére vonatkozó adatok,
g)
az álláshely elfogadása esetén az új illetményre vonatkozó adatok,
h)
ha a rendvédelmi szerv rendelkezésére áll ilyen irat, a hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy
baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra
való jogosultságáról, továbbá az ezen ellátás összegéről szóló tájékoztatás,
i)
a döntéshozatalhoz szükséges egyéb személyügyi adatok, és
j)
a szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancs vagy határozat tervezete.
13. §

(1) Az országos parancsnok a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatát az iratok alapján hozza meg, a Hszt. 82/A. §
(1) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálatát követően.
(2) Az országos parancsnok a felterjesztést követő 5 munkanapon belül intézkedik az ellátást folyósító szerv
megkeresésére a baleseti ellátás, a rokkantsági ellátás vagy a rehabilitációs ellátás összegéről szóló tájékoztatás
beszerzése érdekében.
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14. §

(1) Az országos parancsnok a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatban rendelkezik
a)
az egészségkárosodási ellátásra jogosultságról vagy annak hiányáról, az egészségkárosodási ellátás típusáról,
b)
az egészségkárosodási ellátás mértékéről,
c)
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság kezdőnapjáról,
d)
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamáról.
(2) A határozat rendelkező része tartalmazza a Hszt. 267–269. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségéről
történő tájékoztatást, továbbá a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségre
vonatkozó figyelemfelhívást.
(3) Az országos parancsnok az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot elutasító döntését indokolni köteles.

15. §		
A humánigazgatási szakszolgálat, ha a feltételek fennállnak, haladéktalanul intézkedik a Hszt. 82. § (1) bekezdés
e) vagy f ) pontja alapján a szolgálati viszony megszűnésének megállapítása érdekében.

3. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság felülvizsgálata és meghosszabbítása
16. §		
Az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot megállapító határozat közlését követően a központi
humánigazgatási szakszolgálat gondoskodik a határidők nyilvántartásáról és figyelemmel kíséréséről annak
érdekében, hogy a Hszt. 82/E. § (1)–(3) bekezdése szerint az egészségkárosodási ellátásra jogosultság
meghosszabbítása időben végrehajtható legyen.
17. §

(1) Ha a rehabilitációs hatóság a baleseti ellátással, a rokkantsági ellátással vagy a rehabilitációs ellátással
összefüggésben az egészségkárosodás felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget írt elő az egészségkárosodási
ellátásra jogosult részére, az egészségkárosodási ellátásra jogosult a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott
határidőn belül köteles a központi humánigazgatási szakszolgálatot a rehabilitációs hatóság által megállapított
felülvizsgálat időpontját követően annak eredményéről és az újabb felülvizsgálat időpontjáról tájékoztatni.
A tájékoztatást a rehabilitációs hatóság által kiadott szakvélemény vagy komplex minősítés eredményéről készült
bizottsági összefoglaló vélemény – és ha ilyen rendelkezésre áll, a rehabilitációs hatóság által kiadott hatósági
bizonyítvány vagy hatósági döntés – eredeti példányának bemutatásával és másolatának csatolásával, vagy
az eredeti irat hiteles másolatának rendelkezésre bocsátásával kell megtenni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget
a)
a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult a rendvédelmi szervnek az őt
továbbfoglalkoztató szervezeti egységénél működő,
b)
a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult a rendvédelmi szervnek a szolgálati viszonya
megszűnését megelőzően őt foglalkoztató szervezeti egységénél működő
humánigazgatási szakszolgálat útján is teljesítheti, amely a hozzá benyújtott iratokat haladéktalanul köteles
a központi humánigazgatási szakszolgálathoz továbbítani.

18. §

(1) A központi humánigazgatási szakszolgálat az egészségkárosodási ellátásra jogosultság lejártát megelőző
120 nappal megküldi a FÜV Bizottságnak az egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségkárosodási ellátásának
megállapításával kapcsolatos iratokat, és a FÜV Bizottság intézkedik a Hszt. 82/E. § (3) bekezdés b) pontjának
vizsgálatára. A FÜV Bizottság vagy a rendelkezésére álló iratok alapján ad állásfoglalást, vagy további, az egészségi
állapotra vonatkozó iratokat kérhet be az egészségkárosodási ellátásra jogosulttól, valamint személyes
meghallgatásra is behívhatja őt.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt iratbekérési lehetőség alapján a FÜV Bizottság az egészségkárosodási ellátásra jogosultat
felhívhatja arra, hogy a rehabilitációs hatóság által az egészségi állapota komplex minősítéséről kiállított hatósági
bizonyítványt – a komplex minősítés eredményéről készült bizottsági összefoglaló véleménnyel együtt – nyújtson
be. A felhívásnak nincs helye akkor, ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult a 17. § (1) bekezdése alapján köteles
az ott megjelölt iratok csatolására. A felhívást a FÜV Bizottság az iratok kézhezvételétől számított 8 napon belül
adhatja ki az egészségkárosodási ellátásra jogosult részére történő 60 napos határidő tűzésével.
(3) A FÜV Bizottság az (1) bekezdés szerinti állásfoglalását és az iratokat legkésőbb az egészségkárosodási ellátásra
jogosultság lejártát megelőző 30 nappal megküldi a központi humánigazgatási szakszolgálat részére.
(4) Ha a FÜV Bizottság állásfoglalása alapján az egészségi alkalmasság ismételten megállapítható, a központi
humánigazgatási szakszolgálat megvizsgálja, hogy van-e a Hszt. 82/J. § (1) bekezdés e) pontja szerinti,
az egészségkárosodási ellátásra jogosult képzettségének és végzettségének felajánlható szolgálati beosztás.
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Felajánlható szolgálati beosztás esetén a központi humánigazgatási szakszolgálat – a felajánlható szolgálati
beosztás helye szerinti állományilletékes parancsnok bevonásával – intézkedik a szolgálati beosztás felajánlása
érdekében. Az egészségkárosodási ellátásra jogosult nyilatkozatától függően a hivatásos állományba visszavételre
kerül sor, vagy a központi humánigazgatási szakszolgálat intézkedik az egészségkárosodási ellátás megszüntetése
érdekében.
19. §		
Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozat meghozatalához szükséges
adatokat a központi humánigazgatási szakszolgálat hivatalból bocsátja a FÜV Bizottság rendelkezésére.
20. §		
Az országos parancsnok az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozatában
rendelkezik annak időtartamáról és az egészségkárosodási ellátás összegéről, továbbá tájékoztatást ad a Hszt.
267–269. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségéről.

4. Az egészségkárosodási ellátás folyósítása és mértékének számítása
21. §		
Az egészségkárosodási ellátást átutalással kell folyósítani az egészségkárosodási ellátásra jogosult által megjelölt
pénzfizetési számlára, minden hónap 5. napjáig.
22. §

(1) Ha az egészségkárosodási ellátás mértékét a Hszt. 82/G. § (4) bekezdése vagy a 82/H. § (4) és (5) bekezdése alapján
módosítani kell, az országos parancsnok határozatot hoz az egészségkárosodási ellátás új mértékéről.
(2) A határozatot a továbbfoglakoztatás szerinti illetmény megváltozását vagy a rendvédelmi illetményalap
megváltozását követő 15 munkanapon belül hivatalból, a baleseti ellátás, a rokkantsági ellátás vagy a rehabilitációs
ellátás megváltozása esetén az egészségkárosodási ellátásra jogosult Hszt. 82/I. § (1) bekezdése szerinti bejelentését
követő 15 munkanapon belül kell meghozni.
(3) Ha a rendelkezésre álló iratok alapján hiánypótlás szükséges, az egészségkárosodási ellátásra jogosultat
haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő 10 munkanapon belül fel kell hívni az iratok csatolására,
kiegészítésére. Ebben az esetben a határozat meghozatalára rendelkezésre álló, a (2) bekezdés szerinti határidő
a hiánypótlás teljesítésétől kezdődik.
(4) A humánigazgatási szakszolgálat köteles figyelemmel kísérni a rendvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítésre jogosult illetményének esetleges változását, és változás esetén ennek tényéről 3 munkanapon
belül tájékoztatni a központi humánigazgatási szakszolgálatot, annak érdekében, hogy az intézkedjen
a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértékének módosítására.

5. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése
23. §

(1) A központi humánigazgatási szakszolgálat évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy a Hszt. 82/J. § (1) bekezdése
szerinti megszűnési okok fennállnak-e.
(2) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnéséről az országos parancsnok határozatot hoz.

24. §		
Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése esetén a központi humánigazgatási szakszolgálat
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamának leteltét követően haladéktalanul intézkedik
az egészségkárosodási ellátás folyósításának megszüntetésére.
25. §		
A Hszt. 82/J. § (3) bekezdése szerinti lemondó nyilatkozatot az egészségkárosodási ellátásra jogosult írásban,
az országos parancsnoknak címezve, a központi humánigazgatási szakszolgálatnak nyújthatja be.

6. Eljárás a Hszt. hatálya alá tartozó vezényelt állomány vonatkozásában
26. §

(1) A Hszt. 82/D. § (4) bekezdése szerinti esetben a Hszt. 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárásnak a 4. § (1)–(2) bekezdése
szerinti szakaszát a vezényeltet fogadó rendvédelmi szerv humánigazgatási szakszolgálata – és esetlegesen az általa
bevont területi szerv humánigazgatási szakszolgálata –, valamint az eredeti rendvédelmi szervnek a vezénylést
megelőző szolgálati hely szerinti humánigazgatási szakszolgálata párhuzamosan folytatja. Ha ezen eljárás
eredményeként valamely humánigazgatási szakszolgálat felajánlható álláshelyet talál, a személyzeti megbeszélésen
mind az eredeti, mind a vezényeltet fogadó rendvédelmi szerv szerinti állományilletékes parancsnok részt vesz.

83176

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 213. szám

(2) A Hszt. 82/D. § (4) bekezdése szerinti esetben a Hszt. 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárásnak a 4. § (4) bekezdése
szerinti szakaszát az eredeti rendvédelmi szerv központi humánigazgatási szakszolgálata folytatja le, azzal, hogy
ezen szakaszban a vezényeltet fogadó rendvédelmi szerv is jelölhet meg felajánlható üres álláshelyeket.
(3) Az 5. § (1) bekezdése szerinti átminősítés vagy új álláshely létrehozása az eredeti rendvédelmi szerv feladata.
E rendelkezés nem zárja ki, hogy vezényeltet fogadó rendvédelmi szerv felajánlja, hogy a vezényeltet fogadó
rendvédelmi szervnél kerüljön sor az átminősítésre vagy új álláshely létrehozására.
(4) A 23. § (1) bekezdésében szabályozott eljárásban a vezényeltet fogadó szerv humánigazgatási szakszolgálata
együttműködik az eredeti rendvédelmi szerv központi humánigazgatási szakszolgálatával.

7. Záró rendelkezések
27. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A belügyminiszter 55/2016. (XII. 22.) BM rendelete
egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény végrehajtására kiadott rendeletek módosításáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 23. pont c) alpontjában, valamint 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában, valamint 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés
elnöke véleményének kikérésével –,
a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés
13. pont b) alpontjában, valamint 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és az 1–3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és b) alpontjában, 341. § (1) bekezdés 21. pont
a) alpontjában, valamint 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont b) és c) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 20. pont a) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és
22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím és a 4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) és f ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi
Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása
1. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló
11/2006. (III. 14.) BM rendelet III/A. Része a következő 47/I. §-sal egészül ki:
„47/I. § (1) A Tv. 225/A. §-a szerinti, a közrehatás kérdésének vizsgálata során a Becsületbíróság eljárására a 47/D. §
(1) bekezdését és a 47/H. §-t nem kell, a 47/E–47/G. §-ban foglaltakat az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) Az országos parancsnok az iratok kézhezvételét követő munkanapon kijelöli a névjegyzékből a Becsületbíróság
tagjait, és a Becsületbíróság elnökének kijelölése céljából megkeresi a Magyar Rendvédelmi Kar Elnökségét.
A megkeresésnek tartalmaznia kell a hivatásos állomány egészségileg alkalmatlan tagjának nevét, rendfokozatát,
szolgálati helyét és szolgálati beosztását, azt, hogy közrehatás vizsgálatának ügyében kéri a Becsületbíróság
összehívását, valamint az országos parancsnok által kijelölt két tag, a Becsületbíróság negyedik tagjaként
közreműködő orvos, valamint a Becsületbíróság ötödik tagjaként közreműködő humánigazgatási feladatokat ellátó
szakértő nevét, szolgálati helyét és szolgálati beosztását.
(3) Az országos parancsnok a Becsületbíróság tagjainak kijelölésekor lehetőség szerint az egyik tagnak jogi
végzettséggel rendelkező személyt jelöl. A Becsületbíróság kijelölt tagjának vagy elnökének akadályoztatása esetén
soron kívül póttag jelöléséről kell gondoskodni.
(4) A Magyar Rendvédelmi Kar Elnöksége – a Tv. 227. § (3) bekezdésében meghatározott módon – a megkeresés
megérkezését követő három munkanapon belül kijelöli a Becsületbíróság elnökét, és erről soron kívül írásban
tájékoztatja az országos parancsnokot. A felterjesztés alapján az országos parancsnok az adott ügyre szóló eseti
megbízólevelet ad ki.
(5) Nem jelölhető ki a Becsületbíróság elnökének vagy tagjának olyan személy, akivel szemben a 47/B. §
(5) bekezdés a) pontjában meghatározott körülmény áll fenn.
(6) Ha az országos parancsnok az eseti megbízólevél kiadásának törvényi akadályát észleli, erre írásban felhívja
a jelölő Magyar Rendvédelmi Kar Elnökségének figyelmét, egyéb esetben az általa kiállított eseti megbízólevelet
megküldi a Becsületbíróság elnökének és tagjainak. Az országos parancsnok ezzel egyidejűleg – írásban –
a hivatásos állomány tagjával is közli a döntését.
(7) A hivatásos állomány tagja a Becsületbíróság elnöke vagy tagja ellen kifogást soron kívül, a (6) bekezdés szerinti
közlést követő munkanapon terjeszthet elő, amelyet soron kívül kell elbírálni.
(8) Az országos parancsnok a Becsületbíróságnak a Tv. 82/D. § (2) bekezdése szerinti összehívásakor megjelöli
az alakuló ülés időpontját, és megküldi az ügy iratait és a döntéshez szükséges egyéb iratokat, amelyeket az elnök
az alakuló ülésen ismertet a Becsületbíróság tagjaival. A Becsületbíróság munkáját ezt követően a Becsületbíróság
elnöke hangolja össze és szervezi meg. Az alakuló ülésen a Becsületbíróság tagjain kívül csak a Becsületbíróság
elnöke által jóváhagyott jegyzőkönyvvezető lehet jelen.
(9) A Becsületbíróság tanácskozásain és eljárási cselekményein mind az öt tagnak együttesen jelen kell lennie,
akik megbízatásukat személyesen kötelesek ellátni. Az alakuló ülésről, továbbá valamennyi eljárási cselekményről
és tanácskozásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet – lezárását követően – a Becsületbíróság elnöke aláírásával
hitelesít.
(10) A Becsületbíróság által foganatosított meghallgatásokon – a Becsületbíróság elnökén és tagjain, valamint
a jegyzőkönyvvezetőn kívül – csak a meghallgatni kívánt személy és – a hivatásos állomány egészségileg
alkalmatlan tagjának meghallgatása során – az érintett jogi képviselője lehet jelen. A hivatásos állomány tagjának
egészségi állapotára figyelemmel az e bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. A meghallgatás időpontjáról történő
értesítésre a Tv. 203. §-ának szabályait kell alkalmazni.
(11) A Becsületbíróság a meghallgatásokat a hivatásos állomány tagjának szolgálati helye szerinti szervezeti
egységének székhelyén folytatja le. A hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel
az e bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
(12) A Becsületbíróság döntéséről szóló határozatnak tartalmaznia kell az eljárás alapjául szolgáló tényeket és
körülményeket, a Becsületbíróság ügyben hozott döntését, valamint a döntés rövid indokolását. A határozatot
a Becsületbíróság mind az öt tagja aláírja. A határozatot a hivatásos állomány egészségileg alkalmatlan tagjának és
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a képviseletében eljáró személynek, valamint az országos parancsnoknak kell kézbesíteni. A kézbesítésre a 32. §-ban
foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról,
a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló
57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása
2. §		
Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet
(a továbbiakban: ER.) a következő 58. §-sal egészül ki:
„58. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, valamint az Országgyűlési
Őrség vonatkozásában e rendeletnek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalra vonatkozó rendelkezéseit
2017. január 1-től azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal helyett
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése, valamint 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt első, illetve másodfokon eljáró
szerv jár el.”
3. §		
Az ER.
a)
11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „50 éves” szövegrész helyébe az „56 éves” szöveg,
b)
11. § (1) bekezdés d) pontjában a „41–49 éves” szövegrész helyébe a „41–55 éves” szöveg,
c)
24. § (1) bekezdésében az „50 év alatti – az Országgyűlési Őrség állománya esetében 56 év alatti –” szövegrész
helyébe az „56 év alatti” szöveg
lép.

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
módosítása
4. §

(1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet [a továbbiakban: 70/2011.
(XII. 30.) BM rendelet] 2. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„o) szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség: a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott
munkabaleseten, illetve a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletben [a továbbiakban: 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet] meghatározott
foglalkozási megbetegedéseken túl az a baleset, illetve betegség, amely a hivatásos állomány tagját
oa) azonnali szolgálatba, munkába rendelés esetén a rendelkező szóbeli vagy írásbeli parancs vagy utasítás vételétől
számított időtől a szolgálatteljesítés, munkavégzés helyére történő megérkezéséig, valamint onnan lakóhelyére
menet közben,
ob) kiképzési terv, napirend szerint előírt gyakorlati foglalkozásokon, a fizikai állóképesség fenntartásával
kapcsolatos szervezett sportfoglalkozásokon,
oc) a rendvédelmi szervek tömegkapcsolatainak erősítése céljából a rendvédelmi szerv által szervezett
sportversenyeken, speciális rendezvényeken, bemutatókon
érte, illetve azzal összefüggésben keletkezett vagy jelentősen súlyosbodott,”
(2) A 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 2. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„p) tényleges szolgálatellátás során bekövetkezett baleset, betegség: az o) pont oa) alpontjában szereplő esetek
kivételével az o) pont szerinti baleset, betegség.”

5. §		
A 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
a)
23. § (4) bekezdésében a „szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek” szövegrész
helyébe a „szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek, továbbá dönt arról, hogy
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b)

c)

d)
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a baleset a szolgálatellátás során vagy azzal összefüggésben érte” szöveg, a „határozatban munkabalesetnek”
szövegrész helyébe a „határozatban minősíti munkabalesetnek” szöveg,
27. § (1) bekezdésében a „foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletben [a továbbiakban: 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet]”
szövegrész helyébe a „27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletben” szöveg,
28/A. § (7) bekezdésében a „szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek” szövegrész
helyébe a „szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek kell minősíteni, továbbá dönteni
kell arról, hogy a betegség a szolgálatellátás során vagy azzal összefüggésben keletkezett-e” szöveg,
8. melléklet 13. pontjában, valamint 14. melléklet 13. pontjában a „szolgálati kötelmekkel összefüggő//nem
összefüggő” szövegrész helyébe a „szolgálati kötelmekkel összefüggő/nem összefüggő, szolgálatellátás
során/szolgálatellátással összefüggésben” szöveg

lép.

4. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati
igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló
14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása
6. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet
[a továbbiakban: 14/2012. (III. 30.) BM rendelet] 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását a hivatásos állomány tagja és a tisztjelölt – az okmány
körözésének elrendelése érdekében – a szolgálati igazolvány eltűnésének észlelését követően haladéktalanul
köteles bejelenteni az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek az eltűnés feltételezett helye
szerint illetékes helyi szervénél. A hivatásos állomány tagja és a tisztjelölt a bejelentésről készült irat másolatát
köteles a közvetlen szolgálati elöljáró útján a helyi személyügyi szervhez eljuttatni.”
7. §		
A 14/2012. (III. 30.) BM rendelet
a)
6. § (3) bekezdésében az „elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését” szövegrész helyébe
az „elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését” szöveg,
b)
6. § (4) bekezdésében a „6. § (3)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg, az „elvesztés” szövegrész helyébe
az „eltűnés” szöveg,
c)
7. § (1) bekezdés d) pontjában az „elveszett” szövegrész helyébe az „elveszett vagy eltulajdonított” szöveg
lép.

5. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása
8. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2015.
(VI. 16.) BM rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A 3. § (1) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a belügyminiszter irányítása alatt
álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló
54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt esetben az állományilletékes parancsnok
az állománytáblázatot saját hatáskörben módosítja.”
9. §		
A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
10. §		
A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
11. §		
A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
12. §		
A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklet I. részében a „Magyarázat 1–2. táblázathoz:” szövegrészben a „biztonsági,
határrendész” szövegrész helyébe a „határrendész” szöveg, a „ , közrendvédelmi vagy migrációs” szövegrész helyébe
a „vagy közrendvédelmi” szöveg lép.
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6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása
13. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet]
6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés c) pontjába tartozó esetben a hivatásos állományba vett személyt a tervezett szolgálati
beosztásába kell kinevezni, amellyel egyidejűleg megfelelő határidő kitűzésével elő kell írni a tervezett szolgálati
beosztáshoz tartozó rendészeti szakképesítés vagy rész-szakképesítés megszerzését.”
14. §		
A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hszt. 353/B. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ha 2017. január 1. és 2017. december 31. között
a hivatásos állomány tagja vonatkozásában a szolgálati időpótlék jogosultsági feltételeinek vagy a magasabb
összegű szolgálati időpótlékhoz szükséges feltételeknek a megállapítására kerül sor, a szolgálati időpótlék kifizetése
iránt csak a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának módosulása esetén, a Hszt. 353/B. §-ában foglalt
rendelkezések figyelembevételével lehet intézkedni.”
15. §		
A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 74. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően rugalmas szolgálati időrendszer esetén legalább napi öt,
vezényléses szolgálati időrendszer alkalmazása esetén legalább napi négy óra szolgálatteljesítési időt kell jóváírni,
ennél többet akkor, ha az első napon az indulás és a napi feladatteljesítés befejezési ideje közötti, a második
napon a feladatteljesítés kezdési ideje és a visszautazással eltöltött idő közötti időtartam az öt, illetve a négy órát
meghaladja.”
16. §		
A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a)
74. § (3) bekezdésében a „készenlétnek minősül” szövegrész helyébe a „készenlétnek vagy kiemelt
készenlétnek” szöveg,
b)
74. § (3) bekezdésében a „sem készenlétnek” szövegrész helyébe a „sem készenlétnek, sem kiemelt
készenlétnek” szöveg
lép.

7. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek
rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati
jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet
módosítása
17. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint
az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével
összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szolgálati jelvény elvesztését, eltulajdonítását a hivatásos állomány tagja – körözésének elrendelése
érdekében – a szolgálati jelvény eltűnésének észlelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek az eltűnés helye szerint illetékes helyi szervénél. A hivatásos
állomány tagja a bejelentésről készült irat másolatát köteles a közvetlen szolgálati elöljáró útján a helyi személyügyi
szervhez eljuttatni.”

8. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása
18. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015.
(VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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9. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 1. Központi
szervnél című táblázata a következő 5a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(középvezető)

szakirányító 1

hivatalvezető

100

(E)

„
5a.

”
2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 1. Központi
szervnél című táblázata a következő 8a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(beosztott vezető)

főosztályvezetőhelyettes 1

sajtószóvivő

100

(E)

„
8a.

”
3. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című
táblázata a következő 8a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(központi)

(E)

közegészségügyijárványügyi
felügyelő

150

(E)

„
8a.

”
4. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című
táblázata a következő 38a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(helyi)

(C)

diplomás ápoló

100

(E)

„
38a.

”

2. melléklet az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című
táblázata a következő 8a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(középvezető)

szakirányító 1

tagozatparancsnok
(Rendészettudományi Kar
Rendvédelmi
Tagozat)

100

(E)

„
8a.

”
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2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című
táblázata a következő 11a. és 11b. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

11a.

középvezető

szakirányító 2

irodavezető

11b.

középvezető

főosztályvezető 1

tagozatparancsnokhelyettes
(Rendészettudományi Kar
Rendvédelmi
Tagozat)

(D)

(E)

„
100
100

”
3. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című
táblázata a következő 12a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

beosztott vezető

főosztályvezetőhelyettes 1

központvezető
(egyetemi
központban)

100

(E)

„
12a.

”
4. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című
táblázata a következő 14. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

beosztott vezető

osztályvezető 1

évfolyamparancsnok

(D)

(E)

„
14.

100

”
5. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című táblázata
a következő 4a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

főosztályvezető 1

tudományos tanácsadó

100

(D)

„
4a.

”
6. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című táblázat 7. sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A)

(B)

(C)

osztályvezető 1

tudományos
főmunkatárs

100

(D)

„
7.

”
7. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című táblázat
10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A)

(B)

(C)

E

tudományos munkatárs

100

(D)

„
10.

”
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8. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című táblázata
a következő 11a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

E

mesteroktató

100

(D)

„
11a.

”
9. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című táblázat
16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A)

(B)

(C)

D

tudományos
segédmunkatárs

100

(D)

„
16.

”
10. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című
táblázat
a)
C:6 mezőjében az „intézetvezető” szövegrész helyébe az „intézetvezető igazgató” szöveg,
b)
C:9 mezőjében az „intézet igazgató-helyettes” szövegrész helyébe az „intézetvezető-helyettes” szöveg
lép.
11. Hatályát veszti a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című
táblázat 19. sora.

3. melléklet az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. melléklet III. Megfeleltetések alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. Megfeleltetések
1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni:
a) Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett oklevelet,
b) büntetés-végrehajtási felsőfokú szaktanfolyamot.
2. Büntetés-végrehajtási felügyelő képzettségnek kell tekinteni:
a) büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot,
b) Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett büntetés-végrehajtási tiszthelyettesi képzettséget.”

4. melléklet az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
1. A 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 1. melléklet III. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. A büntetés-végrehajtási szervezetnél
1. reintegrációs tiszt,
2. vezető reintegrációs tiszt,
3. körletfelügyelő,
4. körlet-főfelügyelő,
5. szakápoló,
6. főápoló,
7. szakasszisztens,
8. vezető szakasszisztens,
9. szakorvos,
10. osztályvezető (egészségügyi),
ha szolgálati feladatait HIV fertőzöttek részlegén, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház és az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek vagy biológiai kóroki
tényezők jelenléte miatti fertőzésveszélynek kitett beosztásokban látja el.”
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A belügyminiszter 56/2016. (XII. 22.) BM rendelete
az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja részére megállapítható egészségkárosodási
ellátásra terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
álláshely: szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör,
2.
egészségkárosodási ellátás: a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és a rendvédelmi
egészségkárosodási járadék,
3.
FÜV Bizottság: az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-,
illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.)
IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) szerinti, az egészségi alkalmasság felülvizsgálatára
irányuló eljárást végző bizottság,
4.
hivatásos állomány tagja: az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja,
5.
humánigazgatási szakszolgálat: az Országgyűlési Őrségnél a munkáltatói döntéseket előkészítő, nyilvántartó
és rendszerező szervezeti elem, amelynek vezetője felelős az e rendeletben szabályozott munkáltatói
intézkedéseket megalapozó eljárások jogszerűségéért, valamint a munkáltatói intézkedések szakszerű
előkészítéséért.

2. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítása
3. §

(1) Az ER.-ben foglaltak szerint az állományilletékes parancsnoknak kézbesített, a FÜV Bizottságnak az egészségi
alkalmasság felülvizsgálatára irányuló eljárása során az egészségi alkalmatlanság kérdésében hozott, „Jelenlegi
beosztására alkalmatlan” vagy „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” megállapítást tartalmazó végrehajtható határozata
(a továbbiakban: FÜV határozat) alapján az Országgyűlési Őrség parancsnoka haladéktalanul intézkedik arra,
hogy a humánigazgatási szakszolgálat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárást megkezdje.
(2) Az eljárás megindításával egyidejűleg a humánigazgatási szakszolgálat írásban tájékoztatja a hivatásos
állomány tagját az egészségkárosodási ellátás megállapításának menetéről. A tájékoztatásnak ki kell térnie
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság szabályaira, a felajánlott álláshely elfogadásáról történő nyilatkozat
határidejére, a felajánlott álláshely el nem fogadásának és a nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezményeire,
valamint a Hszt. 82/A. § (6) bekezdése szerinti, a felmentésre irányuló kérelem lehetőségére is. E tájékoztatásban
részletesen ki kell térni az egészségkárosodási ellátás megállapításával történő szolgálati viszony megszűnésének és
a felmentéssel történő szolgálati viszony megszüntetésének jogkövetkezményeire.
(3) Ha a FÜV határozat végrehajthatóvá válásakor a baleset vagy betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről
vagy össze nem függéséről szóló döntés nem áll rendelkezésre, az Országgyűlési Őrség parancsnoka soron kívül, de
legfeljebb 15 napon belül dönt a minősítésről.

4. §

(1) A humánigazgatási szakszolgálat a FÜV határozat végrehajthatóvá válásától számított 20 napon belül megvizsgálja
valamennyi, az Országgyűlési Őrségnél betöltetlen álláshely vonatkozásában, hogy azok betöltésére a hivatásos
állomány tagja egészségi állapota alapján alkalmas-e.
(2) Ha az Országgyűlési Őrség rendelkezik felajánlható, a feltételeknek megfelelő álláshellyel, az (1) bekezdés szerinti
határidő leteltét követően a 6. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
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5. §

(1) Ha a 4. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat 20 napon belül nem vezet eredményre, az Országgyűlési Őrség
parancsnoka a határidő leteltét követő 5 napon belül dönt arról, hogy mely szolgálati beosztás nem hivatásos
munkakörré történő átminősítése, vagy szükség szerint új álláshely létrehozása útján biztosítja a hivatásos állomány
tagjának továbbfoglalkoztatását. A humánigazgatási szakszolgálat a döntés alapján haladéktalanul köteles
intézkedni az átminősítés vagy az új álláshely létrehozásáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás eredményeként az állománytáblázatban rendszeresített álláshelyek biztosítása
érdekében az Országgyűlési Őrség parancsnoka haladéktalanul kezdeményezi az állománytáblázat soron kívüli
módosítását az Országgyűlés elnökénél. A kezdeményezés megtörténtét követően az álláshely felajánlására attól
függetlenül sor kerülhet, hogy az állománytáblázat módosítása még nem került végrehajtásra.

6. §

(1) A humánigazgatási szakszolgálat a 4. § (1) bekezdésében meghatározott 20 napos, vagy az 5. § (1) bekezdésében
meghatározott 5 napos határidő leteltét követő 5 napon belül az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát
érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 27. § (1) és (3) bekezdésében
az egyeztető megbeszélésre vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával egyeztető megbeszélést tart,
amelynek keretében sor kerül a hivatásos állomány tagja részére a továbbfoglalkoztatása érdekében az új álláshely
felajánlására. Az egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) Az egyeztető megbeszélés a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel az Országgyűlési Őrség
hivatali helyiségétől eltérő helyszínen és módon is történhet.
(3) Ha a hivatásos állomány tagja részére több, az egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshely is azonosításra
került, az egyeztető megbeszélésen több – legfeljebb azonban három – álláshelyet kell felajánlani, amelyek
bármelyikének elfogadása a felajánlott álláshely elfogadásának minősül. Ebben az esetben a hivatásos állomány
tagjának az írásbeli nyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölnie, hogy melyik álláshelyet kívánja betölteni. Erre
a figyelmét az egyeztető megbeszélésen fel kell hívni.

7. §

(1) A Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a hivatásos állomány tagja az Országgyűlési Őrség parancsnokának
címezve a humánigazgatási szakszolgálathoz nyújthatja be. A humánigazgatási szakszolgálat e kérelem alapján
haladéktalanul intézkedik a Hszt. 82/C. (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében.
(2) A Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelem esetén a 4–5. §-ban meghatározott eljárást mindaddig folytatni kell,
ameddig az Országgyűlés elnöke nem dönt a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés tárgyában,
azzal, hogy a hivatásos állomány tagját csak az Országgyűlés elnökének elutasító döntése esetében, a döntés
kézhezvételét követően lehet nyilatkoztatni a felajánlott álláshely elfogadásáról.
(3) Az egészségi állapota miatt az ügyei vitelében tartósan akadályozott és ebből kifolyólag nyilatkozattételre nem
képes személy esetében a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet helyette és nevében törvényes képviselője is
előterjesztheti.

8. §

(1) A hivatásos állomány tagjának az egészségi állapotának megfelelő, elsősorban az adminisztratív feladatok
ellátására létrehozott álláshelyek ajánlhatóak fel. Ezen túl – az egyedi körülmények vizsgálata alapján – az egészségi
állapotnak megfelelő bármely más álláshely felajánlható. A humánigazgatási szakszolgálat a felajánlható álláshelyek
és a továbbfoglalkoztatás során a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel indokolt
különleges körülményeket is fokozottan köteles figyelembe venni, illetve biztosítani.
(2) Az Országgyűlési Őrség a rendelkezésre álló iratok alapján, a FÜV Bizottság munkájában résztvevő orvos vagy
az ER.-ben meghatározott alapellátó orvos közreműködésével
a)
vizsgálja a felajánlható álláshelyek keresésekor az álláshely egészségi állapotnak való megfelelőségét, és
b)
alakítja ki – a továbbfoglalkoztatott bevonásával – a foglalkoztatás feltételeit, így különösen
a szolgálatteljesítési idő vagy munkaidő rendjét, az elhelyezés körülményeit, a rugalmas foglalkoztatás
lehetőségét, a gyógykezeléseken történő részvétel biztosíthatóságát.
(3) Ha az új álláshely betöltésekor az érintett számára az Országgyűlési Őrség valamely képzés elvégzését írja elő, annak
költségeit az Országgyűlési Őrség biztosítja.

9. §

(1) Ha a Hszt. 82/B. § (4) bekezdése szerinti 45 napos határidő alatt megállapításra kerül, hogy
a)
a Hszt. 82/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakkal ellentétben a hivatásos állomány tagja saját
jogú nyugellátásra vagy szolgálati járandóságra jogosult,
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b)

a Hszt. 82/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel hiánya a jogerős minősítő határozat alapján
megállapítható és a személyügyi nyilvántartás adatai, valamint a FÜV határozatban foglaltak alapján
a Hszt. 82/A. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek sem állnak fenn, vagy
c)
a Hszt. 82/A. § (5) vagy (6) bekezdését kell alkalmazni,
akkor a 4–5. §-ban meghatározott eljárást a humánigazgatási szakszolgálat befejezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a humánigazgatási szakszolgálat a hiányzó objektív feltétel megjelölésével és
részletes indokolással együtt előterjesztést tesz az Országgyűlési Őrség parancsnokának az egészségkárosodási
ellátásra jogosultság hiányának megállapítására irányuló döntés meghozatalára, amelyről az Országgyűlési Őrség
parancsnoka soron kívül dönt.
(3) Ha az Országgyűlési Őrség parancsnoka a humánigazgatási szakszolgálat előterjesztésétől eltérően
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítását kizáró objektív okot nem állapítja meg – és ezért
a (2) bekezdés szerinti döntést nem hozza meg –, a humánigazgatási szakszolgálatot a 4–5. §-ban meghatározott
eljárás folytatására utasítja.
10. §		
A Hszt. 82/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel fennállását, a Hszt. 82/A. § (5) bekezdésében
meghatározott kizáró ok hiányát, valamint a Hszt. 82/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a tényleges
szolgálati idő tartamát a humánigazgatási szakszolgálat ellenőrzi a személyügyi nyilvántartásban.
11. §		
Ha a hivatásos állomány tagja a Hszt. 82/A. § (6) bekezdése szerint az egészségkárosodási ellátásra jogosultság
megállapítása helyett a szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetését kéri, e kérelmet
az Országgyűlési Őrség parancsnokának címezve a humánigazgatási szakszolgálathoz kell benyújtani. Ebben
az esetben a 9. § (2) bekezdése szerinti döntéssel egyidejűleg a humánigazgatási szakszolgálat intézkedik
a hivatásos állomány tagjának felmentése érdekében.
12. §		
A Hszt. 82/D. § (1) bekezdése alapján a humánigazgatási szakszolgálat az eljárás lefolytatásához az alábbi iratok
beszerzésével készíti elő az Országgyűlési Őrség parancsnokának döntését:
a)
a FÜV Bizottság által folytatott eljárás során beszerzett, a rehabilitációs hatóság által kiállított szakvélemény,
b)
a FÜV határozat,
c)
a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,
d)
a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,
e)
a felajánlott álláshely elfogadására vagy visszautasítására vonatkozó nyilatkozat, valamint az egyeztető
megbeszélésről készült jegyzőkönyv, vagy az Országgyűlés elnökének mentesítésével kapcsolatos iratok,
f)
a hivatásos állomány tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra
a szolgálati beosztása alapján megillető távolléti díj összegére vonatkozó adatok,
g)
az álláshely elfogadása esetén az új illetményre vonatkozó adatok,
h)
ha az Országgyűlési Őrség rendelkezésére áll ilyen irat, a hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy
baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra
való jogosultságáról, továbbá az ezen ellátás összegéről szóló tájékoztatás,
i)
a döntéshozatalhoz szükséges egyéb személyügyi adatok, és
j)
a szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancs vagy határozat tervezete.
13. §

(1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatát az iratok alapján hozza meg,
a Hszt. 82/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálatát követően.
(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka az iratok összeállítását követő 5 munkanapon belül intézkedik az ellátást
folyósító szerv megkeresésére a baleseti ellátás, a rokkantsági ellátás vagy a rehabilitációs ellátás összegéről szóló
tájékoztatás beszerzése érdekében.

14. §

(1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatban rendelkezik
a)
az egészségkárosodási ellátásra jogosultságról vagy annak hiányáról, az egészségkárosodási ellátás típusáról,
b)
az egészségkárosodási ellátás mértékéről,
c)
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság kezdőnapjáról,
d)
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamáról.
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(2) A határozat rendelkező része tartalmazza a Hszt. 267–269. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségéről
történő tájékoztatást, továbbá a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségre
vonatkozó figyelemfelhívást.
(3) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot elutasító döntését indokolni
köteles.
15. §		
A humánigazgatási szakszolgálat, ha a feltételek fennállnak, haladéktalanul intézkedik a Hszt. 82. § (1) bekezdés
e) vagy f ) pontja alapján a szolgálati viszony megszűnésének megállapítása érdekében.

3. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság felülvizsgálata és meghosszabbítása
16. §		
Az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot megállapító határozat közlését követően a humánigazgatási
szakszolgálat gondoskodik a határidők nyilvántartásáról és figyelemmel kíséréséről annak érdekében, hogy
a Hszt. 82/E. § (1)–(3) bekezdése szerint az egészségkárosodási ellátásra jogosultság meghosszabbítása időben
végrehajtható legyen.
17. §		
Ha a rehabilitációs hatóság a baleseti ellátással, a rokkantsági ellátással vagy a rehabilitációs ellátással
összefüggésben az egészségkárosodás felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget írt elő az egészségkárosodási
ellátásra jogosult részére, az egészségkárosodási ellátásra jogosult a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott
határidőn belül köteles a humánigazgatási szakszolgálatot a rehabilitációs hatóság által megállapított felülvizsgálat
időpontját követően annak eredményéről és az újabb felülvizsgálat időpontjáról tájékoztatni. A tájékoztatást
a rehabilitációs hatóság által kiadott szakvélemény vagy komplex minősítés eredményéről készült bizottsági
összefoglaló vélemény – és ha ilyen rendelkezésre áll, a rehabilitációs hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány
vagy hatósági döntés – eredeti példányának bemutatásával és másolatának csatolásával, vagy az eredeti irat hiteles
másolatának rendelkezésre bocsátásával kell megtenni.
18. §

(1) A humánigazgatási szakszolgálat az egészségkárosodási ellátásra jogosultság lejártát megelőző 120 nappal
megküldi a FÜV Bizottságnak az egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségkárosodási ellátásának
megállapításával kapcsolatos iratokat, és a FÜV Bizottság intézkedik a Hszt. 82/E. § (3) bekezdés b) pontjának
vizsgálatára. A FÜV Bizottság vagy a rendelkezésére álló iratok alapján ad állásfoglalást, vagy további, az egészségi
állapotra vonatkozó iratokat kérhet be az egészségkárosodási ellátásra jogosulttól, valamint személyes
meghallgatásra is behívhatja őt.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt iratbekérési lehetőség alapján a FÜV Bizottság az egészségkárosodási ellátásra jogosultat
felhívhatja arra, hogy a rehabilitációs hatóság által az egészségi állapota komplex minősítéséről kiállított hatósági
bizonyítványt – a komplex minősítés eredményéről készült bizottsági összefoglaló véleménnyel együtt – nyújtson
be. A felhívásnak nincs helye akkor, ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult a 17. § alapján köteles az ott
megjelölt iratok csatolására. A felhívást a FÜV Bizottság az iratok kézhezvételétől számított 8 napon belül adhatja ki
az egészségkárosodási ellátásra jogosult részére történő 60 napos határidő tűzésével.
(3) A FÜV Bizottság az (1) bekezdés szerinti állásfoglalását és az iratokat legkésőbb az egészségkárosodási ellátásra
jogosultság lejártát megelőző 30 nappal megküldi a humánigazgatási szakszolgálat részére.
(4) Ha a FÜV Bizottság állásfoglalása alapján az egészségi alkalmasság ismételten megállapítható, a humánigazgatási
szakszolgálat megvizsgálja, hogy van-e a Hszt. 82/J. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, az egészségkárosodási ellátásra
jogosult képzettségének és végzettségének felajánlható szolgálati beosztás. Felajánlható szolgálati beosztás esetén
a humánigazgatási szakszolgálat intézkedik a szolgálati beosztás felajánlása érdekében. Az egészségkárosodási
ellátásra jogosult nyilatkozatától függően a hivatásos állományba visszavételre kerül sor, vagy a humánigazgatási
szakszolgálat intézkedik az egészségkárosodási ellátás megszüntetése érdekében.

19. §		
Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozat meghozatalához szükséges
adatokat a humánigazgatási szakszolgálat hivatalból bocsátja a FÜV Bizottság rendelkezésére.
20. §		
Az Országgyűlési Őrség parancsnoka az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító
határozatában rendelkezik annak időtartamáról és az egészségkárosodási ellátás összegéről, továbbá tájékoztatást
ad a Hszt. 267–269. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségéről.
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4. Az egészségkárosodási ellátás folyósítása és mértékének számítása
21. §		
Az egészségkárosodási ellátást átutalással kell folyósítani az egészségkárosodási ellátásra jogosult által megjelölt
pénzfizetési számlára, minden hónap 5. napjáig.
22. §

(1) Ha az egészségkárosodási ellátás mértékét a Hszt. 82/G. § (4) bekezdése vagy a 82/H. § (4) és (5) bekezdése alapján
módosítani kell, az Országgyűlési Őrség parancsnoka határozatot hoz az egészségkárosodási ellátás új mértékéről.
(2) A határozatot a továbbfoglakoztatás szerinti illetmény megváltozását vagy a rendvédelmi illetményalap
megváltozását követő 15 munkanapon belül hivatalból, a baleseti ellátás, a rokkantsági ellátás vagy a rehabilitációs
ellátás megváltozása esetén az egészségkárosodási ellátásra jogosult Hszt. 82/I. § (1) bekezdése szerinti bejelentését
követő 15 munkanapon belül kell meghozni.
(3) Ha a rendelkezésre álló iratok alapján hiánypótlás szükséges, az egészségkárosodási ellátásra jogosultat
haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő 10 munkanapon belül fel kell hívni az iratok csatolására,
kiegészítésére. Ebben az esetben a határozat meghozatalára rendelkezésre álló, a (2) bekezdés szerinti határidő
a hiánypótlás teljesítésétől kezdődik.
(4) A humánigazgatási szakszolgálat köteles figyelemmel kísérni a rendvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítésre jogosult illetményének esetleges változását, és változás esetén intézkedni a rendvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítés mértékének módosítására.

5. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése
23. §

(1) A humánigazgatási szakszolgálat évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy a Hszt. 82/J. § (1) bekezdése szerinti
megszűnési okok fennállnak-e.
(2) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnéséről az Országgyűlési Őrség parancsnoka határozatot hoz.

24. §		
Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése esetén a humánigazgatási szakszolgálat
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamának leteltét követően haladéktalanul intézkedik
az egészségkárosodási ellátás folyósításának megszüntetésére.
25. §		
A Hszt. 82/J. § (3) bekezdése szerinti lemondó nyilatkozatot az egészségkárosodási ellátásra jogosult írásban,
az Országgyűlési Őrség parancsnokának címezve, a humánigazgatási szakszolgálatnak nyújthatja be.

6. Eljárás a Hszt. hatálya alá tartozó vezényelt állomány vonatkozásában
26. §

(1) A Hszt. 82/D. § (4) bekezdése szerinti esetben a Hszt. 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárásnak a 4. § (1) bekezdése
szerinti szakaszát az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának másik, a Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó szervhez vezényelt tagját fogadó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv humánigazgatási
szakszolgálata, valamint a humánigazgatási szakszolgálat párhuzamosan folytatja. Ha ezen eljárás eredményeként
az Országgyűlési Őrség vagy a vezényeltet fogadó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv felajánlható álláshelyet talál,
az egyeztető megbeszélésen mind az Országgyűlési Őrség, mind a vezényeltet fogadó rendvédelmi feladatokat
ellátó szerv szerinti állományilletékes parancsnok részt vesz.
(2) Az 5. § (1) bekezdése szerinti átminősítés vagy új álláshely létrehozása az Országgyűlési Őrség feladata.
E rendelkezés nem zárja ki, hogy a vezényeltet fogadó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv felajánlja, hogy
a vezényeltet fogadó rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél kerüljön sor az átminősítésre vagy új álláshely
létrehozására.
(3) A 23. § (1) bekezdésében szabályozott eljárásban a vezényeltet fogadó szerv humánigazgatási szakszolgálata
együttműködik a humánigazgatási szakszolgálattal.

7. Záró rendelkezések
27. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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A belügyminiszter 57/2016. (XII. 22.) BM rendelete
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló
intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott,
az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó
közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi
államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
befogadó állomás: az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a menedékes, valamint a befogadott
elhelyezését és ellátását biztosító intézmény,
2.
BMH által fenntartott intézmények: a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: BMH)
főigazgatójának irányítása alatt álló, a menekültügyi vagy idegenrendészeti eljárásban részt vevő személyek
számára szállást, ellátást nyújtó, valamint a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló befogadó állomás,
közösségi szállás és menekültügyi őrzött befogadó központ,
3.
BMH közegészségügyi felügyelője: a BMH által fenntartott intézményekben az e rendeletben meghatározott
közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátására foglalkoztatott szakirányú felsőfokú végzettséggel
rendelkező személy,
4.
BMH közegészségügyi szakorvosa: a BMH állományában az e rendeletben meghatározott közegészségügyijárványügyi feladatok ellátására foglalkoztatott orvos,
5.
BMH személyi állománya: a BMH által fenntartott intézményekben a külföldiek ellátásában, valamint
az idegenrendészeti és menekültügyi eljárással összefüggő feladatok végrehajtásában részt vevő személyek,
6.
BMH szerződéses orvosa: a BMH-nál az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély
alapján egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult személy,
7.
Belügyminisztérium közegészségügyi főfelügyelője: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás
elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. § 1. pontjában
meghatározott személy,
8.
közösségi szállás: az idegenrendészeti eljárás alatt álló külföldiek elhelyezésére szolgáló intézmény,
9.
külföldi: olyan nem magyar állampolgár vagy hontalan, akinek menekültügyi vagy idegenrendészeti eljárása
van folyamatban, és akit a BMH által fenntartott intézmények valamelyikében helyeztek el,
10.
menekültügyi őrzött befogadó központ: a menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi
óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet 1. § a) pontja szerint meghatározott intézmény,
11.
őrizetes: az a személy, akinek kiutasítást előkészítő, illetve idegenrendészeti vagy kitoloncolási őrizetét az arra
jogosult hatóság elrendelte, továbbá akinek az őrizetét a bíróság meghosszabbította,
12.
őrzött szállás: az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007.
(V. 31.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott, az idegenrendészeti őrizet végrehajtására szolgáló
intézmény,
13.
őrzött szállás orvosa: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban:
Rendőrség) személyi állományába tartozó vagy szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott, az egészségügyi
államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján az őrzött szálláson elhelyezettek részére
egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos,
14.
Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője: a Rendőrségnél foglalkoztatott felsőfokú közegészségügyijárványügyi vagy népegészségügyi szakképzettséggel rendelkező, közegészségügyi-járványügyi feladatok
ellátására a BM rendelet alapján foglalkoztatott személy,
15.
Rendőrség közegészségügyi-járványügyi felügyelője:
a
Rendőrségnél
foglalkoztatott
felsőfokú
közegészségügyi-járványügyi vagy népegészségügyi szakképzettséggel rendelkező, közegészségügyijárványügyi feladatok ellátására a BM rendelet alapján foglalkoztatott személy,
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16.

17.
18.

19.

Rendőrség személyi állománya: a külföldiek elfogásában, előállításában, visszatartásában, őrzésében,
kísérésében, egészségügyi ellátásában, valamint az egyéb ügyintézéssel kapcsolatos feladatok
végrehajtásában részt vevő, a Rendőrség által foglalkoztatott személy,
Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat: a BM rendelet 1. § 7. pontjában meghatározott szolgálat,
rendvédelmi tisztifőorvos: a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014.
(I. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § b) pontjában meghatározott személy,
rendvédelmi tisztiorvos: a Rendőrségnek a Korm. rendelet 1. § c) pontja szerinti rendvédelmi tisztiorvosa.

2. Az őrzött szállás közegészségügyi-járványügyi követelményei
2. §

(1) Az őrzött szállásra történő befogadás végrehajtása során az őrizetes orvosi vizsgálatát (ezen alcím tekintetében
a továbbiakban: orvosi vizsgálat) az őrzött szállás orvosa végzi. Az őrzött szállásra történő befogadásra annak
hivatali idején kívül is sor kerülhet. Hivatali időn túl az orvosi vizsgálat szerződéses orvossal is elvégeztethető.
A hivatali időt az országos rendőrfőkapitány határozza meg, aki erről, valamint a végrehajtással kapcsolatos
intézkedésekről a BMH főigazgatóját tájékoztatja.
(2) Az orvosi vizsgálatot végző orvos általános belgyógyászati vizsgálatot végez, és vizsgálati leletben írásban rögzíti
az őrizetes aktuális egészségi állapotát. A vizsgálati leletnek ki kell terjednie az őrizetes életfontosságú szervei
működésének mérhető és fizikális módszerrel megítélt szakmai adataira, az őrizetes testsúlyának megállapítására,
az őrizetesen lévő külsérelmi nyomok megállapítására (látlelet), keletkezésének okára, illetve rögzíteni kell, hogy
az őrizetesen külsérelmi nyomok nem találhatók. A vizsgálati leletet az orvosi vizsgálatot végző orvos az orvosi
dokumentációk között – nem selejtezhető módon – helyezi el.
(3) Az orvosi vizsgálat eredménye alapján az alábbi minősítések adhatók:
a)
az őrizetes közösségben elhelyezhető,
b)
az őrizetes közösségben egészségügyi ellenőrzés mellett helyezhető el (feltárt krónikus, nem fertőző
megbetegedés miatt),
c)
az őrizetes közösségben nem elhelyezhető.
(4) Az orvosi vizsgálat eredményét az eljáró hatóság kapja meg, amelyet nem selejtezhető módon tárol.
(5) A befogadott őrizetes csak az orvosi vizsgálat után, az orvosi vizsgálatot végző orvos írásbeli egyetértése alapján
helyezhető el közösségben.
(6) Az orvosi vizsgálathoz egyszer használatos gumikesztyűt, orvosi köpenyt – szükség esetén védőlábbelit, egyszer
használatos orvosi orr-szájmaszkot, egyszer használatos védőköpenyt, valamint FFP3 védőmaszkot – kell biztosítani.

3. §

(1) Az őrizetes részére az elhelyezése során biztosítani kell a hideg-meleg folyóvíz és a WC használatának lehetőségét.
(2) Kiskorú csak szülőjével, illetve a jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személlyel közös
lakóhelyiségben helyezhető el, ahol a kiskorú számára életkorának megfelelő fekvőhelyet kell biztosítani.
(3) Az őrizetes az őrzött szállás napirendjében foglaltak szerint dohányozhat.
(4) Az őrizetes számára a megfelelő személyi felszerelési tárgyakat, szükség szerint az évszaknak megfelelő ruházatot,
a tisztálkodáshoz, valamint a hálókörlet tisztaságának fenntartásához szükséges eszközöket az őrzött szállás
biztosítja. A kiskorú őrizetes számára az életkorának megfelelő speciális higiéniai eszközöket kell biztosítani.
A tisztálkodáshoz szükséges – kiskorú őrizetes esetén a speciális – higiéniai eszközöket szükség szerint, de legalább
havonta pótolni kell.
(5) A (4) bekezdés szerinti tárgyakat és eszközöket az őrzött szállás az országos rendőrfőkapitány utasításában
meghatározottak szerint biztosítja.
(6) Az őrzött szállás fenntartója az őrzött szálláson az egészségügyi szakasszisztens jelenlétét folyamatosan biztosítja.
Az őrizet végrehajtása során az orvosi rendelésen tolmácsot – az orvos kérelme alapján – az őrzött szállás biztosítja.
(7) Ha az idegenrendészeti eljárás során fertőző megbetegedésre vagy annak gyanújának megállapítására kerül sor,
és a megbetegedett személy más helyszínre kerül átszállításra, a megállapított tényről, körülményről a vizsgálatot
végző orvos haladéktalanul, de legkésőbb a befogadást megelőzően tájékoztatja az átszállítás helye szerinti
intézmény vezetőjét, így különösen a menekültügyi őrzött befogadó központ és a befogadó állomás vezetőjét,
valamint az ott egészségügyi szolgálatot ellátó személyeket.
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3. Az őrizetes fertőző megbetegedésével vagy annak gyanújával, továbbá az őrizetes kórokozóhordozó állapotával kapcsolatos járványügyi tevékenységek
4. §

(1) Nem helyezhető el közösségben az az őrizetes, aki fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó. Az őrzött szállás orvosa
fertőző vagy fertőzésre gyanús, továbbá kórokozó-hordozó őrizetes esetén a rendvédelmi tisztiorvos vagy – annak
akadályoztatása esetén – a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője szakmai javaslatának figyelembevételével
intézkedik az őrizetesnek az őrzött szállás elkülönítő helyiségében történő elhelyezéséről vagy a betegség
természetének megfelelő egészségügyi intézménybe történő beutalásáról.
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt járványügyi eseményt először az őrzést biztosító személyi állomány tagja észleli,
vagy tudomására jut, a járványügyi eseményről haladéktalanul jelentést tesz szolgálati elöljárója útján az őrzött
szállás vezetőjének. Az őrzött szállás vezetője telefonon és írásban haladéktalanul tájékoztatja az őrizetet elrendelő
hatóságot, a rendvédelmi tisztiorvost vagy – annak akadályoztatása esetén – a Rendőrség közegészségügyi
főfelügyelőjét.
(3) A rendvédelmi tisztiorvos a járványügyi eseményről és a megtett intézkedésekről tájékoztatja a megbetegedés
megállapításának helye és az őrizetes tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a rendvédelmi
tisztifőorvost.
(4) A fertőző beteg őrizetest elszállításáig az őrzött szállás elkülönítő helyiségében kell elhelyezni. A fertőző beteg
őrizetes elszállítása után az őrzött szállás orvosa intézkedik a fertőző ágens elleni hatékony fertőtlenítésről, amely
kiterjed a helyiség, a berendezési és használati tárgyak, textíliák fertőtlenítésére.
(5) Ha az őrizetes egészségi állapota miatt nem helyezhető el őrzött szálláson, haladéktalanul egészségügyi
intézménybe kell szállítani.

4. A BMH által fenntartott intézmények közegészségügyi-járványügyi követelményei
5. §

(1) A befogadó állomáson, közösségi szálláson és a menekültügyi őrzött befogadó központba történő befogadás
végrehajtása során a külföldi orvosi vizsgálatát (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: orvosi vizsgálat) a BMH
szerződéses orvosa végzi el, illetve a menekültügyi őrzött befogadó központban a BMH szerződéses orvosa mellett
az őrzött szállás orvosa is elvégezheti.
(2) Az orvosi vizsgálatot végző orvos általános belgyógyászati vizsgálatot végez és vizsgálati leletben írásban rögzíti
a külföldi aktuális egészségi állapotát. A vizsgálati leletnek ki kell terjednie – a menekültügyi őrizet végrehajtásának
szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.) BM rendeletben előírtak mellett – a külföldi
életfontosságú szervei működésének mérhető és fizikális módszerrel megítélt szakmai adataira, a külföldi
testsúlyának megállapítására, a külföldin lévő külsérelmi nyomok megállapítására (látlelet), annak okára, illetve
rögzíteni kell, hogy a külföldin külsérelmi nyomok nem találhatóak. A vizsgálati leletet az orvosi vizsgálatot végző
orvos az orvosi dokumentációk között – nem selejtezhető módon – helyezi el.
(3) Az orvosi vizsgálat eredménye alapján az alábbi megállapítások tehetők:
a)
a külföldi közösségben elhelyezhető,
b)
a külföldi közösségben egészségügyi ellenőrzés mellett helyezhető el (feltárt krónikus, nem fertőző
megbetegedés miatt),
c)
a külföldi közösségben nem elhelyezhető.
(4) Az orvosi vizsgálat eredményét az eljáró hatóság kapja meg, amelyet nem selejtezhető módon tárol.
(5) A külföldi csak az orvosi vizsgálat után, az orvosi vizsgálatot végző orvos írásbeli egyetértésével helyezhető el
közösségben.
(6) Az orvosi vizsgálathoz használt védőeszközökre a 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak.
(7) A BMH által fenntartott intézményekben a BMH által fenntartott intézmény napirendjében meghatározottak szerint
lehet dohányozni.
(8) A menekültügyi őrzött befogadó központ az egészségügyi szakasszisztens jelenlétét folyamatosan biztosítja.
(9) A menekültügyi őrizet végrehajtása során az orvosi rendelésen közreműködő tolmácsot – az orvos kérelmére –
a menekültügyi őrzött befogadó központ biztosítja.
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5. A BMH által fenntartott intézményekben elhelyezett külföldiek fertőző megbetegedésével vagy
annak gyanújával, továbbá a BMH által fenntartott intézményekben elhelyezett külföldiek kórokozóhordozó állapotával kapcsolatos járványügyi tevékenységek
6. §

(1) Az 5. § (1) bekezdése szerint elvégzett orvosi vizsgálat alapján nem helyezhető el közösségben az a külföldi, aki
fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó.
(2) A BMH szerződéses orvosa vagy az őrzött szállás orvosa fertőző vagy fertőzésre gyanús továbbá kórokozó-hordozó
külföldi esetén – a BMH közegészségügyi szakorvosának szakmai javaslatának figyelembevételével – gondoskodik
a fertőző beteg elkülönítő helyiségben történő elhelyezéséről, vagy a betegség természetének megfelelő egészségügyi
intézménybe történő beutalásáról. Ha a külföldi egészségi állapota miatt nem helyezhető el menekültügyi őrzött
befogadó központban, haladéktalanul egészségügyi intézménybe kell szállítani. A külföldi átszállítása során a külsérelmi
nyom megállapítására szolgáló látlelet másolatát át kell adni az egészségügyi intézménynek.
(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben megjelölt járványügyi eseményt nem a BMH szerződéses orvosa, hanem a BMH által
fenntartott intézmény valamely alkalmazottja vagy a menekültügyi őrzött befogadó központ őrzését biztosító
személyi állomány tagja észleli, vagy tudomására jut, a járványügyi eseményről haladéktalanul jelentést tesz
közvetlen vezetője, illetve szolgálati elöljárója útján a BMH által fenntartott intézmény vezetőjének.
(4) A BMH által fenntartott intézmény vezetője a tudomására jutott járványügyi eseményről telefonon majd írásban
haladéktalanul tájékoztatja az őrizetet elrendelő hatóságot, a BMH közegészségügyi szakorvosát és a külföldi
tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt.

7. §

(1) A BMH szerződéses orvosa bejelenti a betegség megállapításának helye és a beteg tartózkodási helye szerint
illetékes járási hivatalnak, valamint ezzel egyidejűleg a BMH közegészségügyi felügyelőjének és a Rendőrség
közegészségügyi főfelügyelőjének a BMH személyi állománya, valamint a BMH által fenntartott intézményekben
elhelyezett külföldiek körében járványosan vagy szórványosan fellépő, jelentésre kötelezett valamennyi fertőző
megbetegedést, illetve annak gyanúját. A bejelentést a fertőző beteg bejelentésére szolgáló felületen az orvos
megjegyzései rovatban a „BMH” megkülönböztető jelzést feltüntetve kell megküldeni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést követően a BMH szerződéses orvosa intézkedik a betegségből
gyógyult személy fertőzőképességének megállapítására irányuló mikrobiológiai szűrővizsgálat elvégeztetésére.
(3) A BMH közegészségügyi felügyelője a csoportos és tömeges fertőző megbetegedéseket szóban azonnal és írásban
24 órán belül jelenti – a BMH közegészségügyi szakorvosának egyidejű tájékoztatása mellett – a Belügyminisztérium
közegészségügyi főfelügyelőjének. A BMH szerződéses orvosa a bekövetkezett fertőző betegségről – az érintett
személyt azonosító személyes adatok nélkül – megküldött bejelentésről nyilvántartást vezet.
(4) A nyilvántartás tartalmazza
a)
a megbetegedés helyét,
b)
a betegség megnevezését,
c)
a megbetegedés kezdetének és bejelentésének idejét,
d)
az esetleges kórházi ápolás esetén a kórházba szállítás napját,
e)
a kórház nevét, címét,
f)
a beteg környezetéhez tartozók közül a munkahelyről kitiltandók számát,
g)
a diagnosztikai és felszabadítandó mintavételek napját és eredményeit, azt, hogy a beteg az adott betegség
ellen kapott-e védőoltást, hogy a beteg környezetében az adott betegség előfordulása miatt hányan és
milyen védőoltást kaptak,
h)
a beteg gyógyulásának, halálozásának vagy kijelentésének napját, a záró-fertőtlenítés napját és az ehhez
használt szer megnevezését, valamint
i)
a BMH személyi állománya körébe tartozó beteg foglalkozását, munkahelyét.

8. §

(1) A fertőző beteget elszállításáig az elkülönítő helyiségben kell elhelyezni. A fertőző beteg elszállítása után
a BMH szerződéses orvosa intézkedik a fertőző ágens elleni hatékony fertőtlenítésről, amely kiterjed a helyiség,
a berendezési és használati tárgyak, textíliák fertőtlenítésére.
(2) Ha a fertőző beteggel szállítása során a Rendőrség személyi állományának valamely tagja érintkezett, a BMH
közegészségügyi szakorvosa – a Rendőrség személyi állományának egészsége védelmében – a járványügyi
eseményről és a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíti a rendvédelmi tisztiorvost.
(3) Ha a menekültügyi vagy idegenrendészeti eljárás során fertőző megbetegedésre vagy annak gyanújának
megállapítására kerül sor, és a megbetegedett külföldi más helyszínre kerül átszállításra, a megállapított tényről,
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körülményről a vizsgálatot végző orvos haladéktalanul, de legkésőbb a befogadást megelőzően tájékoztatja
az átszállítás helye szerinti intézmény vezetőjét, valamint az ott egészségügyi szolgálatot ellátó személyeket.

6. Fertőző beteg szállítása
9. §

(1) A fertőző betegségben szenvedő őrizetes vagy külföldi (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: fertőző beteg)
szállítása az egészségügyről szóló törvényben meghatározott gépjárművel vagy olyan szolgálati gépjárművel
történhet, amely könnyen mosható és fertőtleníthető belső felületekkel rendelkezik.
(2) A fertőző beteget szállító gépjárművek fertőtlenítése a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet)
meghatározott módon történhet. A BMH gépjárműveivel történt szállítást követő fertőtlenítésre vonatkozó
szabályokat a BMH főigazgatója által kiadott közegészségügyi-járványügyi szabályzat rögzíti.
(3) Ha a fertőző beteg szállítása szolgálati gépjárművel történt, annak fertőtlenítésére az adott rendvédelmi szerv
vezetője intézkedik. A szállítást követő fertőtlenítésre vonatkozó szabályokat az országos rendőrfőkapitány által
kiadott közegészségügyi-járványügyi szabályzat rögzíti.
(4) Ha a fertőzött beteg egészségi állapota indokolja, szállítását mentőgépjárművel kell végrehajtani.

7. Az őrzött szállással kapcsolatos közegészségügyi tevékenységek
10. §

(1) A rendvédelmi tisztifőorvos
a)
elemzi és értékeli a Rendőrség és a BMH érintett személyi állománya, az őrzött szállásokon és a BMH által
fenntartott intézményekben elhelyezett személyek közegészségügyi-járványügyi helyzetét, amelyhez
az országos tisztifőorvostól információt, tájékoztatást kérhet,
b)
javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre,
c)
az országos tisztifőorvos véleményének kikérésével meghatározza a közegészségüggyel-járványüggyel
összefüggésben jelentendő tevékenységek, események körét,
d)
az országos tisztifőorvos véleményének kikérésével elvi szakmai állásfoglalást ad ki, valamint
e)
jogosult feladatai végrehajtása érdekében természetes személytől, gazdálkodó szervezettől a Rendőrség
és a BMH érintett személyi állományát, valamint az őrzött szállásokon és a BMH által fenntartott
intézményekben elhelyezett személyeket érintő, személyes adatokat nem tartalmazó, közegészségüggyel és
járványüggyel összefüggő adatokat térítésmentesen megkérni.
(2) A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi felügyelőjének, valamint az őrzött szállás orvosának járványügyi
feladatát képezi
a)
a járványok megelőzése, illetve leküzdése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
b)
a Rendőrség személyi állománya fertőző megbetegedésekkel szembeni védelmére vonatkozó javaslatok
kidolgozása, valamint
c)
a Rendőrség személyi állományába tartozó fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús állapotú személyekkel,
a kórokozó-hordozókkal és mindezek környezetével kapcsolatos járványügyi tevékenység ellátása.
(3) A Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője az őrzött szállások vonatkozásában
a)
koordinálja az őrizetesekkel összefüggő közegészségügyi feladatokat ellátó, a Rendőrség közegészségügyijárványügyi felügyelőjének a tevékenységét,
b)
segíti és ellenőrzi az őrizetesek egészségügyi ellátását végző orvosok és közegészségügyi feladatot ellátó
egészségvédelmi megbízottak közegészségügyi tevékenységét, valamint
c)
elemzi és értékeli – a rendvédelmi tisztifőorvos, illetve a rendvédelmi tisztiorvos által meghatározottak
alapján – az őrzött szállások közegészségügyi helyzetét, tevékenységét, javaslatot tesz a szükséges
intézkedésekre.
(4) Ha a munkakörhöz vagy a szolgálati feladathoz kapcsolódóan a Rendőrség személyi állománya tagjának vagy
csoportjainak egészségét, biztonságát veszélyeztető biológiai kockázat áll fenn, az érintetteket a kockázat
csökkentése érdekében megfelelő védőoltásban kell részesíteni.

8. A BMH által fenntartott intézményekkel kapcsolatos közegészségügyi tevékenységek
11. §

(1) A BMH által fenntartott intézmények vonatkozásában közegészségügyi tevékenységet a BMH közegészségügyi
szakorvosa, a BMH közegészségügyi felügyelője, valamint a BMH szerződéses orvosai látnak el.
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(2) A BMH közegészségügyi szakorvosának az a személy bízható meg, aki megelőző orvostan és népegészségtan
szakvizsgával vagy közegészségtan-járványtan szakvizsgával rendelkezik.
(3) A BMH közegészségügyi szakorvosa
a)
belső közegészségügyi ellenőrzést végez a BMH által fenntartott intézményekben,
b)
bejelentést tesz a megbetegedés megállapításának helye, és a beteg tartózkodási helye szerint illetékes járási
hivatalnak a járványosan vagy szórványosan fellépő, jelentésre kötelezett valamennyi fertőző megbetegedés,
illetve annak gyanúja esetén,
c)
a BMH személyi állománya körében bekövetkezett járványügyi eseményről jelentést tesz a rendvédelmi
tisztifőorvosnak,
d)
kezdeményezi a járványok megelőzése, illetve leküzdése érdekében szükséges intézkedéseket,
e)
kidolgozza a BMH személyi állománya fertőző megbetegedésekkel szembeni védelmére vonatkozó
javaslatokat, valamint
f)
ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús állapotú személyekkel, a kórokozó-hordozókkal és mindezek
környezetével kapcsolatos járványügyi tevékenységet.
(4) A BMH közegészségügyi felügyelője
a)
a BMH által fenntartott intézményekben közegészségügyi-járványügyi helyszíni ellenőrzést végez,
b)
végzi a BMH személyi állományával, valamint a külföldiekkel összefüggő közegészségügyi-járványügyi
tevékenységet,
c)
segíti a BMH személyi állományának foglalkozás-egészségügyi ellátását, valamint a külföldiek egészségügyi
ellátását végző BMH szerződéses orvosok közegészségügyi tevékenységét,
d)
javaslatot tesz a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője részére a BMH által fenntartott intézményekben
dolgozó, a Rendőrség személyi állományának egészségvédelmét támogató követelmények biztosítására,
valamint
e)
elemzi és értékeli a BMH által fenntartott intézmények közegészségügyi helyzetét, tevékenységét.
(5) Az egészségügyi, közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátásának személyi feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.
12. §

(1) A BMH közegészségügyi szakorvosa, a BMH közegészségügyi felügyelője és a BMH szerződéses orvosai javaslatot
tesznek a BMH főigazgatójának a BMH veszélyeztetett személyi állománya célzott népegészségügyi, illetve
járványügyi szűrővizsgálatára, szükség esetén megfigyelésére.
(2) Ha a munkakörhöz vagy a szolgálati feladathoz kapcsolódóan a BMH személyi állománya tagjának vagy
csoportjainak egészségét, biztonságát veszélyeztető biológiai kockázat áll fenn, az érintetteket a kockázat
csökkentése érdekében megfelelő védőoltásban kell részesíteni. A BMH személyi állományának munkakörhöz
kötött kötelező védőoltásait a biológiai kockázatértékelés eredménye alapján – figyelemmel az NM rendeletben
meghatározott rendelkezésekre – a BMH közegészségügyi szakorvosának javaslatát is figyelembe véve a BMH
főigazgatója határozza meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott védőoltások költségvetési fedezetét a BMH biztosítja.
(4) A Belügyminisztérium közegészségügyi főfelügyelője a BM rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottakon
túl – a személyes adatok kivételével – jogosult megismerni a BMH-nál keletkezett, közegészségügyi tárgyú
dokumentumokat, így különösen:
a)
a járványügyi események dokumentumait,
b)
a közegészségügyi tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek és intézkedések iratait,
c)
a közegészségügyi helyzet éves értékeléséről készített dokumentumot,
d)
a szakterületével összefüggő rendkívüli eseményekről meghatározott egyéb jelentéseket,
e)
a kockázatértékeléssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot, valamint
f)
az egyéb, a feladatai ellátásához szükséges iratot és dokumentumot.
(5) A BMH főigazgatója közegészségügyi-járványügyi szabályzatban határozza meg
a)
a (2) bekezdésben foglaltak szerinti oltóanyagok beszerzésének rendjét,
b)
a BMH által fenntartott intézményekre vonatkozó közegészségügyi (élelmezés, takarítás, textíliák mosatása,
rovar- és rágcsálóirtás, kémiai biztonság, veszélyes hulladék, veszélyes anyagok, létesítési követelmények)
feladatokat,
c)
a BMH gépjárműveinek fertőtlenítésére vonatkozó szabályokat.
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9. Az őrzött szállással és a BMH által fenntartott intézményekkel kapcsolatos közegészségügyijárványügyi ellenőrzési tevékenység
13. §

(1) Helyszíni ellenőrzésre jogosultak
a)
a rendvédelmi tisztiorvos, a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője, a Rendőrség közegészségügyijárványügyi felügyelője az őrzött szállások vonatkozásában,
b)
a rendvédelmi tisztiorvos, a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője, a Rendőrség közegészségügyijárványügyi felügyelője, a Rendőrség alapellátó orvosa a menekültügyi őrzött befogadó központ
tekintetében az ott szolgálatot teljesítő rendőri állomány vonatkozásában,
c)
a járási hivatal, a BMH közegészségügyi szakorvosa és a BMH közegészségügyi felügyelője a BMH által
fenntartott intézmények tekintetében.
(2) A helyszíni ellenőrzés során megállapított tényeket, hiányosságokat ellenőrzési jegyzőkönyvben kell rögzíteni,
amely tartalmazza az ellenőrzést végzők és az ellenőrzött szerv részéről az ellenőrzésben részt vevők nevét,
szolgálati beosztását és szolgálati helyét.
(3) A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, amelyből az 1. példányt az ellenőrzött szerv vezetője,
a 2. példányt a Rendőrség vonatkozásában a rendvédelmi tisztiorvos, a BMH vonatkozásában a BMH
közegészségügyi szakorvosa kapja. A 3. példányt az ellenőrzést végző szerv irattárában kell elhelyezni.
(4) A rendvédelmi tisztiorvos, valamint a BMH főigazgatója – a BMH közegészségügyi szakorvosa útján – az ellenőrzés
során megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi
a szükséges intézkedéseket, és ellenőrzi azok végrehajtását.

10. A szakmai együttműködésre irányadó szabályok
14. §

(1) A járványügyi intézkedések kidolgozása és végrehajtása során a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi
Szolgálatban közreműködők, valamint a BMH közegészségügyi szakorvosa és a BMH közegészségügyi felügyelője
szakmai konzultációt folytatnak a járási hivatallal, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: kormányhivatal).
(2) A BMH közegészségügyi szakorvosa munkája során együttműködik a rendvédelmi tisztifőorvossal,
a Belügyminisztérium közegészségügyi főfelügyelőjével, a járási hivatallal, valamint a kormányhivatallal.
(3) A BMH közegészségügyi felügyelője a BMH által fenntartott intézmények vonatkozásában együttműködik
a Belügyminisztérium közegészségügyi főfelügyelőjével, a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelőjével és
a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi felügyelőjével, a járási hivatallal. A BMH közegészségügyi felügyelője
a Rendőrség személyi állományát, valamint az őrizeteseket veszélyeztető – tudomására jutott – közegészségügyijárványügyi eseményekről haladéktalanul tájékoztatja a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelőjét, és
közreműködik a járási hivatal által lefolytatott hatósági eljárásban.

15. §

(1) A rendvédelmi tisztiorvos járványügyi esemény esetén szakmai segítséget kérhet a járási hivataltól.
(2) A rendvédelmi tisztiorvos a járványügyi eseményről és a megtett intézkedésekről tájékoztatja a betegség
megállapításának és a beteg tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal tisztifőorvosát, valamint a rendvédelmi
tisztifőorvost.
(3) A BMH által fenntartott intézményekben bekövetkezett járványügyi esemény esetén a járási hivatal kérheti
a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat közreműködését a vizsgálat lefolytatásában.
(4) A Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője, valamint a BMH közegészségügyi felügyelője szakmai feladataik
ellátása során közvetlen kapcsolatot tartanak a Belügyminisztérium közegészségügyi főfelügyelőjével.

16. §

(1) A BMH által fenntartott intézményekben fellépő járványok, valamint a különösen veszélyes járványos
megbetegedések leküzdésével és más közegészségügyi események okainak megszüntetésével, valamint
egyéb, az e rendeletben szabályozott feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő pénzügyi-anyagi, tárgyi
szükségletek biztosítása érdekében a rendvédelmi tisztifőorvos, valamint a BMH főigazgatója javaslatot tesznek
a belügyminiszternek.
(2) A BMH főigazgatója, valamint az országos rendőrfőkapitány évente legalább egy alkalommal közösen
értékelik a Rendőrség és a BMH személyi állománya, valamint az őrzött szálláson, illetve a BMH által fenntartott
intézményekben elhelyezett őrizetesek és külföldiek közegészségügyi helyzetét, a közegészségügyi ellenőrzések
tapasztalatait, továbbá meghatározzák az ezekkel kapcsolatos feladatokat. A közegészségügyi helyzetértékelést
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a BM rendelet 2. mellékletében, valamint a 2. és a 3. mellékletben meghatározott szempontrendszer alapján
a tárgyévet követő év március 1-jéig kell elkészíteni és megküldeni a rendvédelmi tisztifőorvos részére.

11. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
18. §		
Hatályát veszti a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására
szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott,
az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi
követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való
együttműködés rendjéről szóló 8/2015. (III. 24.) BM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet az 57/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
A közegészségügyi feladatokat ellátó személyek létszáma, a szakképesítési követelmények és
a munkavégzés napi időtartama a BMH által fenntartott intézményeknél

1.
2.

A

B

C

D

E

Szerv

Megnevezés

Szakképesítés

létszám (fő)

munkaidő

a BMH által fenntartott
intézmények

BMH közegészségügyi szakorvosa

felsőfokú

2

rész/teljes

BMH közegészségügyi felügyelője

felsőfokú

2

teljes

2. melléklet az 57/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
Szempontrendszer a BMH személyi állományával kapcsolatos éves közegészségügyi-járványügyi
tevékenység helyzetértékeléshez
1. A közegészségügyi szakképesítésű szakemberek foglalkoztatásának helyzete.
2. A közegészségügyi ellenőrzések tapasztalatai:
a)
ellenőrzések száma,
b)
főbb hiányosságok,
c)
a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések,
d)
eredmények.
3. A kockázatértékelés éves felülvizsgálatának megállapításai (összegezve).
4. Munkakörnyezeti helyzetértékelés:
a)
a munkahelyek higiénés helyzetének értékelése: takarításra, munkakörnyezeti rendre, tisztasági festésre
vonatkozó megállapítások, intézkedések, eredmények,
b)
közegészségügyi-járványügyi szempontból minősített épületek, objektumok száma és azok állapota.
5. Járványügyi helyzetértékelés:
a)
bejelentésre kötelezett fertőző megbetegedések számának alakulása és a megtett járványügyi intézkedések,
b)
a munkakörhöz kötött kötelező védőoltások számának alakulása,
c)
ételfertőzések-ételmérgezések előfordulása.
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6. Élelmezésbiztonsági helyzetértékelés:
a)
élelmezési egységek HACCP-minőségbiztosítási rendszerrel való rendelkezése, valamint a szerv területén
üzemelő hideg-, melegital-, szendvicsautomaták száma,
b)
külső cég által történő ételszállítás, az ételszállításra vonatkozó közegészségügyi szabályok teljesülése,
c)
az otthonról hozott ételek hűtésére, melegítésére, mosogatására vonatkozó közegészségügyi feltételek
teljesülése,
d)
a tárgyévben végzett rovar-, rágcsálóirtások száma,
e)
intézkedések, eredmények.
7. Kémiai biztonsággal kapcsolatos helyzetértékelés: a veszélyes anyag, készítmény bejelentésére, felhasználására,
tárolására, kockázat-elemzésére vonatkozó előírások teljesülése.
8. A veszélyes hulladék tárolására, kezelésére, szállítására, nyilvántartására vonatkozó előírások teljesülése.
9. Végrehajtott közegészségügyi tárgyú oktatások száma, tapasztalatai.
10. Hazai szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés során végzett feladatok.
11. Egyéb.

3. melléklet az 57/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
Szempontrendszer az őrzött szállásokon és a BMH által fenntartott intézményekben elhelyezett
személyekkel kapcsolatos éves közegészségügyi-járványügyi tevékenység helyzetértékeléshez
1. Kimutatás egészségügyi és pszichológiai tevékenységről
1.1. Befogadás előtti orvosi vizsgálat (fő)
a)
Rendőrségi állományú orvos/BMH szerződéses orvosa
b)
Szerződéses orvos
c)
Külsős egészségügyi szolgáltató
1.2. Orvosi alapellátás (esetszám)
a)
Rendőrségi állományú orvos/BMH szerződéses orvosa
b)
Szerződéses orvos
c)
Külső egészségügyi szolgáltató
1.3. Fogdapszichológiai ellátást igénybe vettek száma (esetszám)
a)
Szakorvosi ellátás (esetszám)
b)
Ambuláns ellátás
c)
Szakrendelő
d)
Kórházi ambulancia
e)
Országos Mentőszolgálat
f)
Fekvőbeteg-intézeti ellátás
2. Kimutatás az elhelyezett a kábítószer-használó őrizetesek és külföldiek egészségügyi ellátásáról
2.1. Kábítószer-gyorsteszt használata befogadás alkalmával végzett vizsgálatkor (fő)
a)
aa)
Rendőrségi állományú orvos által végzett
ab)
Nem rendőrségi állományú orvos által végzett
b)
BMH által fenntartott intézményekben végzett
2.2. Kábítószer-használónak minősített személyek ellátása (esetszám)
a)
Egészségügyi ellátást nem igényelt
b)
Alapellátó orvos látta el konzílium nélkül
c)
Alapellátó orvos látta el konzíliummal
d)
Nem volt ellátható
3. Kimutatás fertőző megbetegedések számáról
a)
Tbc
b)
Hepatitis
c)
HIV
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d)
Tetvesség
e)
Rühesség
f)
Ételfertőzés
g)
Egyéb
4. Kimutatás az őrzött szállásokon / a BMH által fenntartott intézményekben végzett felcseri tevékenységről
a)
Szakrendelőbe történő beutalások ügyintézése
b)
Mentőhívás
c)
Rosszullét
d)
Kötözés, sebellátás
e)
Injekciózás
f)
Vércukormérés
g)
EKG-vizsgálat
h)
Egyéb rendkívüli esemény (pl. fertőző megbetegedés, öngyilkosság)
5. Kimutatás orvosi tevékenységről rendőrségi állományú orvos/BMH szerződéses orvosa esetében
a)
Befogadás előtti orvosi vizsgálat (fő)
b)
Vér- és/vagy vizeletvétel kábítószerre (esetszám)
c)
Vér- és/vagy vizeletvétel alkoholra (esetszám)
d)
Látlelet felvétele (esetszám)
e)
DNS-mintavétel (esetszám)
f)
Egyéb biológiai mintavétel (esetszám)
g)
Egyéb tevékenység (esetszám)

A belügyminiszter 58/2016. (XII. 22.) BM rendelete
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
30. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető
miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott
feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. és 24. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bd) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 17. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
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a 7. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, 85. §
(8) bekezdés b) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § 21. pont f ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 12. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 13. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a)–c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben –,
a 19. § (1) bekezdése tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 19. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-
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és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 21. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 22. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 23. alcím tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont ba) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 17. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 24. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a), e) és f ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 25. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény 86. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben –,
a 26. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 28. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)–d) és
f )–g) pontjában, 85. § (5) bekezdés b)–c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 29. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5., 13. és 19. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 30. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 31. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 32. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában,
85. § (8) bekezdés b) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 33. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
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szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben –,
a 34. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben –,
a 35. alcím és az 1. melléklet tekintetében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 36. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, valamint
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 21. pont f ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 37. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 38. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 39. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 40. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 41. § (1) bekezdése tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. §
(5) és (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben –,
a 41. § (2) bekezdése tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 42. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 43. alcím tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 44. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 45. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
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a 46. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 47. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 48. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(2) bekezdés 4. pontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont b) és c) alpontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 49. alcím és a 2. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 50. alcím és a 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában, 2. pont a), b) és d) alpontjában, 17. pontjában,
19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 51. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 52. alcím és a 4. melléklet tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény 24. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti
fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
az 53. alcím tekintetében a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az 54. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az 55. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
az 56. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
46. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
az 57. alcím tekintetében az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. §
(3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben –,
az 58. alcím és az 5. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 59. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
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a 60. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 61. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 15/1990. (V. 14.)
BM rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 15/1990. (V. 14.)
BM rendelet
a)
2. § (5) bekezdésében a „távirati úton, illetve” és a „ , telexen” szövegrész,
b)
4. § (3) bekezdés b) pontjában az „a bejelentésről írásban, távbeszélőn, telefaxon vagy távgépírón” szövegrész.

2. A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása
2. §		
A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet
a)
2. § c) pontjában az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros
Kormányhivatala” szöveg,
b)
12/F. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalával” szövegrész helyébe
a „Budapest Főváros Kormányhivatalával” szöveg,
c)
12/F. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros
Kormányhivatala” szöveg
lép.

3. A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló
27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosítása
3. §		
A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet
Melléklet 33. § (3) bekezdésében a „két példányban kell kitölteni és a rendőrségre eljuttatni” szövegrész helyébe
az „a rendőrségre kell eljuttatni” szöveg lép.

4. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet
módosítása
4. §

(1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet
[a továbbiakban: 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet] 10. §-ában az „a Központi Hivatalnak” szövegrész helyébe
az „az általános hatáskörű útlevélhatóságnak” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 7. §-a, 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklete.

5. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet
módosítása
5. §		
A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet
a)
3. § c) pontjában az „és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész
helyébe az „ , a Belügyminisztérium, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.” szöveg,
b)
3. § d) pontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal” szöveg
lép.
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6. A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról
szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet módosítása
6. §		
A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999.
(XII. 8.) BM rendelet
a)
10. § (4) bekezdésében az „Az IRM” szövegrész helyébe az „A Belügyminisztérium” szöveg,
b)
10/A. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész
helyébe a „Belügyminisztérium” szöveg
lép.

7. Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet
módosítása
7. §

(1) Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet
[a továbbiakban: 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet]
a)
1. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban:
Hivatal)” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM)” szöveg,
b)
2. § (2) és (3) bekezdésében, 1. számú melléklet 4. pont 4.3. alpontjában a „Hivatalt” szövegrész helyébe
a „BM-et” szöveg,
c)
3. § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
(a továbbiakban: NISZ Zrt.)” szöveg,
d)
3. § (2) bekezdésében, 1. számú melléklet 3. pont 3.1. és 3.2. alpontjában, 1. számú melléklet 4. pontjában,
1. számú melléklet 4. pont 4.3. alpontjában, 3. számú melléklet 3. pontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe
a „BM” szöveg,
e)
4. §-ában, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 3. számú melléklet 4. pont nyitó szövegrészében, 4. számú melléklet
1. pont 1.2.2. alpontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „NISZ Zrt.” szöveg,
f)
1. számú melléklet 3. pontjában a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „BM-től” szöveg,
g)
1. számú melléklet 3. pont 3.3. alpontjában a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „BM-nek” szöveg,
h)
3. számú melléklet 1. pont a) alpontjában a „Központi Okmányiroda és kirendeltségei” szövegrész helyébe
a „BM személyes ügyfélszolgálata” szöveg,
i)
3. számú melléklet 1. pont h) alpontjában a „Központi Okmányiroda” szövegrész helyébe a „BM személyes
ügyfélszolgálata” szöveg,
j)
3. számú melléklet 2. pontjában a „Hivatal által” szövegrész helyébe a „BM által” szöveg, a „Hivatal köteles”
szövegrész helyébe a „NISZ Zrt. köteles” szöveg,
k)
3. számú melléklet 4. pont a) és b) alpontjában, 3. számú melléklet 6. pontjában, 4. számú melléklet 1. pont
1.1. alpontjában a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „NISZ Zrt.” szöveg,
l)
4. számú melléklet 1. pont 1.2. alpontjában a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „NISZ Zrt.-től” szöveg,
m)
4. számú melléklet 1. pont 1.2.2. alpontjában a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „NISZ Zrt.-nek” szöveg,
n)
4. számú melléklet 1. pont 1.4.2. alpontjában a „Hivatalhoz” szövegrészek helyébe a „NISZ Zrt.-hez” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet
a)
1. számú melléklet nyitó szövegrészében az „– a Hivatal által működtetett –” szövegrész,
b)
2. számú mellékletében az „(MLLN bérelt vonalon a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Balázs B. utca irányában)” szövegrész,
c)
4. számú melléklet 1. pont 1.1.1 alpontja.

8. Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásából teljesített
adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 28/2000. (X. 27.) BM rendelet hatályon kívül
helyezése
8. §		
Hatályát veszti az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásából teljesített
adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 28/2000. (X. 27.) BM rendelet.
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9. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek,
lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló
40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosítása
9. §

(1) A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról,
valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet [a továbbiakban:
40/2000. (XII. 12.) BM rendelet] 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központnál 2017. január 1-jével továbbfoglalkoztatott, 2016. december 31.
napján szállóférőhely használati jogosultsággal rendelkező vagy bérleti, albérleti hozzájárulásban részesülő
szállóférőhely használati jogosultságát, bérleti, albérleti hozzájárulását a foglalkoztatási jogviszony jellegének
megváltozása nem érinti.”
(2) A 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13. § (4) bekezdésében a „hozzájárulás alapja a szerződéssel és számlával”
szövegrész helyébe a „hozzájárulás alapja a szerződéssel és számlával vagy számviteli bizonylattal” szöveg lép.

10. Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási
díjáról szóló 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet módosítása
10. §

(1) Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001.
(VII. 5.) BM rendelet [a továbbiakban: 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet]
a)
3. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (a továbbiakban:
Központi Hivatal)” szövegrész helyébe az „az általános hatáskörű útlevélhatóság” szöveg,
b)
5. § (1) és (3) bekezdésében az „a Központi Hivatal” szövegrész helyébe az „az általános hatáskörű
útlevélhatóság” szöveg,
c)
6. §-ában az „a Központi Hivatalt” szövegrész helyébe az „az általános hatáskörű útlevélhatóságot” szöveg,
d)
Melléklet 1.2. pontjában a „(leánykori családi és utónevéről is)” szövegrész helyébe az „(ideértve a születési
családi és utónevet is)” szöveg,
e)
Melléklet 1.3. pontjában az „ellopásának” szövegrész helyébe az „eltulajdonításának” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet
a)
3. § (2) és (3) bekezdése,
b)
5. § (1) bekezdésében az „– ideértve a fellebbezés díját is –” szövegrész,
c)
Melléklet 4. pontja.

11. Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak
életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok
ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet módosítása
11. §		
Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására
kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet
4. § (1) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének”
szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak” szöveg, a „megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szervének” szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatalnak” szöveg lép.

12. A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól
és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló
23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosítása
12. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási
cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet
a)
177. § (1) bekezdés a) pontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak (a továbbiakban: BÁH)”
szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak” szöveg,
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b)
c)
lép.

179. § (4) bekezdésében a „BÁH” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg,
180. §-ában a „BÁH-nak” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak” szöveg

13. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati
irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet
módosításáról szóló 13/2004. (V. 11.) BM rendelet hatályon kívül helyezése
13. §		
Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati
irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról szóló
13/2004. (V. 11.) BM rendelet.

14. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
módosítása
14. §		
A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 16. § (2) bekezdésében
a „környezetvédelmi feladatkörükben eljáró megyei kormányhivatalok” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi
laboratóriumi feladatok ellátására kijelölt környezetvédelmi feladatkörükben eljáró megyei kormányhivatalok”
szöveg lép.

15. A közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági
ellenőrzéséről szóló 54/2004. (IX. 22.) BM rendelet módosítása
15. §		
A közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről szóló
54/2004. (IX. 22.) BM rendelet
a)
9. § (2) bekezdésében, 9. § (3) bekezdés b) pontjában, 11. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg,
b)
11. § (2), (5) és (6) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak” szövegrész helyébe a „közlekedési
hatóságnak” szöveg
lép.

16. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi
Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása
16. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról
szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pont cd) alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál” szöveg lép.

17. Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása
17. §		
Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet
a)
7. § (2) bekezdésében az „a központi anyakönyvi szerv vezetője” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi
ügyekért felelős miniszter” szöveg,
b)
2. melléklet 19. pontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal” szöveg,
c)
3. melléklet 1. pontjában az „a központi anyakönyvi szerv vezetője” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi
ügyekért felelős miniszter” szöveg,
d)
3. melléklet 4. pontjában a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész
helyébe a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.” szöveg
lép.
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18. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért,
a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet módosítása
18. §		
Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért,
a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet 4. § (7) bekezdés a) pontja.

19. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
módosítása
19. §

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet [a továbbiakban: 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet]
2. § (1) bekezdésében, 1–5. mellékletében, 7–8. mellékletében, 10–11. mellékletében, 13–23. mellékletében,
27–28. mellékletében, 32–40. mellékletében a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe
a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 12. §-a és az azt megelőző alcím.

20. A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása
20. §		
A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. § nyitó szövegrészében
a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.

21. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló
27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása
21. §		
Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 1. §
(3) bekezdés b) pontjában és 5. § (1) bekezdésében a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe
a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.

22. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása
22. §

(1) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet [a továbbiakban: 52/2007. (XII. 11.)
IRM rendelet] 1. § (2) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében)
„e) felügyeli a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot (a továbbiakban együtt: befogadó
központ);”
(2) Az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Látogató a befogadó állomás területére a befogadó állomás igazgatójának hozzájárulásával léphet be és
tartózkodhat a befogadó állomás területén. A látogató a befogadó állomáson tartózkodás ideje alatt köteles
betartani a házirendet, továbbá eleget tenni a befogadó állomás munkatársai utasításainak.”
(3) Az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A befogadó központ foglalkoztatotti állománya közalkalmazottakból áll.”
(4) Az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében és Melléklet 1. pontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész
helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdésében a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakértői és
Kutató Központ” szöveg
lép.
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23. A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint
a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet módosítása
23. §		
A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre
vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet Melléklet 7. pontjában a „Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalának” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelő szervnek” szöveg lép.

24. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról,
a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló
57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása
24. §		
Hatályát veszti az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve
keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM
együttes rendelet
a)
7. melléklet „A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:” rész 3. pontja,
b)
7. melléklet 1. függelék „2. Alkalmazott rövidítések:” rész 4. pontja,
c)
7. melléklet 1. függelék 6. alcím I. pontjában foglalt táblázat B:4 mezőjében a „ , BSZKI” szövegrész.

25. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező
egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet módosítása
25. §		
A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről
szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet 2. § d) pontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.

26. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése,
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről,
a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok
átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása
26. §

(1) A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről
szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet [a továbbiakban: 9/2011. (III. 23.) BM rendelet] 2. melléklet 13–15. pontjában
a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklet 17. pontja.

27. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása
27. §		
Hatályát veszti a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
a)
2. § 11. pontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,” szövegrész,
b)
3. § (3) bekezdés c) pontjában az „és szakértői” szövegrész,
c)
84. §-ában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója,” szövegrész.

28. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati
irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet
módosítása
28. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó
egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet
a)
1. § c) pontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal befogadó állomásain (a továbbiakban: BÁHBÁ)”
szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal befogadó állomásán” szöveg,
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2. § (5) bekezdésében, 1. melléklet A) rész címében, 1. melléklet A) részébe foglalt táblázat 71. és 93. sorában
a „BÁHBÁ-nál” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal befogadó állomásánál” szöveg,
3. § (4) bekezdésében a „BÁHBÁ” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal befogadó
állomása” szöveg,
1. melléklet B) rész 5. pontjában a „BÁHBÁ-n” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
befogadó állomásán” szöveg

lép.

29. A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért
fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet
módosítása
29. §

(1) A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet [a továbbiakban: 69/2011. (XII. 30.)
BM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. mellékletben megállapított igazgatási szolgáltatási pótdíjakat az általános hatáskörű útlevélhatóság
pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001483305-39100007 számú kincstári célelszámolási számla javára történő átutalással, fizetési számlára
történő készpénzbefizetéssel vagy az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre
és elszámolásokra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott Elektronikus Fizetési és
Elszámolási Rendszeren keresztül kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni.”
(2) A 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet
a)
3. §-ában az „A rendelet 1. mellékletében” szövegrész helyébe az „Az 1. mellékletben” szöveg, az „a Központi
Hivatal” szövegrész helyébe az „az általános hatáskörű útlevélhatóság” szöveg,
b)
4. §-ában az „a Központi Hivatalt” szövegrész helyébe az „az általános hatáskörű útlevélhatóságot”szöveg
lép.

30. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati
igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló
14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása
30. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati
igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.)
BM rendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 7. sora.

31. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
módosítása
31. §		
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 40. §
(1) bekezdés b) pontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.

32. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása
32. §

(1) A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet [a továbbiakban: 44/2012. (VIII. 29.)
BM rendelet] a következő 34. §-sal egészül ki:
„34. § A Nemzeti Szakértői és Kutató Központnál 2017. január 1-jével továbbfoglalkoztatott, 2016. december 31.
napján munkáltatói kölcsönnel rendelkező dolgozó munkáltató által nyújtott meglévő munkáltatói kölcsönét és
az arra vonatkozó támogatói megállapodását a foglalkoztatási jogviszony jellegének megváltozása nem érinti.”
(2) A 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet
a)
3. § b) pont bb) alpontjában a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakértői
és Kutató Központ” szöveg,
b)
3. § b) pont bi) alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal” szöveg,
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c)

21. § (1) bekezdésében az „az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szerv”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ” szöveg

lép.
(3) Hatályát veszti a 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3. § b) pont bl) alpontja.

33. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és
megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása
33. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó
értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló
55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
a)
2. §-ában a „központi szerv” szövegrész helyébe a „nyilvántartást kezelő szerv” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében az „10023002-01451935-00000000 számlájára” szövegrész helyébe az „1003200001483305-39100007 számlájára” szöveg,
c)
3. § (5) bekezdésében az „az eljáró hatóság hiánypótlási felhívásának kézhezvételétől” szövegrész helyébe
az „a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől” szöveg,
d)
3. § (6) bekezdésében az „az eljáró hatóság az értesítés szolgáltatás kérést elutasítja” szövegrész helyébe az
„az értesítés szolgáltatás kérést el kell utasítani” szöveg
lép.

34. Az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele
igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 56/2012. (XII. 28.)
KIM rendelet módosítása
34. §		
Az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele igényléséért,
a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
a)
2. §-ában a „központi szerv” szövegrész helyébe a „nyilvántartást kezelő szerv” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében az „10023002-01451935-00000000 számlájára” szövegrész helyébe a „1003200001483305-39100007 számlájára” szöveg,
c)
3. § (5) bekezdésében az „az eljáró hatóság hiánypótlási felhívásának kézhezvételétől” szövegrész helyébe
az „a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől” szöveg
lép.

35. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási
megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett
vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosítása
35. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján
igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet [a továbbiakban: 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet] 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

36. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak,
közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással,
valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban
részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet módosítása
36. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak
és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel
kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet
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1. § a) pontjában és 2. § (1) bekezdésében a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe
a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.

37. A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.)
BM rendelet módosítása
37. §

(1) A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet
[a továbbiakban: 16/2013. (V. 9.) BM rendelet] I. Fejezete a következő 2a. alcímmel egészül ki:

„2a. A belügyminiszter irányítása alá tartozó meghagyásba bevont szervek
2/A. § (1) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ.
(2) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet vezetője köteles tájékoztatni
a belügyminisztert minden olyan változásról, ami jelentős kihatással van a szervezet különleges jogrendi időszak
idején elvégzendő feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.”
(2) A 16/2013. (V. 9.) BM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében, 7. alcím címében és 8. §-ában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész
helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg,
b)
II. Fejezet címében a „BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL” szövegrész helyébe a „BEVÁNDORLÁSI
ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATAL” szöveg
lép.

38. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosítása
38. §		
A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai
és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.)
BM rendelet 2. melléklet „A 32. SORSZÁMÚ MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI
ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” rész 7. alcím 7.2. pontjában foglalt táblázat C:7.2.2. mezőjében és 7.3.1. alpontjában
a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.

39. A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló
29/2013. (VI. 28.) BM rendelet módosítása
39. §		
A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.)
BM rendelet 1. § a) pontjában, 6. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés f ) pontjában, 13. § (2) bekezdésében és 28. §
(4) bekezdésében a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi
Hivatal” szöveg lép.

40. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása
40. §

(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet [a továbbiakban: 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet]
a következő 30. §-sal egészül ki:
„30. § A Nemzeti Szakértői és Kutató Központnál 2017. január 1-jével továbbfoglalkoztatott, 2016. december 31.
napján bérleti szerződéssel rendelkezők bérleti jogviszonyát a foglalkoztatási jogviszony megváltozása nem érinti.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján beosztás betöltéséig, megbízatás fennmaradásáig szóló bérleti szerződések
esetében a meghatározott beosztásnak vagy megbízatásnak a jogviszony-váltásból következő megszűnése miatt
a bérleti szerződés megszüntetésének nincs helye, a bérleti szerződéseket 2017. április 1-ig úgy kell módosítani,
hogy a bérleti szerződésben meghatározott eredeti beosztás, megbízatás helyébe a 2017. március 1-jétől
meghatározott beosztás, megbízatás szerepeljen.”
(2) A 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet
a)
2. § b) pont bb) alpontjában a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakértői
és Kutató Központ” szöveg,
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b)

2. § b) pont bi) alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal” szöveg

lép.
(3) Hatályát veszti a 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bl) alpontja.

41. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és
egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló
1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosítása
41. §

(1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési
feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet
[a továbbiakban: 1/2014. (I. 10.) BM rendelet] 10. § (1) bekezdésében az „az Országos Tisztiorvosi Hivatallal, valamint
a fővárosi és megyei kormányhivatallal” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatallal, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatallal”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében az „és szakértő”
szövegrész.

42. A települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról szóló
5/2014. (I. 31.) BM rendelet hatályon kívül helyezése
42. §		
Hatályát veszti a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról szóló
5/2014. (I. 31.) BM rendelet.

43. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai
feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak egészségi alkalmasságáról
szóló 15/2014. (II. 28.) BM rendelet hatályon kívül helyezése
43. §		
Hatályát veszti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai
feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak egészségi alkalmasságáról szóló
15/2014. (II. 28.) BM rendelet.

44. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet
módosítása
44. §

(1) Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet (a továbbiakban:
Ar.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az anyakönyvi szerv jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező állami tisztviselője előkészíti,
szervezi és lebonyolítja az anyakönyvi szakvizsgára felkészítő tanfolyamot és a szakvizsgát.”
(2) Az Ar. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az anyakönyvi szerv körbélyegzője tartalmazza a szerv megnevezését, a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt
anyakönyvi szerv esetén az anyakönyvvezető megjelölést, továbbá Magyarország címerét és a körbélyegző számát.”
(3) Az Ar. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A születést legkésőbb az annak bekövetkeztét követő első munkanapon, nem tervezett intézeten kívüli szülés
esetén a születést követő 5 napon belül kell bejelenteni.”
(4) Az Ar. 15. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) A házasságkötésnél vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél a település polgármestere kizárólag
a település közigazgatási határain belül működhet közre.
(2) Ha a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó felek valamelyikének egészségi
állapota közeli halállal fenyeget, és ez a fél nyilatkozik arról, hogy a házassági akadály alól felmentést kapott,
a felmentést a házasság megkötése vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtt nem kell okirattal igazolni.
A felmentést utólag az anyakönyvi alapiratokhoz csatolni kell.”
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(5) Az Ar. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § A névváltoztatásért felelős anyakönyvi szerv a nem megváltoztatásáról, valamint az ennek következtében
szükséges utónév módosításáról a nem megváltozását támogató egészségügyi szakvélemény beérkezését követő
8 napon belül értesíti a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt az anyakönyvi nyilvántartásban történő átvezetés
érdekében. A nyilvántartó anyakönyvvezető a nem megváltozását a névváltoztatásért felelős anyakönyvi szerv
alapiratnak minősülő értesítése és az egészségügyi szakvélemény hitelesített fénymásolata alapján jegyzi be
az anyakönyvi nyilvántartásba.”
(6) Az Ar. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) A név megváltoztatása iránti kérelmet
a) az anyakönyvvezető az EAK rendszerben rögzíti és a kérelem benyújtásától számított öt napon belül,
b) a hivatásos konzuli tisztviselő az első diplomáciai postával
megküldi a névváltoztatásért felelős anyakönyvi szervnek, amely a b) pont szerinti esetben a kérelmet rögzíti az EAK
rendszerben.
(2) Hazai vagy külföldi hatóságok vagy más szervek részére megszemélyesítetlen vagy fiktív adatokkal
megszemélyesített specimen névváltoztatási okiratot a névváltoztatásért felelős anyakönyvi szerv továbbíthat.”
(7) Az Ar. 34/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hivatásos konzuli tisztviselő a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőhöz továbbítja a családi név
korrekciójára irányuló kérelmet, aki gondoskodik valamennyi adatváltozás átvezetéséről.”
(8) Az Ar. 35. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az apai elismerő nyilatkozat megtételekor az anya nyilatkozik)
„a) arról, hogy tudomása szerint a gyermek apaságával összefüggő per más férfival szemben folyamatban van-e, ha
igen, akkor az eljáró bíróság megnevezéséről és a per ügyszámáról,”
(9) Az Ar. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos konzuli tisztviselő által felvett apai elismerő nyilatkozatot az első diplomáciai postával – ha
a gyermek Magyarországon született, a születés helye szerint illetékes anyakönyvi szervnek, ha az apai elismerő
nyilatkozatot még meg nem született gyermekre tették, az apai elismerő nyilatkozat rögzítésére jogosult anyakönyvi
szervnek – kell megküldeni. Az anyakönyvi szerv a megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozatot
továbbítja a gyermek születésének helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek, kivéve, ha a bejegyzés teljesítésére
maga jogosult. A születendő gyermekre tett apai elismerő nyilatkozatot a rögzítésre jogosult anyakönyvi szerv
a gyermek születésének anyakönyvezéséig őrzi, majd a gyermek megszületése után továbbítja a születés helye
szerint illetékes anyakönyvvezetőnek, külföldön történt születés esetében a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt
anyakönyvi szervnek.”
(10) Az Ar. 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjesztett kérelmet a következő diplomáciai postával a születés helye
szerint illetékes anyakönyvi szervnek kell megküldeni. Az anyakönyvi szerv az igazságügyért felelős miniszter
véleményét kéri a külföldi határozat elismerhetőségéről. Ha a születés helye külföldön volt, a hivatásos konzuli
tisztviselő a kérelmet a következő diplomáciai postával a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi
szervnek küldi meg.”
(11) Az Ar. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot belföldön létesítették, a konzuli tisztviselő a kérelmet
az első diplomáciai postával
a) a 2201/2003/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az illetékes anyakönyvvezetőnek,
b) egyéb esetben az anyakönyvi szervnek
küldi meg.”
(12) Az Ar. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot belföldön létesítették, a konzuli tisztviselő a kérelmet
az első diplomáciai postával a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése helye szerint illetékes
anyakönyvi szervnek továbbítja.”
(13) Az Ar. 45/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45/C. § Az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló
415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi
szerv a hazai anyakönyvezés megtörténtét követő 90 napon belül a hazai anyakönyvezés alapiratait megküldi
az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 415/2016.
(XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek.”
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(14) Az Ar. 48. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az anyakönyvvezető a külföldre kézbesítendő anyakönyvi okiratot az anyakönyvi szervnek küldi meg, amely
azzal kapcsolatban a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a (3) bekezdés szerint jár el.”
(15) Az Ar. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § (1) Ha a hivatásos konzuli tisztviselőnél az EAK rendszer használatához vagy az anyakönyvi okirat kiállításához
szükséges technikai feltételek átmenetileg nem állnak rendelkezésre, a hivatásos konzuli tisztviselő az anyakönyvi
okirat kiállítása iránti kérelmet a következő diplomáciai postával megküldi
a) Budapest Főváros Kormányhivatalának, ha az anyakönyvi esemény az EAK rendszerben már szerepel,
b) a külpolitikáért felelős miniszternek, ha az anyakönyvi esemény az EAK rendszerben még nem szerepel.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben Budapest Főváros Kormányhivatala az anyakönyvi okiratot 8 napon
belül kiállítja és megküldi a külpolitikáért felelős miniszternek. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben
a külpolitikáért felelős miniszter 3 napon belül kezdeményezi az anyakönyvi esemény rögzítését az illetékes
anyakönyvvezetőnél, aki a rögzítés megtörténte után az anyakönyvi okiratot 8 napon belül kiállítja és megküldi
a külpolitikáért felelős miniszternek.
(3) Ha az anyakönyvi okirat felhasználása szerinti állam a hivatásos konzuli tisztviselő által kiállított anyakönyvi
kivonatot a külpolitikáért felelős miniszter közlése alapján nem fogadja el, a kivonat kiállítására Budapest Főváros
Kormányhivatala jogosult az (1) és (2) bekezdésben foglalt eljárás szerint.
(4) Ha az anyakönyvi okirat kiállítását valamely Magyarországra akkreditált külképviselet kéri, a kivonat kiállítására
Budapest Főváros Kormányhivatala jogosult.
(5) Az anyakönyvi okirat kiállítására jogosult személyek nevét, aláírás mintáját és a kiállító szervek
bélyegzőlenyomatát az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter nyilvántartja. A nyilvántartott adatok egy példányát
a külföldön felhasználásra kerülő anyakönyvi okiratok felülhitelesítésének céljából a külpolitikáért felelős
miniszternek folyamatosan, azok beérkezésétől számított 5 napon belül megküldi.”
(16) Az Ar. 52. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A selejtezhető, hibás adattal megszemélyesített, továbbá a megszemélyesítés során megsérült, valamint át nem
vett anyakönyvi kivonat nyomtatványok, illetve anyakönyvi kivonatok selejtezését a képviselő-testület hivatalánál
a jegyző, az anyakönyvi szervnél a szerv vezetője, a külképviseletnél a külpolitikáért felelős miniszter engedélyével
lehet megkezdeni.”
(17) Az Ar. 62. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az anyakönyvvezető igénylőlapját a munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul továbbítja az anyakönyvi
szervhez. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szerv állami tisztviselője igénylőlapját a kormánymegbízott
továbbítja a nyilvántartó szervhez. A közvetlen hozzáférésre jogosult személy igénylőlapját a szerv vezetője,
a hivatásos konzuli tisztviselő, továbbá a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzuli
ügyekben feladatkörrel rendelkező kormánytisztviselőjének igénylőlapját a külpolitikáért felelős miniszter
továbbítja a nyilvántartó szervhez.”
(18) Az Ar. 63. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyilvántartó szerv a központilag előállított felhasználói kártyát az anyakönyvvezetők és az anyakönyvi szerv
bejegyzésre jogosult állami tisztviselői esetében az anyakönyvi szerv részére az igénylés beérkezésétől számított öt
napon belül küldi meg.”
(19) Az Ar. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66. § (1) A papíralapú anyakönyv megsemmisülése esetén az anyakönyv adattartalmát újból össze kell állítani.
(2) Az anyakönyv újból való összeállításához szükséges adatokat az elektronikus anyakönyvben nyilvántartott
adatok, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, az anyakönyvi alapiratok, valamint más szerveknél található iratok
felhasználásával, a lakosság birtokában levő anyakönyvi kivonatokba való betekintéssel és az érdekelt személyek
meghallgatásával gyűjti össze az anyakönyvvezető.
(3) Az anyakönyvvezető az adatgyűjtés befejezése után – a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi
szerv kivételével az anyakönyvi szerv útmutatása szerint – az anyakönyv adattartalmának tervezetét a beszerzett
adatok alapján összeállítja, majd hirdetményi úton, és ha a helyi önkormányzat honlappal rendelkezik, a helyi
önkormányzat honlapján is közzéteszi, hogy harminc napig mindenki megtekintheti a saját személyére vonatkozó
adatokat. Kiskorú személy születési anyakönyvi bejegyzése esetén a megtekintésre a törvényes képviselő, elhalt
személy anyakönyvi bejegyzése esetén pedig a közeli hozzátartozó jogosult. Az anyakönyvvezető az igazoltan téves
adatot a tervezeten kijavítja.
(4) A pótolt anyakönyvet az anyakönyvi szerv hitelesíti.
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(5) A tervezet alapján a (3) bekezdésben meghatározott időtartam eltelte vagy az adatigazolások elbírálása után
harminc napon belül az anyakönyvvezető az összeállított bejegyzéseket bejegyzi az elektronikus anyakönyvbe.
(6) Ha a megsemmisült papíralapú anyakönyv másodpéldánya a levéltárban megtalálható, a bejegyzéseket
az anyakönyvvezető a levéltári másodpéldány alapján, a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott eljárások
eredményeként igazolt adatokkal szükség szerint javítva és kiegészítve rögzíti az elektronikus anyakönyvben.
A levéltár e célból a papíralapú anyakönyv másodpéldányát az anyakönyvvezető rendelkezésére bocsátja.”
(20) Az Ar.
1.
5. § (1) bekezdésében, 14. § c) pontjában, 28. § (1) bekezdés c) pontjában, 65. § (3) bekezdésében, 73. §
(3) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi szerv”
szöveg,
2.
8. § (1) bekezdés e) pontjában, 48. § (5) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 61. §
(1) és (2) bekezdésében, 63. § (1) bekezdésében, 64. §-ában, 65. § (3) bekezdésében a „központi nyilvántartó”
szövegrész helyébe a „nyilvántartó” szöveg,
3.
8. § (2) bekezdésében, 37. § (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 43. §
(3) bekezdésében, 43. § (4) bekezdésében, 45. § (1) és (4) bekezdésében a „hazai anyakönyvezést végző
hatóság” szövegrész helyébe a „hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv” szöveg,
4.
10. § (1) bekezdésében az „az At.” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
(a továbbiakban: At.)” szöveg,
5.
12. § (4) bekezdésében a „továbbítja a” szövegrész helyébe a „továbbítja közvetlenül a” szöveg,
6.
13. § (2) bekezdésében a „régebbi tanúsítvány” szövegrész helyébe a „régebben kiállított tanúsítvány” szöveg,
7.
13. § (3) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz” szövegrész
helyébe az „az anyakönyvi szervhez” szöveg,
8.
13. § (3a) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrészek helyébe az „az anyakönyvi
szerv” szöveg,
9.
13. § (3a) bekezdésében az „a kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi szerv” szöveg,
10.
14. § b) pontjában az „az anyakönyvvezetőhöz” szövegrész helyébe az „az illetékes anyakönyvvezetőhöz”
szöveg,
11.
18. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe
az „az anyakönyvi szervnek” szöveg,
12.
18. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 69. §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe
az „anyakönyvi szerv” szöveg,
13.
23. § (1) bekezdésében az „Ápt.” szövegrész helyébe az „állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
(a továbbiakban: Ápt.)” szöveg,
14.
28. § (1a) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 49. §-ában az „A fővárosi és megyei kormányhivatal”
szövegrész helyébe az „Az anyakönyvi szerv” szöveg,
15.
36. § (2) bekezdésében, 40. § (2) és (4) bekezdésében, 41. § (3) és (5) bekezdésében, 43. § (1) bekezdés
záró szövegrészében, 43. § (5) bekezdésében, 45/B. § (2) bekezdésében a „hazai anyakönyvezést végző
hatóságnak” szövegrész helyébe a „hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek” szöveg,
16.
38. § (1) bekezdésében a „hazai anyakönyvezést végző hatóságra” szövegrész helyébe a „hazai anyakönyvezés
végzésére kijelölt anyakönyvi szervre” szöveg,
17.
39. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe az „anyakönyvi
szervnek” szöveg,
18.
39. § (2) bekezdésében a „hazai anyakönyvezést végző szervnek” szövegrészek helyébe a „hazai
anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek” szöveg,
19.
40. § (3) bekezdés b) pontjában, 41. § (2) bekezdésében az „az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatalnak” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi szervnek” szöveg,
20.
42. § (2) bekezdésében a „hazai anyakönyvezést végző hatóságnál” szövegrész helyébe a „hazai
anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnél” szöveg,
21.
47. § (1) bekezdésében a „központi nyilvántartó” szövegrészek helyébe a „nyilvántartó” szöveg,
22.
51. § (2) bekezdésében a „központi nyilvántartó szerv” szövegrész helyébe a „Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ)” szöveg,
23.
51. § (3) bekezdésében a „központi nyilvántartó szerv” szövegrészek helyébe a „NISZ” szöveg,
24.
52. § (1) bekezdésében a „központi nyilvántartó szerv” szövegrész helyébe a „NISZ” szöveg,
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25.

26.

27.

28.
29.

52. § (2) bekezdés a) pontjában az „a hazai anyakönyvezést végző hatóság, a fővárosi és megyei
kormányhivatal, a külképviselet vagy a központi anyakönyvi szerv” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi
szerv vagy a külképviselet” szöveg,
61. § (2) bekezdésében az „anyakönyvvezetők, a fővárosi és megyei kormányhivatal, a hazai anyakönyvezést
végző hatóság és a központi anyakönyvi szerv” szövegrész helyébe az „anyakönyvvezetők és az anyakönyvi
szervek” szöveg,
63. § (3) bekezdés a) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal bejegyzésre jogosult
kormánytisztviselője,” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi szerv bejegyzésre jogosult” szöveg, az „a fővárosi
és megyei kormányhivatal székhelyén” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi szerv székhelyén” szöveg,
65. § (1) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott” szövegrész
helyébe az „anyakönyvi szerv vezetője” szöveg,
74. § (1) bekezdésében az „a központi anyakönyvi szervnek” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi szervnek”
szöveg,
74. § (1) bekezdésében az „a központi anyakönyvi szerv” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi szerv” szöveg,
74. § (2) bekezdésében az „A központi anyakönyvi szerv” szövegrész helyébe az „Az anyakönyvi szerv” szöveg

30.
31.
lép.
(21) Hatályát veszti az Ar.
a)
1. és 2. alcíme,
b)
7. §-a,
c)
8. § (4a) és (4b) bekezdése,
d)
11. §-a,
e)
45/A. §-a.

45. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet hatályon kívül helyezése
45. §		
Hatályát veszti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet.

46. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosítása
46. §		
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 105. alcíme a következő 206/A. §-sal
egészül ki:
„206/A. § A legfeljebb 180 napig fennálló közösségi, tömegtartózkodás céljára szolgáló ponyvaszerkezetű
építményre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles
írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt legalább tíz nappal azt tájékoztatás céljából
az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.”

47. A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló
69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosítása
47. §		
A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.)
BM rendelet 5. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős
miniszter” szöveg lép.

48. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál,
az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai
képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása
48. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:)
„a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy
telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy
1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000 liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó
szervezetet,”

49. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása
49. §		
A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet] 1. melléklete
a 2. melléklet szerint módosul.

50. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.)
BM rendelet módosítása
50. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban:
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 2. és 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

51. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása
51. §

(1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet]
86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyi anyaggyűjtőben a Hszt.-ben meghatározott adatkörre vonatkozó iratokat tárgykörönként
csoportosítva, nyilvántartásba vételük sorrendjében kell tárolni. A személyi anyaggyűjtőben el kell helyezni
a munkáltató által elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatokról készített, záradékolással ellátott hiteles
papíralapú kiadmányt is.”
(2) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állományparancs és a határozat szakszerű előkészítéséért a humánigazgatási szakszolgálat, valamint
a minisztérium személyügyi szerve, az abban foglaltak jogszerűségéért az adott munkáltatói jogkört gyakorló
elöljáró a felelős. A munkáltatói intézkedések tervezeteit az elektronikus kiadmányozás érdekében elektronikusan
kell felterjeszteni a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz.”
(3) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az állományparancs vagy a határozat eredeti irattári példányát az azt kiadó szerv személyügyi archívumában
évenkénti csoportosításban kell tárolni és őrizni az irattári terv előírásai szerint. A személyügyi archívumban kell
tárolni és őrizni a munkáltató által elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatokról készített, záradékolással
ellátott hiteles papíralapú kiadmányt is.”
(4) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 14. § (1) bekezdésében az „okiratok és” szövegrész helyébe az „okiratok másolata és
a” szöveg lép.

52. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi
L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs
eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó
követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet módosítása
52. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben
meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá
a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.)
BM rendelet [a továbbiakban: 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet] 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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53. A Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának
feltételeiről szóló 45/2015. (VII. 27.) BM rendelet módosítása
53. §		
A Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának feltételeiről szóló 45/2015. (VII. 27.)
BM rendelet 3. § (6) bekezdésében az „az Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézetek” szövegrész helyébe
az „a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ” szöveg lép.

54. Az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló
47/2015. (VIII. 6.) BM rendelet módosítása
54. §		
Az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló 47/2015. (VIII. 6.)
BM rendelet 1. § 7. pontjában a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakértői és
Kutató Központ” szöveg lép.

55. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati
járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról
szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosítása
55. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok
forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ (a továbbiakban együtt: polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) végezheti – jogszabályban
meghatározott feltételek megléte esetén – a szolgálati járműve forgalomba helyezés előtti- és időszakos műszaki
vizsgálatát (a továbbiakban együtt: műszaki vizsgáztatás), valamint hatósági engedéllyel és jelzéssel történő
ellátását.”

56. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015. (XII. 12.) BM rendelet módosítása
56. §		
A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015. (XII. 12.) BM rendelet
a)
1. § (2) bekezdés c) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei
kormányhivatal vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdésében a „Hivatallal” szövegrész helyébe a „Minisztériummal” szöveg, a „fővárosi és megyei
kormányhivatalokkal,” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalokkal és a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokkal” szöveg,
c)
4. § (2) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Minisztérium” szöveg, a „fővárosi és megyei
kormányhivatal,” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási (fővárosi kerületi)
hivatal” szöveg
lép.

57. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási
szolgáltatási díjáról, az ezzel kapcsolatos egyes díjak megállapításának szabályairól, valamint
az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló hatósági eljárás díjmentességéről szóló
70/2015. (XII. 21.) BM rendelet módosítása
57. §		
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási
díjáról, az ezzel kapcsolatos egyes díjak megállapításának szabályairól, valamint az egységes arcképmás- és aláírásfelvételezésre irányuló hatósági eljárás díjmentességéről szóló 70/2015. (XII. 21.) BM rendelet 5. § (1) bekezdésében
a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett
10023002-01451935-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlája” szövegrész helyébe
a „Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú kincstári célelszámolási számla” szöveg
lép.
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58. A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és
megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló
73/2015. (XII. 21.) BM rendelet módosítása
58. §

(1) A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének
engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet
[a továbbiakban: 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti dokumentáció papír alapon vagy elektronikusan nyújtható be, elektronikusan
vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
1. § 45. pontja szerinti tartós adathordozón történő benyújtás esetében PDF/A formátumban, 300 DPI felbontású
ábrákkal.”
(2) A 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § E rendeletnek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével
összefüggő egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 58/2016. (XII. 22.) BM rendelettel
megállapított 1. § (4) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv
az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában
2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december
31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(3) A 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

59. A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 5/2016. (II. 10.) BM rendelet módosítása
59. §

(1) A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 5/2016. (II. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 5/2016. (II. 10.) BM rendelet] 1. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú
célelszámolási számlára kell megfizetni.”
(2) Az 5/2016. (II. 10.) BM rendelet
a)
1. § (3) bekezdésében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész
helyébe a „Belügyminisztérium” szöveg,
b)
4. § d) pontjában a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát” szövegrész helyébe
a „Belügyminisztériumot” szöveg
lép.

60. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány
ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.)
BM rendelet módosítása
60. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszközés világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 40. § (1) bekezdésében az „A Bűnügyi
Szakértői és Kutatóintézet állománya kivételével” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz
vezényelt hivatásos állomány kivételével” szöveg lép.

61. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról szóló
38/2016. (IX. 29.) BM rendelet módosítása
61. §

(1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi
ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról szóló 38/2016. (IX. 29.) BM rendelet
[a továbbiakban: 38/2016. (IX. 29.) BM rendelet] 6. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(Nem részesül természetbeni ellátásban)
„i) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt hivatásos állomány,”
(2) A 38/2016. (IX. 29.) BM rendelet 6. § m) pontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz” szövegrész
helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalhoz” szöveg lép.
(3) Nem lép hatályba a 38/2016. (IX. 29.) BM rendelet 11. §-a.

62. Záró rendelkezések
62. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. december 31-én lép hatályba, és 2017. január 2-án
hatályát veszti.
(2) Az 1–60. §, a 61. § (1) és (2) bekezdése, az 1–5. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
1. A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.1. a külön jogszabályban meghatározott szakrendszerek kivételével – az e-közigazgatásért felelős miniszterrel
kötött közszolgáltatási szerződés alapján – az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges
informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és
menedzselt üzemeltetése és karbantartása, ezen belül:
1.1.1. a munkaállomások, nyomtatók, tabletek és kiegészítő perifériák üzemeltetése és karbantartása,
1.1.2. az IP telefonszolgáltatás üzemeltetése és karbantartása,
1.1.3. a központi szolgáltató hatáskörébe tartozó interfészek üzemeltetése és karbantartása,
1.1.4. a LAN/WAN üzemeltetés és biztosítás, végpontépítés,
1.1.5. az új okmányirodában vagy kormányablakban LAN kialakítása, a költöztetések infokommunikációs eszközöket
érintő támogatása,
1.1.6. a vezeték nélküli hálózati hozzáférés biztosítása,
1.1.7. az információs szolgáltatást biztosító IT eszközök üzemeltetése,
1.1.8. az ügyfélhívó és ügyfélirányító rendszerek biztosítása és üzemeltetése,
1.1.9. a POS terminálok és a fizetéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és üzemletetése;”

2. melléklet az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
1. A 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet A) rész 1. pontja a következő 1.21–1.24. alpontokkal egészül ki:
(A Belügyminisztérium)
„1.21. a tanúvédelmi feladatokkal kapcsolatos valamennyi munkakör
1.22. a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság valamennyi munkaköre
1.23. az Operatív Szolgáltatási Osztály valamennyi munkaköre
1.24. a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó területen adatszolgáltatói,
adategyeztetői, adatkezelői és folyamatirányítói munkakörök”
2. A 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet D) része a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
3.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettesek
3.2. a hivatalvezető, főosztályvezetők, igazgatók
3.3. az osztályvezetők, intézetvezetők
3.4. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő munkakörök
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3.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó
munkakörök
3.6. elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakörben
dolgozók
3.7. az arcképelemző tevékenység ellátásában részt vevő munkakörök”
3. A 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet C) rész 1. pontjában, 1. pont 1.1–1.3., 1.5. és 1.6. alpontjában
a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.
4. Hatályát veszti a 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet
a)
B) rész 1. pont 1.6. alpontja,
b)
C) rész 2. pontja.

3. melléklet az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)
2. Tiszti szolgálati beosztások című táblázata a következő 13a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

200

100

„
(D)

13a.

kiemelt főtechnikus

”
2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)
2. Tiszti szolgálati beosztások című táblázata a következő 24a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

200

100

„
(B)

24a.

technikustiszt

”
3. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. melléklet „II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető
szolgálati beosztások” alcíme a következő A) táblázattal egészül ki:

„A) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szolgálati beosztásai
1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A
1.

B

C

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

3.

középvezető

szakirányító 2

4.

beosztott
vezető

5.

beosztott
vezető

2.

D

E

hivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladat

nem alapfeladat

főigazgató-helyettes

100

100

főosztályvezetőhelyettes 1

főosztályvezető-helyettes

100

100

osztályvezető 1

osztályvezető

100

100

C

D

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A
1.

besorolási

2.

kategória

3.

E

4.
5.

B
beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladat

nem alapfeladat

kiemelt főreferens

100

100

D

kiemelt főelőadó

100

100

C

főelőadó

100

100
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3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A
1.

besorolási

2.

kategória

3.

D

4.

C

B
beosztás

C

D

hivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladat

nem alapfeladat

referens

100

100

segédelőadó

100

100
”

4. Hatályát veszti a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet
a)
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 2. Területi szervnél című táblázat C:5 mezőjében
a „ , BSZKI” szövegrész,
b)
II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázat D:19, D:31, D:32, D:43, D:50
mezőjében a „150***” szövegrész,
c)
III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázat D:14 mezőjében a „150**”
szövegrész,
d)
III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázatot követő részben a „150***:
A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Bűnügyi Technikai Főosztály Központi Technikai Osztály beosztotti
állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%.” szövegrész,
e)
a táblázatokat követő „Megjegyzés:” részben a „+BSZKI” szövegrész,
f)
a táblázatokat követő „Megjegyzés:” részben a „BSZKI: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész.

4. melléklet az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
1. A 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 4. melléklet 1.2.7. pontja a következő 1.2.7.2. alponttal egészül ki:
„1.2.7.2. Az elektronikus információs rendszer dokumentáltan elkülönített, informatikai biztonsági szempontból
önállóan értékelhető elemei tekintetében a biztonsági intézkedések a szervezet által elfogadott kockázatelemzési és
kockázatkezelési eljárásrendben rögzített vizsgálatot követően, külön-külön egyedi eltérésekkel is alkalmazhatóak,
ha az elkülönített elemek közötti határvédelemről gondoskodtak. A határvédelem megfelelőségét, valamint
az egyedi eltérések okát és mértékét dokumentálni és meghatározott gyakorisággal felülvizsgálni szükséges.”

5. melléklet az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelethez
1. A 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet 1. melléklet A) rész 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200 méretarányban),
valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését
és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,”
2. A 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet 1. melléklet B) rész 4. pont 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. a telepítés helyét képező szintek alaprajzát, amely tartalmazza a berendezés részegységeinek, elemeinek
pozícióját, a csővezetékek nyomvonalát és dimenzióját, az oltási zónákat (M=1:50-1:250 méretarányban),
valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését
és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,”
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Az emberi erőforrások minisztere 41/2016. (XII. 22.) EMMI rendelete
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím, valamint a 4. és 5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
1. §

(1) A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása
2. §

(1) A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe
a 4. melléklet lép.
(2) Az R2. 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 41/2016. (XII. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat C10BA megjelölésű sora helyébe a
következő rendelkezés lép:

(ATC

„
C10BA

ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
0%
25%
55%
80%
KIEMEL EMEL
T
T
ÉR- ÁTLAÁTLA- INDI- INDITÉK GON ÁTLA- GON KÁCIÓ KÁCIÓ KÜLÖN
NÉL- ALULI GOS FELÜL
HOZ HOZ KERET
KÜL
I
KÖKÖ)
TÖTT TÖTT

Hmg CoA reductase gátlók és egyéb
lipidszint-csökkentők kombinációi

X

X

X
”

2. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat J07AH megjelölésű sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
(ATC

„
J07AH

ATC MEGNEVEZÉS

0%

25%

55%

80%

EMEL
T
ÉR- ÁTLAÁTLA- INDITÉK GON ÁTLA- GON KÁCIÓ
NÉL- ALULI GOS FELÜL
HOZ
KÜL
I
KÖTÖTT
X

meningococcus vakcinák

KIEMEL
T
INDIKÁCIÓ KÜLÖN
HOZ KERET
KÖ)
TÖTT
X
”
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2. melléklet a 41/2016. (XII. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 6/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„EÜ100 6/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Tüdőgyógyász szakfelügyelő főorvos engedélyével tartós házi oxigénellátásban részesülő
beteg részére, akinek életvitelében dokumentáltan jelentős javulást eredményez az
oxigéngázhoz képest, a beteg részére történő betanítással és átadással
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE
ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Háziorvos

SZAKKÉPESÍTÉS:
Tüdőgyógyászat

JOGOSULTSÁG:
javasolhat és írhat

Megkötés nélkül
javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
J95, J96, J97, J98, J99”
2. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/t. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Győr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Kerepestarcsa
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szentes
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Szent Imre Kórház
Szent Margit Kórház
Uzsoki Utcai Kórház
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I. - II. - III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Békés Megyei Központi Kórház
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Dr. Bugyi István Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Szent Borbála Kórház
Csolnoky Ferenc Kórház
Zala Megyei Kórház

”

2

83226

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 213. szám

3. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 9/b. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Ajka
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Debrecen
Deszk
Győr
Kecskemét
Miskolc
Miskolc
Mosdós
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Szombathely
Törökbálint
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Magyar Imre Kórház-Rendelőintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Klinika
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekklinika, Tüdőgyógyászati Klinika
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi Telep
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermek Egészségügyi Központ
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinika A és B részlege
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Zala Megyei Kórház

”

4. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„EÜ100 29.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Rosszindulatú daganatos megbetegedéshez társuló, tünetekkel járó, nem kuratív célú
kemoterápiával összefüggő anémia kezelése – az alkalmazott készítmény jóváhagyott
indikációinak figyelembevételével – megfelelő étrend-kiegészítés és szükség esetén
parenterális vaspótlás mellett a hemoglobin (Hgb) szint < 10 g/dl a kemoterápia befejezését
követő negyedik hétig, amennyiben a hemoglobin szint a 12 g/dl értéket meghaladja vagy a
kezelés nyolcadik hetére a hemoglobinszint emelkedése a kiindulási érékhez képest < 1 g/dl,
és a retikulocita szám 40000 sejt/mikroliter alatt marad, az ESA (erythropoesis stimulating
agent) kezelést meg kell szakítani – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján és az adott gyógyszer alkalmazási
előírásában szereplő javallatokban
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE
ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező
járóbeteg szakrendelés
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező
járóbeteg szakrendelés
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező
járóbeteg szakrendelés

SZAKKÉPESÍTÉS:
Gyermek hemato-onkológia

JOGOSULTSÁG:
javasolhat és írhat

Haematológia

írhat

Klinikai onkológia

írhat

3
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ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C”
5. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 36/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„EÜ100 36/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia
(CML) kezelésére – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján, az adott készítmény alkalmazási előírásának
megfelelően
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE
ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

SZAKKÉPESÍTÉS:
Gyermek hemato-onkológia
Haematológia

JOGOSULTSÁG:
javasolhat és írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C9210
Kijelölt intézmények:
Város
Békéscsaba
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Cegléd
Debrecen
Dunaújváros
Eger
Győr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Miskolc
Mosonmagyaróvá
r
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok

Intézmény neve
Békés Megyei Központi Kórház
Heim Pál Gyermekkórház
Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, I-II-III. sz. Belgyógyászati
Klinika
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika, Gyermekklinika
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
Markhot Ferenc Kórház Kft.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Békés Megyei Központi Kórház
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Karolina Kórház
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Haematológia
Szent Lázár Megyei Kórház
Országos Vérellátó Szolgálat, Sopron
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati
Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

4
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Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg
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Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Szent Borbála Kórház
Csolnoky Ferenc Kórház
Zala Megyei Kórház

”

6. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 36/b. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Győr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Miskolc
Mosonmagyaróvá
r
Nyíregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Szekszárd
Szombathely
Tatabánya
Veszprém

Intézmény neve
Heim Pál Gyermekkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, I. Belgyógyászati Osztály
Semmelweis Egyetem I., II., III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Békés Megyei Központi Kórház
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Karolina Kórház
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
Országos Vérellátó Szolgálat
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati
Klinika
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege
Csolnoky Ferenc Kórház

”

7. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 36/c. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Győr
Kaposvár
Miskolc
Miskolc
Nyíregyháza

Intézmény neve
Heim Pál Gyermekkórház
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

5

83229

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 213. szám

Pécs
Szeged
Szolnok
Szombathely

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati
Klinika
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

”

8. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/a. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Győr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Kerepestarcsa
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szentes
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Szent Imre Kórház
Szent Margit Kórház
Uzsoki Utcai Kórház
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I. - II. - III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Békés Megyei Központi Kórház
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Dr. Bugyi István Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Szent Borbála Kórház
Csolnoky Ferenc Kórház
Zala Megyei Kórház

”

9. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/b. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Intézmény neve
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Országos Onkológiai Intézet
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika
Szent Margit Kórház

6

83230

Budapest
Budapest
Debrecen
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Pécs
Szeged
Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 213. szám

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Uzsoki Utcai Kórház
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika
Békés Megyei Központi Kórház
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Csolnoky Ferenc Kórház
Zala Megyei Kórház

”

10. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/c. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Pécs
Szeged
Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Országos Onkológiai Intézet
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika
Szent Margit Kórház
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Uzsoki Utcai Kórház
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika
Békés Megyei Központi Kórház
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Csolnoky Ferenc Kórház
Zala Megyei Kórház

”

11. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 38/b. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Intézmény neve
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, I. Belgyógyászati Osztály
Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika
Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

7
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Debrecen
Debrecen
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Miskolc
Mosonmagyaróvá
r
Nyíregyháza
Pécs
Pécs
Sopron
Szeged
Szeged
Szekszárd
Szombathely
Tatabánya
Veszprém

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika
Békés Megyei Központi Kórház
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Karolina Kórház
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
Országos Vérellátó Szolgálat
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati
Klinika Haematológiai Osztály
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati
Klinika
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Haematológiai és Haemostaseológiai Osztály
Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege
Csolnoky Ferenc Kórház

”

12. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 41. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Pécs
Szeged
Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Uzsoki Utcai Kórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Csolnoky Ferenc Kórház
Zala Megyei Kórház

”
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13. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 42. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Békéscsaba
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Győr
Kecskemét
Miskolc
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Intézmény neve
Békés Megyei Központi Kórház
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Részleg
Semmelweis Egyetem
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
Győri Regionális Vérellátó Központ
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Semmelweis Kórház II. sz. Belgyógyászati Osztály
OVSZ Nyíregyházi Területi Vérellátó
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécsi Regionális
Haemophilia Központ
OVSZ Soproni Területi Vérellátó
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Transzfuziológiai
Tanszék, Felnőtt Haemophilia Gondozó
OVSZ Székesfehérvári Területi Vérellátó
OVSZ Szolnoki Területi Vérellátó
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
OVSZ Szombathelyi Területi Vérellátó
Szent Borbála Kórház
OVSZ Veszprémi Területi Vérellátó
OVSZ Zalaegerszegi Területi Vérellátó

”

14. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 43. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Miskolc
Győr
Pécs
Szeged
Szombathely

Intézmény neve
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Országos Onkológiai Intézet
Semmelweis Egyetem I. - II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, I. - II. sz. Belgyógyászati
Klinika
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika Endokrinológia Tanszék,
Onkológiai Klinika
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászai
Klinika Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

”
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15. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 51. pont „Kijelölt intézmények:” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Gyula
Debrecen
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Pécs
Szeged
Szombathely

Intézmény neve
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Heim Pál Gyermekkórház
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Országos Onkológiai Intézet
Országos Idegtudományi Intézet
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Uzsoki Utcai Kórház
Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika
Békés Megyei Központi Kórház
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika, Gyermekklinika
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet, Gyermekgyógyászati
Klinika
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika,
Gyermekgyógyászati Klinika
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

”

16. Az R1. 2. számú melléklete a következő EÜ100 61. ponttal egészül ki:
„EÜ100 61.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Olyan súlyos (eddigi kezelésekre nem reagáló), krónikus spontán urticariában szenvedő 12
év feletti betegek kezelésére, akik esetében
- legalább 6 hónappal ezelőtt diagnosztizáltak urticariát,
- definíció szerint kizárt a pseudoallergiás, a gyógyszer- és egyéb allergiák, valamint a
fertőző gócok szerepe a csalánkiütés hátterében,
- legalább 2 féle antihisztamin kezelést alkalmaztak, amelyből a beteg egyet a
maximálisan tolerálható emelt dózisban kapott legalább egy hónapig,
- egyéb harmadik vonalbeli terápiát alkalmaztak, de a beteg nem reagált rá megfelelően
vagy nem tolerálta annak mellékhatásait,
- a tünetek jelenleg is aktívak és súlyosak (UAS7≥28 és DLQI>10).
A terápia a 12. hét után akkor folytatható, ha az UAS7 szerint mért betegség tünetei
legalább 10 ponttal javultak a 12. heti kezelés végére.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Bőrgyógyászat

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
L5010
10
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Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Debrecen
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Pécs
Szeged
Szombathely
Veszprém

Intézmény neve
Heim Pál Gyermekkórház
Semmelweis Egyetem
Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Kaposi Mór Oktató Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Csolnoky Ferenc Kórház

”

17. Az R1. 2. számú melléklete a következő EÜ100 62. ponttal egészül ki:
„EÜ100 62.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Idiopathiás pulmonalis fibrosisban (IPF) szenvedő felnőttek kezelésére.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Tüdőgyógyászat

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
J84
Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Debrecen
Deszk
Győr
Miskolc
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szombathely
Törökbálint

Intézmény neve
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika
Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológia
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Tüdőgyógyintézet Törökbálint

”

18. Az R1. 2. számú melléklete a következő EÜ100 63. ponttal egészül ki:
„EÜ100 63.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Serdülők és gyermekek akut lymphoblastos leukaemiájának (ALL) kezelésére.

11
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Gyermek hemato-onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C91

Kijelölt intézmények:
Város
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Miskolc
Pécs
Szeged
Szombathely

Intézmény neve
Heim Pál Gyermekkórház
Semmelweis Egyetem
Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

”

19. Az R1. 2. számú melléklete a következő EÜ100 64. ponttal egészül ki:
„EÜ100 64.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- N. meningitidis C szerocsoportja által okozott invazív megbetegedés megelőzése céljából
2 éves korig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/

írhat

Fekvőbeteg gyógyintézet

Csecsemőgyermekgyógyászat

Háziorvos

Megkötés nélkül

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
Z298”
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20. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/a1. és EÜ100 8/a2. pont „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ
ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” része a következő sorral egészül ki:
(MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:)

„Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel
rendelkező járóbeteg szakrendelés

Gyermek hemato-onkológia

javasolhat és írhat”

21. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/c., EÜ100 8/d1., EÜ100 8/d2., EÜ100 8/f., EÜ100
8/n1., EÜ100 8/n2., EÜ100 8/n3., EÜ100 8/p., EÜ100 32., EÜ100 38/a. és EÜ100 57. pont „A
JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” része a következő sorral egészül ki:
(MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:)

„Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia javasolhat és írhat”

22. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/t., EÜ100 36/b., EÜ100 36/c., EÜ100 37/a., EÜ100
37/b., EÜ100 37/c., EÜ100 38/b., EÜ100 41., EÜ100 42., EÜ100 43. és EÜ100 51. pont „A
JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” része a következő sorral egészül ki:
(MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:)

„Kijelölt intézmény

Gyermek hemato-onkológia

javasolhat és írhat”
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3. melléklet a 41/2016. (XII. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet EÜ70 29. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része
helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
6 év és 18 év közötti betegek számára, vagy legfeljebb középiskolai tanulmányaik
befejezéséig, akiknél a DSM-IV kritériumai vagy a BNO-10 irányelvei alapján felállított
hiperaktivitás-figyelemzavar szindróma (ADHD), illetve hiperkinetikus zavar diagnózis
szerint gyógyszeres kezelésre van szükség.”

2. Az R1. 3. számú melléklet EÜ70 7., EÜ70 13., EÜ70 28. és EÜ90 4/c1. pont „A
JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” része a következő sorral egészül ki:
(MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:)

„Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia

javasolhat és írhat”

3. Az R1. 3. számú melléklet EÜ90 4/a1. és EÜ90 4/b1. pont „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS
A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” része a következő sorral egészül ki:
(MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:)

„Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermek hemato-onkológia

javasolhat és írhat”

4. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet EÜ70 20. pontja.
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4. melléklet a 41/2016. (XII. 22.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási eljárásrendje
1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése
Daganatos megbetegedések (C00-C97)
Krónikus myeloid leukémia (C9210)
2. Kórkép leírása
2.1. A krónikus myeloid leukémia (CML) idült, malignus myeloproliferatív betegség,
klonális megbetegedés. Genetikai oka a 9. és 22. kromoszóma hosszú karjai közti reciprok
transzlokáció (Philadelphia kromoszóma) következtében a 22. kromoszómán létrejövő
BCR/ABL fúziós gén. A Philadelphia kromoszóma BCR/ABL fúziós génje egy kóros,
konstitutív protein kináz aktivitással rendelkező BCR/ABL fúziós fehérjét kódol, mely
megváltoztatja a sejtproliferációt és túlélést kontrolláló, sejten belüli jelátviteli utakat, úgy
hogy ez a leukémiás sejteknek túlélési előnyt jelent a mutációt nem hordozó, ép sejtekhez
képest.
2.2. A krónikus myeloid leukémiának három, jól elkülöníthető fázisát különböztethetjük
meg:
2.2.1. A krónikus fázisban a blastsejtek aránya a vérben és a csontvelőben kisebb, mint
15%. Ezzel egyidejűleg a basophil sejtek aránya a perifériás vérképben kisebb, mint 20%, és a
thrombocytaszám nagyobb 100 x 109/l-nél.
2.2.2. Az akcelerált fázis definiálására több kritériumrendszer ismert. A WHO
meghatározása szerint a következő kritériumok egyike elegendő az akcelerált fázis
kimondásához:
− a perifériás vérben vagy a csontvelő magvas sejtei között 10-19% a blastsejt,
− a perifériás vérben legalább 20% bazofil sejt van jelen,
− a trombocitaszám vagy 100 G/l alatt vagy 1000 G/l felett van az alkalmazott kezeléstől
függetlenül,
− a fehérvérsejtszám és lépméret növekedése nem reagál a kezelésre,
− klonális evolúcióra utaló citogenetikai eltérés van jelen.
Emellett egyes definíciók a kritériumok között említik
− a csontvelői fibrózist,
− az ismeretlen eredetű láz jelenlétét, vagy
− az 5 napnál kisebb fehérvérsejt duplázódási időt.
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2.2.3. A blastos krízis során a blastsejtek aránya a vérben vagy a csontvelőben legalább
20%, a csontvelőben nagy blasztos gócok látszanak vagy a splenomegalián kívül más
extramedulláris betegség is fennáll.
2.3. A WHO 2002-es klasszifikációja szerint CML-nek csak az a betegség nevezhető, ahol
a Philadelphia kromoszóma vagy a BCR/ABL fúziós gén kimutatható.
3. Finanszírozás rendje, finanszírozási algoritmus

16
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3.1. A Philadelphia kromoszóma (BCR-ABL átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid
leukaemia (CML) első vonalas kezelésére az imatinib, a nilotinib és a dasatinib hatóanyagok
állnak rendelkezésre. A nilotinib első- (napi 2x300 mg) és másodvonalbeli (napi 2x400 mg)
kezelésre egyaránt alkalmazható. A dasatinib dózisa krónikus fázisban napi 100 mg.
3.2. Bosutinib alkalmazható előzetesen egy vagy több tirozinkináz-gátlóval kezelt krónikus
fázisú (CP), akcelerált fázisú (AP), illetve blasztos fázisú (BP), Philadelphia kromoszóma
pozitív, krónikus myeloid leukaemia (Ph+ CML) másod- vagy többedvonalas kezelésére,
amikor az imatinib, a nilotinib és a dasatinib nem tekinthető megfelelő terápiás lehetőségnek,
súlyos mellékhatások fellépése vagy az optimális hatás elmaradása miatt.
Bosutinib T315I vagy V299L BCR-ABL 1 tirozin kináz domén kimutatott pontmutációja
esetén nem alkalmazható.
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3.3. A kívánatos terápiás válaszok elmaradása (terápiás kudarc) esetén tirozin-kináz gátló
váltás a rezisztenciát kimerítő kritériumok alapján (mutáció analízis) lehetséges és javasolt.
3.4. Igazolt T315I mutáció esetén az arra alkalmas, megfelelő donorral rendelkező beteg
esetében jelenleg HSCT a lehetséges kezelés. V299L, F317L/V/I/C mutáció esetén a nilotinib,
T315A mutáció esetén a nilotinib vagy imatinib, Y253H, E255K/V, F359V/C/I mutáció
esetén a dasatinib, a többi mutáció esetén dasatinib, nilotinib adható.
3.5. Intoleranciáról abban az esetben beszélünk, ha a perzisztáló 3-as vagy 4-es fokozatú
hematológiai mellékhatás több mint 1 hónap időtartamú és még egyszer újra jelentkezik úgy,
hogy imatinib redukció szükséges.
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3.6. Krónikus fázisban: TKI-val összefüggő, 3-as vagy magasabb fokozatú nem
hematológiai toxicitás vagy bármilyen, a TKI alkalmazásával összefüggő 4-es fázisú
hematológiai, 7 napnál tovább tartó toxicitás esetén.
3.7. Előrehaladott CML fázisokban: ha a TKI dózisának a krónikus fázisban alkalmazandó
napi mennyiség alá történő csökkentésére vagy a gyógyszerrel összefüggő toxicitás miatt az
adagolás felfüggesztésére van szükség.
3.8. Az allogén HSCT egyedi mérlegelés alapján történik az életkor, a transzplantációs
rizikó és a CML rizikója alapján. A kezelőorvos felterjesztését követően az Országos
Haemopoetikus Őssejt-transzplantációs Bizottság hozza meg a döntést.
3.9. A transzplantációt követő relapszus esetében a további kezelésre vonatkozó döntést a
beavatkozást végző centrum hozza meg. A kezelésben TKI, illetve donor limfocita infúzió
(DLI) vagy interferon alkalmazható.
3.10. A kezelésre adott válaszok definícióit, az egyes időpontban a kezelés
eredményességének megállapításához szükséges vizsgálatokat és a kezelés értékelését a
következő három táblázat tartalmazza.
3.11. A krónikus myeloid leukémia kezelésére adott válasz:

1

2

3

A

B

C

Komplett hematológiai
válasz *

Cytogenetikai válasz

Molekuláris válasz

Komplett válasz:

Major válasz: ≥ 3-log
BCR–ABL (IS) mRNA
csökkenés, a csökkenés
mértéke alapján MR3 (3
log), MR4 (4 log) stb.

Thrombocytaszám:
<450,000/µl

Fvs<10,000/µl

nincs Ph-pozitív metafázis
≤ 1% Ph-pozitív interfázis
(FISH)
Parciális válasz: 1–35%
közötti
Ph-pozitív metafázis

4

Major (komplett és
Quali: nincsenek jugendnél
parciális)
fiatalabb éretlen
válasz: legfeljebb 35% Phgranulocyták, baso: <5%
pozitív metafázis

5

Lép nem tapintható, nincs
betegségre utaló tünet vagy
jel

6

* minden paraméternek
együttesen kell jelen lennie

Minor válasz: > 35% Phpozitív
metafázis
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3.12. A TKI kezelések terápiás válaszainak értékeléséhez szükséges vizsgálatok:
A
1

2

B

Diagnózis megállapításától
eltelt idő

diagnózis felállítása (0. hónap)

Vizsgálatok
csontvelői metafázis,
csontvelő hiányában
periferiás vér FISH
vizsgálat a diagnózis
igazolására

BCR/ABL töréspont
vizsgálat, BCR/ABL
mRNS expressziós szint
meghatározás a perifériás
vérből QPCR (IS)
alkalmazásával

csontvelői metafázis
vizsgálat, ha QPCR (IS)
perifériás vérből QPCR
nem érhető el a TKI-ra
(IS)
mutatott válasz
értékelésére

3

3 hónap

4

ha a beteg reagál a kezelésre: 3
havonta;
a CCyR elérése után 3 évig: 3
havonta;
a MMR elérése után: 6 havonta;
MMR esetén a BCR-ABL
transzkript 1 log emelkedése
esetén: 1-3 havonta

5

12 hónap

6

C

perifériás vér QPCR (IS)

csontvelői metafázis
vizsgálat, ha nincs CCyR perifériás vér QPCR (IS)
vagy MMR

minden terápia-értékelésnél: fizikális vizsgálat, vérkép, perifériás vérből PCR-rel
a megfelelő válasz
progresszió esetén
kináz domén mutáció
elmaradásakor vagy romlásakor
csontvelő vizsgálat
analíz

3.13. A kívánatos terápiás válaszok és a kapcsolódó teendők:

1

A

B

C

D

Diagnózis
megállapításától eltelt
idő

Célkitűzés

Elégtelen válasz

Teendő
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2

3 hónap

komplett
hematológiai
remisszió (CHR) és
BCR- ABL/ABL
(QPCR)

imatinib
dózisemelés vagy
más TKI-ra váltás

≤ 10%

(preferált),

vagy

az eredménytől
függően
HSCT

≤ 35% Ph+ csontvelő
metafázis
citogenetikával
BCR-ABL/ABL
(QPCR)
≤ 10%

4

6 hónap

12 hónap

> 10%
vagy

vagy
3

BCR-ABL/ABL
(QPCR)

≤ 10% Ph+ csontvelő
interfázis (FISH)

> 10% Ph+
csontvelő
interfázis (FISH)

vagy

vagy

< 35% Ph+ csontvelő
metafázis

35-65% Ph+
csontvelő
metafázis

major molekuláris
válasz
(MMR)

nincs MMR

imatinib
dózisemelés vagy
más TKI-ra váltás
(preferált),
az eredménytől
függően
HSCT

más TKI-ra váltás
(preferált),
ha nem jön szóba
más TKI, az
imatinib dózis
emelése 800 mg-ig,
változatlan kezelés,
PCyR-t kivéve
HSCT

4. A krónikus myeloid leukémia finanszírozásának ellenőrzési sarokpontjai
4.1. Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)
4.1.1. Kompetencia szint: intézményi és szakorvosi kompetencia ellenőrzése
4.1.2. Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)
21

83245

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 213. szám

4.1.3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése
4.2. Szakmai ellenőrzési pontok
4.2.1. A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: C9210)
Philadelphia kromoszóma pozitivitás (Ph+) vagy BCR/ABL pozitivitás igazolása
4.2.2. A betegség és a kezelés monitorizálásának ellenőrzése
4.2.2.1. Kezelésre adott válasz meghatározása, annak megfelelő dokumentálása
4.2.2.2. Remisszió, relapszus, intolerancia megfelelő dokumentálása
4.3. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok
4.3.1. A területre fordított közkiadások alakulása, monitorozása
4.3.2. A finanszírozási algoritmus szerint kezelt betegek aránya

5. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok
5.1. A releváns BNO kódok

1

A

B

BNO

BNO megnevezés

2 C9210

Krónikus myeloid leukémia

5.2. A releváns fekvőbeteg-szakellátási kódok (HBCS és beavatkozás)

1

A

B

HBCs

HBCs megnevezés

2 770C

Lymphoma, nem akut leukémia,
legalább 14E szűrt vagy
besugárzott vérkészítmény
adásával

3 54100

Felnőtt allogén csontvelő
transzplantáció

4 959F

Rosszindulatú daganat
kemoterápiája „F”

5 959G

Rosszindulatú daganat
kemoterápiája „G”

22

83246

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 213. szám

5.3. A releváns ATC kódok
1
2
3
4
5

A

B

ATC

ATC megnevezés

L01XE01

Imatinib

L01XE06

Dasatinib

L01XE08
L01XE14

Nilotinib
Bosutinib

6. Rövidítések:
6.1. ATC: Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció
6.2. BNO: Betegségek nemzetközi osztályozása
6.3. CHR: Teljes hematológiai válasz
6.4. FISH: Fluorescens in situ hibridizáció
6.5. QPCR: Mennyiségi valós idejű PCR, nemzetközi skála (IS) használatával
6.6. PCyR: Részleges citogenetikai válasz
6.7. CyR: Citogenetikai válasz
6.8. CCyR: Komplett citogenetikai válasz
6.9. HBCS: Homogén betegségcsoport
6.10. HSCT: Haemopoetikus őssejt-transzplantáció
6.11. OENO: Orvosi eljárások nemzetközi osztályozása
6.12. MR: Molekuláris válasz
6.13. MMR: Major molekuláris válasz
6.14. TKI: Tirozin kináz inhibitor”
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5. melléklet a 41/2016. (XII. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése
Daganatos megbetegedések
Az indikációs körbe valamennyi rosszindulatú daganatos kórkép beletartozik.”
2. Az R2. 4. melléklet 3. pont 3.1. alpont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(A finanszírozási algoritmus részletezése)
„(1): Az ESA terápia valamennyi rosszindulatú (BNO: C*) tumoros kórképkezelése során
alkalmazható.”
3. Az R2. 4. melléklet 4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A finanszírozás szakmai ellenőrzésének alapját képező ellenőrzési sarokpontok)
„4.1. Rosszindulatú tumoros kórképben alkalmazták-e az ESA készítményeket?”
4. Az R2. 4. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok
6.1. BNO kódok: valamennyi „C” kezdetű BNO kód
6.2. Fontosabb OENO kódok
A

B

1

OENO

OENO megnevezés

2

11041

Vizsgálat

3

11301

Kontrollvizsgálat, konzílium

4

29000

Szövettani vizsgálat szokásos feldolgozási módszerrel

5

29050

Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén

6

14251

Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei

7

3523B

Áttekintő csontszcintigráfia

2640N

CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel,
egyéb fluorophorral jelölt antitesttel

8
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9
2640L
10
11

CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel,
FITC-el jelölt antitesttel

2640M

CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel,
phycoerithreinnel jelölt antitesttel

66343

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban
reszuszpenzió

12 66290

Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel

13 64125

Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy
adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

14 66290

Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel

15 66343

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml,
adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel

16 66344

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú
oldatban, reszuszpendált, szerelékkel

17 66348

Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban
reszuszpendált, szerelékkel

18 66992

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban
vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

19 66993

Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel

20 69971

Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel

21 69972

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban
reszuszpendált, szerelékkel

22 64125

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy
adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

23 37008

Konformális besugárzás kiegészítő pontja

24 37220

Lineáris accelerátor, foton 16 MV és a felett, egy mező

25 37210

Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV és a felett, egy mező

26 37200

Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mező

27 37007

Irreguláris mezős besugárzás kiegészítő pontja, egy mező

28 3586A

Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálat

29 28939

Fluoreszcencia insitu hibridizáció (FISH) humán betegségekben

30 26625

CA 125

31

Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a szokásos feldolgozási
módszerrel

29400

25
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32 36130

Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

33 31312

Mellkasfelvétel, kétirányú

34 31310

Mellkasfelvétel, AP/PA

6.3. Fontosabb HBCS kódok
	
  	
  
1

A

B

HBCS

HBCS megnevezés

2

9511-15 Radiokemoterápia "A"; "B"; "C"; "D"; "E"

3

Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G";
959A-L "H"; "I"; "J"; "K"; "L"

4

7720

5

773A-K Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard kemoterápiával, (…) szűrt vagy
besugárzott vérkészítmény adásával

6

Akut leukémiák magas malignitással, kemoterápiával és legalább 25 E szűrt
vagy besugárzott vérkészítmény adásával 18 év alatt

944A

Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18
év felett legalább 14E szűrt és besugárzott vérkészítmény adásával

944C

Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája,
legalább 7E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával

950F

Hodgkin-kór kemoterápiája 18 év felett

950H

Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18
év felett, legalább 14E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával

10

945A

Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett

11

086D

Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú daganat miatt

12

1010

Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai

13

1460

Légzőszervi daganatok

14

506C

Rosszindulatú emlődaganatok

15

539C

Rosszindulatú endokrin daganatok

16

621C

Férfi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai

17

577B

Vese-, húgyúti daganatok

18

657C

Női reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai

19

6420

Uterus-, adnex műtétek malignitás miatt

7
8
9

26
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6.4. A releváns ATC kódok
A

B

1

ATC

ATC megnevezés

2

B03XA01

Eritropoietin, epoetin alfa, epoetin theta, epoetin zéta

”

Az emberi erőforrások minisztere 42/2016. (XII. 22.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI
rendelet módosításáról
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Hatályát veszti az R. 1. melléklet 5. pont 5.1. alpontjában foglalt táblázat 16., 17., 22., 24., 25., 27., 28., 32–34., 37–39.
és 45. sora.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

4. §		
A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU)
2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 42/2016. (XII. 22.) EMMI rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 1. pont 1.18. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azok)
„1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti vegyületek karboxilát részének oxigénatomjához,
1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik.”
2. Az R. 1. melléklet 5. pont 5.1. alpontjában foglalt táblázat a következő 54–71. sorral egészül ki:
[Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés,

Kémiai név]

illetve külföldön gyakran használt más írásmód)

„
54.

Ethylnaphthidate, HDEP-28

ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate

55.

4-methylmethylphenidate, 4Me-TMP

methyl 2-(piperidin-2-yl)-2-(p-tolyl)acetate

27
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56.

4-fluoromethylphenidate, 4F-TMP,
4F-MPH, 4-FMPH

methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate

57.

flubromazolam

8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]
[1,4]benzodiazepine

58.

CUMYL-5F-P7AICA; CUMYL-5F-PAICA;
SGT-263

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]
pyridine-3-carboxamide

59.

(Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl
analogue

2-Methyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)
propanamide

60.

2-fluorofentanyl, ortho-fluorofentanyl,
1-phenethyl-4-(N-propionyl-2fluoroanilino)piperidine, 2-FF, o-FF

N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamide

61.

3-fluorofentanyl, 1-phenethyl-4-(Npropionyl-3-fluoroanilino)piperidine,
meta-fluorofentanyl, m-fluorofentanyl,
3-FF, m-FF

N-(3-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]
propanamide

62.

4-fluoro-butyrfentanyl, 4F-BF

N-(4-fluorophenyl)-N-[(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)]
butanamide

63.

4-methoxybutyrfentanyl, 4-MeO-BF

N-(4-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]
butanamide

64.

Acryloylfentanyl, 1-phenethyl-4-Nacryloylanilinopiperidine, acrylfentanyl,
ACF

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide

65.

Alpha-methylfentanyl butanamide
analogue, BF, B-F, (Iso)butyryl fentanyl

2-methyl-N-phenyl-N-[1-(1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]
propanamide

66.

Butyrfentanyl, Fentanyl butanamide
analogue; N-(1-phenethyl)-4- piperidyl)
butyranilide; n-propylfentanyl; butyryl
fentanyl; NIH 10486; B-F

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide

67.

Carfentanyl

4-((1-oxopropyl)-phenylamino)-1-(2-phenylethyl)-4piperidinecarboxylic acid methyl ester

68.

Despropionyl-2-fluoro fentanyl,
despropionyl-o-fluoro fentanyl

N-(2-Fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine

69.

Furanylfentanyl, FU-F,
2-furanoylfentanyl, despropionyl
furanoyl fentanyl

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)
piperidin-4-yl]-furan-2-carboxamide

70.

Ocfentanil (A-3217)

N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)
piperidin-4-yl]acetamide

71.

Valerylfentanyl

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]pentanamide
”
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A honvédelmi miniszter 24/2016. (XII. 22.) HM rendelete
a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
egészségkárosodási ellátás: a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és a honvédelmi
egészségkárosodási járadék,
b)
ellátásra jogosult: az egészségkárosodási ellátásra jogosult személy,
c)
felülvizsgáló bizottság: a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint
a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet alapján a Magyar Honvédség központi
egészségügyi szervénél működő, a katonai szolgálatra és a szolgálati beosztás betöltésére való alkalmasság
felülvizsgálata során az egészségi alkalmasság kérdésében döntésre jogosult szervek,
d)
foglalkoztatási jogviszony: szolgálati viszony, közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony,
munkaviszony,
e)
központi pénzügyi szervezet: a Magyar Honvédség központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete,
f)
központi személyügyi szerv: a Magyar Honvédség központi személyügyi feladatokat ellátó szervezete,
g)
rehabilitációs hatóság: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási
szabályokról szóló kormányrendelet szerinti rehabilitációs ügyekben első fokon, valamint rehabilitációs és
orvosszakértői szervként eljáró hatóság,
h)
tényleges szolgálati idő: a szolgálati viszony kezdetétől annak megszűnéséig tartó, megszakítások nélküli,
egyszeresen (kedvezményes szorzók nélkül) számított szolgálati idő, ideértve a rendvédelmi feladatokat
ellátó szerveknél hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött tényleges szolgálati időt is, feltéve, hogy a Magyar
Honvédségnél a szolgálati viszony áthelyezéssel létesült.

2. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés
2. §

(1) Az állományilletékes parancsnok a felülvizsgáló bizottságnak az állomány tagja katonai szolgálatra vagy a szolgálati
beosztása ellátására való egészségi alkalmatlanságát megállapító – meg nem fellebbezett vagy fellebbezés
esetén másodfokon elbírált – döntése (a továbbiakban: a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott
döntése) kézhezvételét követően haladéktalanul tájékoztatja az állomány tagját arról, hogy a továbbfoglalkoztatási
kötelezettség alóli mentesítése érdekében 5 munkanapon belül kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy
a)
a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az állomány tagjának egészségi állapota legfeljebb
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 68/C. § (1) bekezdése szerinti
szintet éri el, és
b)
a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételek fennállnak.
(2) Az állomány tagja a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmét a Honvéd Vezérkar főnökén keresztül
a honvédelemért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) címezve az állományilletékes parancsnoknak
nyújtja be.

3. Az állomány szolgálati beosztása betöltésére alkalmatlan tagja részére szolgálati beosztás vagy nem
katonai munkakör felajánlása
3. §

(1) A felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése alapján az állomány szolgálati beosztása
betöltésére alkalmatlan tagja (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: az állomány szolgálati beosztása
betöltésére alkalmatlan tagja) részére a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételek fennállása esetén
az alábbi sorrendben kell vizsgálni az egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztás vagy nem katonai
munkakör felajánlásának lehetőségét:
a)
az állományilletékes honvédségi szervezetnél meglévő szolgálati beosztás,
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b)
más honvédségi szervezetnél meglévő szolgálati beosztás,
c)
bármely helyőrségben új szolgálati beosztás,
d)
állományilletékes honvédségi szervezetnél meglévő nem katonai munkakör,
e)
más honvédségi szervezetnél meglévő nem katonai munkakör,
f)
bármely helyőrségben új nem katonai munkakör.
(2) Az állomány szolgálati beosztása betöltésére alkalmatlan tagja részére az (1) bekezdés szerinti sorrendben
megvizsgálva az esetlegesen betölthető szolgálati beosztásokat és nem katonai munkaköröket összesen egy
szolgálati beosztást vagy nem katonai munkakört kell felajánlani.
(3) A nem katonai munkakör felajánlása előtt a 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot be kell szerezni
az állomány szolgálati beosztása betöltésére alkalmatlan tagjától.

4. Az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja részére nem katonai munkakör felajánlása
4. §

(1) A felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése alapján az állomány katonai szolgálatra
alkalmatlan tagja (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan
tagja) részére történő nem katonai munkakör felajánlását megelőzően nyilatkoztatni kell arról, hogy vállalja-e a
Hjt. 68/B. § (2) bekezdése szerinti időtartamot meghaladó napi utazási idővel járó nem katonai munkakör betöltését
a honvédségi szervezetben. Ha az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja a felhívás közlésétől számított
5 munkanapon belül nem nyilatkozik, vagy nem vállalja ilyen nem katonai munkakör betöltését, részére nem
ajánlható fel a Hjt. 68/B. § (2) bekezdése szerinti időt meghaladó napi utazási idővel járó nem katonai munkakör.
(2) Ha az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja vállalja a Hjt. 68/B. § (2) bekezdése szerinti időtartamot
meghaladó napi utazási idővel járó nem katonai munkakör betöltését, az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan
tagja az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatával egyidejűleg arról is nyilatkozhat, hogy – ha arra lehetőség van –
elsősorban mely helyőrségeken kívánja, hogy a továbbfoglalkoztatására sor kerüljön. Az állomány katonai
szolgálatra alkalmatlan tagja legfeljebb három helyőrséget jelölhet meg nyilatkozatában.
(3) Az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja részére a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételek
fennállása esetén az alábbi sorrendben kell vizsgálni az egészségi állapotának megfelelő nem katonai munkakör
felajánlásának lehetőségét:
a)
az állományilletékes honvédségi szervezetnél meglévő nem katonai munkakör,
b)
figyelemmel az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatra más honvédségi szervezetnél meglévő nem katonai
munkakör,
c)
figyelemmel az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatra új nem katonai munkakör.
(4) Az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja részére a (3) bekezdés szerinti sorrendben megvizsgálva
az esetlegesen betölthető nem katonai munkaköröket összesen egy nem katonai munkakört kell felajánlani.

5. A szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlásával kapcsolatos közös szabályok
5. §

(1) Az állomány tagjának az egészségkárosodási ellátásra való jogosultságát kizáró ok fennállásának megállapítása
esetén a 3. és 4. alcím szerinti eljárás lefolytatásának nincs helye. Ebben az esetben az állományilletékes parancsnok
soron kívül írásban tájékoztatja az állomány tagját arról, hogy objektív feltétel hiányában – annak megjelölésével és
indokolással együtt – nem kerülhet sor az egészségkárosodási ellátás megállapítására.
(2) A felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése az egészségkárosodási ellátás megállapítására
irányadó határidők számítása szempontjából annak az állományilletékes parancsnok általi kézhezvételével válik
közöltté.
(3) Ha a 3. vagy 4. alcím szerinti eljárással összefüggésben új szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör
létrehozása szükséges, az állománytábla vagy munkaköri jegyzék módosításának kezdeményezésétől annak
jóváhagyásáig eltelt időtartamra, valamint a 3. § (3) bekezdése, a 4. § (1) és (2) bekezdése és a 6. § (3) bekezdése
szerinti nyilatkozat beérkezéséig eltelt időtartamra az eljárást fel kell függeszteni.
(4) Ha a 3. vagy 4. alcím szerinti eljárással összefüggésben a szolgálati viszony módosítására vagy megszüntetésére nem
az állományilletékes parancsnok jogosult, az eljárást a döntés kezdeményezésétől annak kiadmányozásáig eltelt
időtartamra fel kell függeszteni.
(5) Nem katonai munkakör felajánlása során lehetőség szerint az állomány tagjának a 4. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatában megjelölt helyőrséget kell előnyben részesíteni.
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6. §

(1) Az állomány tagjának személyes részvételével a szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlása
érdekében személyi beszélgetést kell lefolytatni.
(2) A személyi beszélgetés során az állomány tagját tájékoztatni kell különösen az egészségkárosodási ellátásra
való jogosultság szabályairól, a felajánlott szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör el nem fogadásának
és a nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezményeiről, továbbá az egészségkárosodási ellátás
megállapításával összefüggésben a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének vagy módosításának
jogkövetkezményeiről.
(3) Az állomány tagja a személyi beszélgetést követően a Hjt. 68/B. §-a szerint nyilatkozik a felajánlott szolgálati
beosztás vagy nem katonai munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról.
(4) A személyi beszélgetés az állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel a honvédségi szervezet hivatali
helyiségétől eltérő helyszínen is történhet.

7. §

(1) Ha az állomány tagja a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet nyújtott be, a 3. és 4. alcímben foglalt eljárást nem
kell lefolytatni mindaddig – a 3. § (3) bekezdése, illetve a 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok esetleges
beszerzését kivéve –, ameddig a miniszter a kérelemről nem dönt, vagy a Hjt. 68/C. § (3) bekezdése szerinti határidő
le nem jár.
(2) A személyi beszélgetés lefolytatására és ennek keretében a szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör
felajánlására csak a miniszter továbbfoglalkoztatás alóli mentesítéssel kapcsolatos elutasító döntésének
kézhezvételét vagy a Hjt. 68/C. § (3) bekezdése szerinti határidő lejártát követően kerülhet sor.
(3) Ha a miniszter mentesíti az állomány tagját a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól, a mentesítés kézhezvételét
követően az állományilletékes parancsnok intézkedik az állomány tagja szolgálati viszonyának megszűnésével
kapcsolatos teendőkről, és a honvédelmi egészségkárosodási járadék megállapításához szükséges 9. §
(2) bekezdése szerinti iratokat soron kívül megküldi – a központi személyügyi szerv egyidejű tájékoztatása mellett –
a központi pénzügyi szervezet részére.
(4) Az állomány tagjának a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti kérelme benyújtásától a miniszteri döntés
kiadmányozásáig vagy a Hjt. 68/C. § (3) bekezdése szerinti határidő utolsó napjáig terjedő időszakra az eljárást fel
kell függeszteni.

6. Az egészségkárosodási ellátás megállapítása helyetti felmentés iránti kérelem
8. §		
Az állomány tagja a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése szerinti kérelmét az állományilletékes parancsnok részére nyújthatja
be. Az állományilletékes parancsnok a kérelem másolatának megküldésével tájékoztatja a központi személyügyi
szervet és a központi pénzügyi szervezetet.

7. Az egészségkárosodási ellátás megállapítása
9. §

(1) A honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés megállapítása érdekében az állományilletékes parancsnok
– a központi személyügyi szerv egyidejű tájékoztatása mellett – felterjeszti a központi pénzügyi szervezetnek
a)
a szolgálati viszony módosításáról, megszüntetéséről, tábornok esetén a megszűnés megállapításáról szóló
jognyilatkozat, valamint a munkaszerződés egy hitelesített másolati példányát, amely részletes bontásban
tartalmazza az új szolgálati beosztásban, illetve nem katonai munkakörben megállapított illetményt vagy
munkabért, valamint – új szolgálati beosztás esetén – annak besorolási adatait,
b)
a tényleges szolgálati időt tartalmazó igazolást,
c)
a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése kivonatának – az egészségi
alkalmatlanságot megalapozó betegség, baleset szolgálati kötelmekkel való összefüggésének kérdésére is
kitérő – egy példányát,
d)
a rehabilitációs hatóság egészségi állapot mértékét megállapító komplex minősítésről szóló bizottsági
véleményét,
e)
az állomány tagjának szolgálati beosztása betöltésére vagy a katonai szolgálatra való alkalmatlansága
megállapításakor betöltött katonai szolgálati beosztás adatait és az abban elért havi távolléti díjat részletes
bontásban,
f)
az 1. melléklet szerinti adatszolgáltató lapot és
g)
a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés keresetkiegészítésellátás megállapítását érintő további
iratokat.
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(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti esetben az állományilletékes parancsnok
az (1) bekezdés b)–f ) pontja szerinti és a honvédelmi egészségkárosodási járadék megállapítását érintő további
iratokat, valamint a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítésre irányuló miniszteri döntés egy példányát
– a központi személyügyi szerv egyidejű tájékoztatása mellett – felterjeszti a központi pénzügyi szervezetnek.
(3) A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapításáról vagy annak
elutasításáról az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott iratok kézhezvételét, illetve a Hjt. 68/D. § (3) bekezdése
szerinti tájékoztatást követő 30 napon belül indokolt határozatban dönt, amely döntés meghozatalának
időtartamára az eljárást fel kell függeszteni. A határozat tartalmazza az egészségkárosodási ellátás megállapítása
esetén annak formáját (honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy honvédelmi egészségkárosodási
járadék), összegét, a jogosultság kezdő és befejező napját, valamint a jogorvoslat lehetőségére és módjára
vonatkozó tájékoztatást.
(4) A (3) bekezdés szerinti határozatot közölni kell
a)
az ellátásra jogosulttal,
b)
a baleseti ellátást, rehabilitációs vagy a rokkantsági ellátást folyósító szervvel,
c)
az ellátásra jogosult állományilletékes parancsnokával vagy – nem katonai munkakörben történő
továbbfoglalkoztatás esetén – a munkáltatói jogkör gyakorlójával és
d)
a központi személyügyi szervvel.
(5) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot megállapító határozatban egyidejűleg tájékoztatni kell az ellátásra
jogosultat a Hjt. 68/I. § (1) bekezdése alapján teljesítendő bejelentési kötelezettségéről.
(6) Az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság kezdő napja a szolgálati viszony megszűnésének napját követő
nap vagy – ha nem szűnik meg a szolgálati viszony – az új szolgálati beosztás betöltésének napja.

8. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság felülvizsgálata és meghosszabbítása
10. §

(1) A központi pénzügyi szervezet tartja nyilván – többek között – az egészségkárosodás felülvizsgálatának
határidejét, az egészségkárosodási ellátás folyósításának befejező napját. A központi pénzügyi szervezet felhívja
az ellátásra jogosult figyelmét az egészségkárosodás felülvizsgálatának határidejére annak érdekében, hogy
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság a feltételek fennállása esetén meghosszabbítható legyen.
(2) Ha az ellátásra jogosult nem áll szolgálati viszonyban, és nem részesül a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól szóló törvény szerinti ellátásban sem, de az egészségkárosodási ellátásra jogosultság vizsgálata
érdekében az egészségkárosodás felülvizsgálata szükséges, az orvosszakértői feladatkörében eljáró rehabilitációs
hatóság az ellátásra jogosult komplex minősítés elvégzése és annak eredményéről hatósági bizonyítvány kiállítása
iránti kérelme alapján elvégzi a felülvizsgálatát.
(3) Az ellátásra jogosult az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság meghosszabbítása és az egészségkárosodási
ellátás továbbfolyósítása érdekében legkésőbb az egészségkárosodási ellátás folyósításának befejező napjáig
köteles tájékoztatni a központi pénzügyi szervezetet – a rehabilitációs hatóság által kiadott, a komplex minősítésről
szóló bizottsági vélemény eredeti példányának egyidejű csatolásával – a rehabilitációs hatóság felülvizsgálatának
eredményéről és az újabb felülvizsgálat határidejéről.
(4) A központi pénzügyi szervezet a Hjt. 68/E. § (3) bekezdése szerinti körülményeket megvizsgálja, és a (3) bekezdés
szerinti tájékoztatás közlésétől számított 30 napon belül határozatot hoz az egészségkárosodási ellátás
meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről.
(5) A (4) bekezdés szerinti határozat tartalmazza az egészségkárosodási ellátás meghosszabbítása esetén annak
formáját (honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy honvédelmi egészségkárosodási járadék),
összegét, a meghosszabbítás kezdő és befejező napját. Az egészségkárosodási ellátás meghosszabbítását
megállapító vagy elutasító határozatra és a határozat közlése tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelően
alkalmazandó.
(6) Ha a rehabilitációs hatóság nem határoz meg felülvizsgálati kötelezettséget, abban az esetben – a (2) és
(3) bekezdéstől eltérően – az egészségkárosodási ellátás 5 évenkénti meghosszabbítására akkor kerülhet sor
hivatalból, ha az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megszűnésének okai nem állnak fenn.
(7) Ha a rehabilitációs hatóság nem határoz meg felülvizsgálati kötelezettséget, a központi pénzügyi szervezet
a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultat a honvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának
befejezését megelőzően 90 nappal felhívja, hogy 60 napon belül nyilatkozzék a Hjt. 68/J. § (1) bekezdés b), i) és
j) pontja szerinti körülmények fennállásával kapcsolatban. Ha a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult
határidőben nem nyilatkozik, és a késedelem okát nem igazolja, valamint a nyilatkozatát sem pótolja legkésőbb
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a honvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának befejező napjáig, a központi pénzügyi szervezet nem
hosszabbítja meg a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultságát.
11. §

(1) Ha a rehabilitációs hatóság által végrehajtott felülvizsgálat eredménye alapján a honvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítésre jogosult egészségi állapotának komplex minősítése a Hjt. 68/C. § (1) bekezdésében
meghatározott vagy az alatti érték alá csökkent, a rehabilitációs hatóság komplex minősítésről szóló bizottsági
véleménye alapján a központi pénzügyi szervezet értesíti az állományilletékes parancsnokot annak érdekében, hogy
a Hjt. 68/F. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint járjon el.
(2) Ha a Hjt. 68/F. § (1) bekezdése szerint a miniszter a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultat
mentesíti a továbbfoglalkoztatási kötelezettsége alól, az állományilletékes parancsnok vagy – a nem katonai
munkakörben továbbfoglalkoztatott honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult esetében –
a munkáltatói jogkör gyakorlója a honvédelmi egészségkárosodási járadék megállapításához szükséges, a 9. §
(2) bekezdése szerinti iratokat – a központi személyügyi szerv egyidejű tájékoztatása mellett – felterjeszti a központi
pénzügyi szervezet részére.

12. §

(1) Ha a rehabilitációs hatóság által végrehajtott felülvizsgálat során a honvédelmi egészségkárosodási járadékra
jogosult személy egészségi állapotában javulás következik be, melynek értelmében az egészségi állapotának
mértéke a Hjt. 68/C. § (1) bekezdésében meghatározott érték fölé emelkedik, a rehabilitációs hatóság komplex
minősítésről szóló bizottsági véleménye alapján a központi pénzügyi szervezet értesíti a központi személyügyi
szervet annak érdekében, hogy a 3. vagy a 4. alcím szerinti eljárást lefolytassa.
(2) A központi személyügyi szerv vezetője a 3. vagy a 4. alcím szerinti eljárás lefolytatását követően megküldi a központi
pénzügyi szervezetnek a 9. § (1) bekezdésében meghatározott iratokat a honvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítésre jogosultság megállapítása érdekében. A központi pénzügyi szervezet a 9. § szerint jár el
a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés megállapítása során.

9. Az egészségkárosodási ellátás összegének folyósítása, megállapítása, módosítása, és az ellátásra
jogosult bejelentési kötelezettségének teljesítése
13. §

(1) A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátást havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap
5. napjáig az ellátásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.
(2) A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátást első alkalommal az egészségkárosodási ellátást
megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónap 5. napjáig az ellátásra jogosult által megjelölt fizetési
számlára történő átutalással folyósítja.
(3) Ha az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat a 9. § (6) bekezdésében meghatározott időpontot
követően emelkedik jogerőre, a központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátásra jogosultság
kezdő napjától az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjáig járó
egészségkárosodási ellátás összegét visszamenőleg, az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat jogerőre
emelkedésének napját követő hónap 5. napjáig az ellátásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő
átutalással folyósítja.
(4) Ha az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat az adott hónap 20. napját követően emelkedik
jogerőre, a központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátást – a (2) és (3) bekezdéstől eltérően –
az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő második hónap 5. napjáig
az ellátásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.
(5) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság hóközi megállapítása, megszüntetése esetén a törthónapra járó
egészségkárosodási ellátás összegének meghatározásakor a teljes hónapra járó egészségkárosodási ellátás összegét
kell osztani az adott hónap munkanapjainak a számával, és az így kapott, forintra kerekített összeget meg kell
szorozni a törthónap azon munkanapjainak a számával, amely alatt az egészségkárosodási ellátásra jogosultság
fennállt.

14. §

(1) A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátás összegét – az a) pontban foglalt esetben a honvédelmi
illetményalap emelésének hatálybalépésétől, illetve a b)–d) pontban foglalt esetekben az egészségkárosodási
ellátás összegét módosító körülményről való tudomásszerzéstől számított – 6 hónapon belül hivatalból,
határozatban újból megállapítja, ha
a)
a honvédelmi illetményalap emelésére kerül sor,
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b)

az ellátásra jogosultat megillető balesti ellátás – ide nem értve a baleseti táppénzt –, rehabilitációs ellátás
vagy rokkantsági ellátás mértéke változik, illetve megszüntetésre kerül,
c)
a Hjt. 68/G. § (4) bekezdése szerinti új illetmény vagy munkabér mértéke változik, vagy
d)
a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultnak a Hjt. 68/J. § (5) bekezdése szerinti
továbbfoglalkoztatása esetén.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalma és közlése tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelően
alkalmazandó.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határozat alapján módosított összegű egészségkárosodási ellátás első alkalommal történő
folyósításakor kell az egészségkárosodási ellátás összegét módosító körülmény bekövetkezéséig visszamenőlegesen
járó – törthónapra járó ellátás-különbözet esetén a 13. § (5) bekezdése alkalmazásával kiszámított – ellátáskülönbözetet az ellátásra jogosult részére egyidejűleg folyósítani.
15. §

(1) Ha a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult honvédségi szervezetnél fennálló foglalkoztatási
jogviszonya a honvédségi szervezet érdekkörében felmerült okból vagy az egészségi állapotára tekintettel
megszűnik, a központi pénzügyi szervezet a munkáltatói jogkör gyakorlójának a központi személyügyi szerv útján
a központi pénzügyi szervezethez felterjesztett tájékoztatása – és a megszüntető okirat egyidejű mellékelése –
alapján, a tájékoztatást követő 15 napon belül hivatalból határozatot hoz a honvédelmi egészségkárosodási járadék
megállapítása tárgyában.
(2) Az (1) bekezdése szerinti határozat tartalma és közlése tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelően
alkalmazandó.

16. §		
A Hjt. 68/I. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét a honvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítésre jogosult az állományilletékes parancsnoknak, nem katonai munkakörben továbbfoglalkoztatott
honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult – a munkáltatói jogkör gyakorlóján keresztül –
a központi pénzügyi szervezetnek, a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult közvetlenül a központi
pénzügyi szervezet részére teljesíti.

10.

Az egészségkárosodási ellátásról való lemondás

17. §		
Az ellátásra jogosult az egészségkárosodási ellátásról történő Hjt. 68/J. § (3) bekezdése szerinti lemondását
a központi pénzügyi szervezetnél jelentheti be.

11. Az egészségkárosodási ellátás megszüntetése
18. §

(1) Az egészségkárosodási ellátás megszüntetésére okot adó körülményről – a 16. § és a 17. § szerinti esetet kivéve –
az állományilletékes parancsnok vagy a nem katonai munkakörben továbbfoglalkoztatott ellátásra jogosult
esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója tájékoztatja a központi pénzügyi szervezetet az erre vonatkozó
rendelkezésére álló hivatalos iratok megküldésével, legkésőbb a körülmény bekövetkezésétől vagy az arról való
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül.
(2) A központi pénzügyi szervezet az (1) bekezdés szerinti körülményeket megvizsgálja, és az (1) bekezdés szerinti
tájékoztatást követő 30 napon belül határozatot hoz az egészségkárosodási ellátás megszüntetéséről, ha
a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a Hjt. 68/J. § (1) és (2) bekezdése alapján az egészségkárosodási
ellátás megszüntetésének van helye.
(3) A (2) bekezdés szerinti határozat tartalma és közlése tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelően
alkalmazandó.

12. Az egészségkárosodási ellátás visszakövetelése
19. §		
A jogalap nélkül kifizetett egészségkárosodási ellátásból eredő követelés a Hjt. 68/I. § (2)–(4) bekezdése szerinti
érvényesítése iránt a központi pénzügyi szervezet intézkedik.
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13. Jogorvoslat
20. §

(1) A 9. § (3) bekezdése, a 10. § (4) bekezdése, a 14. § (1) bekezdése, a 15. § (1) bekezdése és a 18. § (2) bekezdése
szerinti határozat elleni fellebbezést a Hjt. 182. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül a miniszternek címezve, két
példányban kell előterjeszteni a központi pénzügyi szervezetnél.
(2) Az egészségkárosodási ellátás megállapításáról vagy annak elutasításáról szóló másodfokú határozatot a miniszter
adja ki.
(3) Az állomány tagja a másodfokú határozattal kapcsolatban jogorvoslatot a miniszter által vezetett minisztériummal
szemben előterjesztett keresetben a Hjt. 186. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül érvényesíthet.
(4) Az e rendeletben meghatározott esetekben az eljárás felfüggesztéséről szóló döntés ellen önálló jogorvoslatnak
nincs helye, az az egészségkárosodási ellátást megállapító vagy elutasító határozat elleni jogorvoslat keretében
támadható meg.

14. Záró rendelkezések
21. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
22. §

(1) Ha e rendelet hatálybalépésekor a felülvizsgáló bizottságnál az állomány tagja katonai szolgálatra vagy a szolgálati
beosztása ellátására való egészségi alkalmassága tárgyában folyamatban lévő ügyben hozott, az alkalmatlanságot
megállapító döntés nem tartalmaz az állomány tagjának közrehatása tekintetében megállapítást,
az állományilletékes parancsnok a rendelkezésre álló adatok alapján – szükség esetén szakértő igénybevételével –,
a döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a 3. vagy a 4. alcím szerinti eljárás megkezdését megelőzően
megvizsgálja az állomány tagjának közrehatását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményéről az állományilletékes parancsnok írásbeli véleményt készít, amelyet
a 9. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti iratokkal együtt – az 5. § (1) bekezdése szerinti esetet kivéve – felterjeszt
a központi pénzügyi szervezet részére.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során a rendelkezésre álló adatok alapján az állomány tagja közrehatása
kétséget kizáróan nem állapítható meg, azt úgy kell tekinteni, hogy az állomány tagja nem hatott közre egészségi
alkalmatlansága bekövetkezésében vagy kialakulásában.
		

Dr. Simicskó István s. k.,

		

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 24/2016. (XII. 22.) HM rendelethez
ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
Honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapításhoz
A honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapításhoz csak a hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány
fogadható el.
Állomány tagjának adatai
Név:
Születési név:
Születési adatok (év, hó, nap, hely):
Anyja neve:
TAJ szám:
Adóazonosító jel:
Személyi igazolvány száma:
Lakcím:

Rendfokozat:
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Levelezési cím:
Pénzintézet megnevezése, számlaszám:
Telefonszám:
Elektronikus elérhetőség (e-mail-cím):
Szolgálati idő adatai:
Hivatásos vagy szerződéses állományba vétel időpontja:
Ha a szolgálati viszony rendvédelmi feladatokat ellátó szervtől történő áthelyezéssel létesül, a hivatásos szolgálati
jogviszony kezdetének időpontja:
Nyilatkozatok
– Rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban, baleseti járadékban részesülök: igen-nem
mikortól meddig:

törzsszám:

korábban részesültem:
mikortól meddig:

igen-nem
törzsszáma:

– Öregségi nyugdíjra vagy szolgálati járandóságra jogosultságot szereztem:

igen-nem

ha igen mikortól:
– Tartásdíjat fizetek1:
ha igen a kedvezményezett neve:
címe:
kedvezményezett neve:
címe:
Egyéb letiltás1:
jogosult:
címe:
Visszaköveteléssel érintett közeli hozzátartozók adatai
Házastárs (élettárs) neve:
Születési adatok (év, hó, nap, hely):
Anyja neve:
Cím:
Telefonszám:
Elektronikus elérhetőség (e-mail cím):
Gyermek(ek) adatai:
NÉV:
Születési idő:
Lakcím:
NÉV:
Születési idő:
Lakcím:
NÉV:
Születési idő:
Lakcím:
További közeli hozzátartozók adatai:
NÉV:
Születési idő:
Lakcím:
NÉV:
Születési idő:
Lakcím:

igen-nem
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NÉV:
Születési idő:
Lakcím:
NÉV:
Születési idő:
Lakcím:

1

Az eredeti okmányokat csatolni kell.

Ezt a nyilatkozatott polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, honvédelmi egészségkárosodási ellátás
megállapítása iránti eljárás lefolytatása érdekében teszem. Tudomásul veszem, hogy a jogalap nélkül kifizetett
honvédelmi egészségkárosodási ellátást a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 68/I. § (3) és
(4) bekezdése alapján köteles vagyok visszafizetni, illetve annak munkabérből történő levonása iránt a folyósító
szerv intézkedhet.
Dátum: 20.......... . ............................... hó ....................-n.
		
		

…………….…………………
állomány tagjának aláírása

Szükséges mellékletek:
Személyi igazolvány hiteles másolata, valamint
– tartásdíjhoz:		
bírósági végzés;
– egyéb tartozáshoz:
bírósági letiltás vagy egyéb végrehajthatási határozat, elrendelő végzés stb.
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A honvédelmi miniszter 25/2016. (XII. 22.) HM rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, valamint
85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f ) pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, valamint
85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f ) pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím és a 2–4. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1–3., 5., 8.,
11., 13., 16., 19., 24. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím és az 5. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 34. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában,
85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés
22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában,
85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f ) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlójának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában, valamint
85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f ) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 14. alcím és a 6. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
1. melléklet E) pontjában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím és a 7–8. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím és a 9. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés
15–17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó
részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.)
HM rendelet módosítása
1. §		
A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint
a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet 1. § (1) bekezdésében
az „önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes műveleti
tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos” szöveg lép.

2. A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet
módosítása
2. §		
A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.)
Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Az R1.
a)
1. §-ában az „önkéntes védelmi tartalékos katonára” szövegrész helyébe az „önkéntes védelmi tartalékos
katonára, az önkéntes területvédelmi tartalékos katonára” szöveg,
b)
Melléklet 2. pontjában az „a címzetes önkéntes tartalékos, az önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes
védelmi tartalékos katona” szövegrész helyébe az „az önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi
tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katona” szöveg,
c)
Melléklet 4. pontjában az „önkéntes műveleti és önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe
az „önkéntes műveleti, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katona” szöveg,
d)
Melléklet 5. pontjában az „önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány” szövegrész
helyébe az „önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi
tartalékos állomány” szöveg,
e)
Melléklet 6. pontjában az „önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány” szövegrészek
helyébe az „önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi
tartalékos állomány” szöveg,
f)
Melléklet 45. pont A) pontjában és 58/B. pont b) alpontjában az „önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes
védelmi tartalékos állomány” szövegrész helyébe az „önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi
tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány” szöveg,
g)
Melléklet 45. pont G) pontjában az „Az önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe az „Az önkéntes
védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona” szöveg,
h)
Melléklet 45. pont G) pont c), e), g), h) és i) alpontjában az „az önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész
helyébe az „az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona” szöveg,
i)
Melléklet 45. pont G) pont g) alpontjában a „hímzett önkéntes védelmi tartalékos sapkajelvénnyel”
szövegrész helyébe a „hímzett önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos
sapkajelvénnyel” szöveg,
j)
Melléklet 45. pont G) pont j) alpontjában az „önkéntes védelmi tartalékos katonanőkre az önkéntes védelmi
tartalékos katona férfiakkal” szövegrész helyébe az „önkéntes védelmi és önkéntes területvédelmi tartalékos
katonanőkre az önkéntes védelmi és önkéntes területvédelmi tartalékos katona férfiakkal” szöveg,
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k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

83263

Melléklet 46. pontjában az „önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány a napi
szolgálati” szövegrész helyébe az „önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és
az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a napi szolgálati” szöveg,
Melléklet 47. pontjában az „az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos állomány”
szövegrészek helyébe az „az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes
területvédelmi tartalékos állomány” szöveg,
Melléklet 58/A. pontjában és 134. pont d) pont dc) alpontjában az „önkéntes műveleti tartalékos és
az önkéntes védelmi tartalékos katona” szövegrész helyébe az „önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes
védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona” szöveg,
Melléklet 79. pont c) alpontjában, 109. pont c) és d) alpontjában az „önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes
védelmi tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és
önkéntes területvédelmi tartalékos” szöveg,
Melléklet 80. pont c) alpontjában, 107. pont c) alpontjában, 108. pont c) alpontjában, 110. pont
c) alpontjában, 114. pont d) alpontjában, 122. pont d) alpontjában és 123. pont d) alpontjában az „önkéntes
műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes műveleti tartalékos,
önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos” szöveg,
Melléklet 84. pont b) alpontjában az „önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos”
szövegrészek helyébe az „önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes
területvédelmi tartalékos” szöveg, valamint
Melléklet 85. pont b) alpontjában az „önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos”
szövegrészek helyébe az „önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos” szöveg

lép.
4. §		
Hatályát veszti az R1. Melléklet
a)
7. pontjában az „A címzetes önkéntes tartalékos katona a vele megkötött szerződés hatálya alatt általános
társasági öltözetet viselhet.” szövegrész,
b)
48. pontjában az „Általános társasági öltözetet viselhet a címzetes önkéntes tartalékos nemzeti és állami
ünnepségek katonai rendezvényein, kiemelkedő katonai és katonai vonatkozású társadalmi eseményeken,
valamint katonai temetéseken.” szövegrész,
c)
59. pont e) pont eb) alpontja,
d)
76. pont a) és b) alpontjában a „címzetes önkéntes tartalékos” szövegrész,
e)
77. pont d) pont de) alpontja,
f)
106. pont b) alpontja,
g)
107. pont a) pont ac) alpontja,
h)
113. pont b) alpontja,
i)
114. pont a) pont ab) alpontja, valamint
j)
134. pont d) pont dd) alpontja.

3. A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása
5. §		
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 11/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe – a Kjt. 78. § (2) bekezdésére
figyelemmel – az (1) bekezdés szerinti honvédelmi ágazati pótlékot is be kell számítani.”

4. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló
19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosítása
6. §		
A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 34. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a 30. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló bérleti szerződés a honvédelmi szerv
állományába tartozó bérlő halálával szűnik meg, a halál bekövetkezésekor vele ténylegesen együtt élő özvegyének
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– kérelmére – a lakást határozatlan időtartamra, egyebekben változatlan feltételekkel bérbe kell adni. Így kell eljárni,
ha a bérlő hivatásos katona volt, és az őt túlélő élettársa megfelel az 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
feltételeknek. Özvegy, illetve megfelelő feltételekkel rendelkező élettárs hiányában a lakást az elhunyt bérlő együtt
élő gyermeke részére kell – kérelmére – határozatlan időtartamra bérbe adni.
(6) A szerződéses katona halála esetén az (5) bekezdésben foglaltakat akkor lehet alkalmazni, ha az elhunyt bérlő
a szerződéses katonai szolgálatban legalább 10 évet eltöltött. A „Hősi halottá” nyilvánított szerződéses katona halála
esetén az (5) bekezdésben foglaltak a szerződéses katonai szolgálatban eltöltött időtől függetlenül alkalmazhatóak.
E feltételek hiányában a lakást – kérelemre – legfeljebb két év határozott időtartamra lehet bérbe adni a halál
bekövetkezésekor ténylegesen együtt élő özvegy, illetve a túlélő élettárs részére.”
7. §		
Az R2. 194. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv állományába tartozó személynek, ha)
„c) megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben a méltányolható lakásigényre megállapított
feltételeknek,”
8. §		
Az R2. a következő 215/B. §-sal egészül ki:
„215/B. § Az állomány albérletidíj-hozzájárulásban részesülő tagjának halála esetén a támogatott lakóingatlanban
együtt élő özvegy, túlélő élettárs, az előbbiek hiányában az együtt élő gyermek részére az albérletidíj-hozzájárulást
a) a haláleset bekövetkezésétől számított 12. hónap utolsó napjáig tovább kell folyósítani, ha az állomány elhunyt
tagját „Hősi halottá” nyilvánítják,
b) a haláleset bekövetkezésétől számított 8. hónap utolsó napjáig tovább kell folyósítani, ha az állomány elhunyt
tagját a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánítják vagy a haláleset szolgálatteljesítés közben, a szolgálati feladat
ellátásával összefüggésben következett be,
c) a haláleset bekövetkezésétől számított 6. hónap utolsó napjáig tovább kell folyósítani, ha az a) vagy a b) pontban
meghatározott feltételek nem állnak fenn.”
9. §		
Az R2. 239/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„239/A. § (1) A honvédelmi szerv igényét, illetve a honvédelmi szervvel szembeni igényt peres, nem peres és peren
kívüli eljárásokban
a) a HM vagyonkezelésű lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével, továbbá ezen ingatlanok
és a HM vagyonkezelésű szállóférőhelyek használatával, hasznosításával, a munkáltatói kölcsönnel, a vissza nem
térítendő juttatással, továbbá a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.)
HM rendelet szerinti egyszeri pénzbeli támogatással, a lakás-kiürítési és cseretérítési díjjal kapcsolatos ügyekben,
továbbá a b) pontban meghatározott ügyekben akkor, ha a HM mint állományilletékes honvédelmi szerv állapította
meg a támogatást, a HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv, valamint
b) az albérleti díj hozzájárulással, a lakbértámogatással, a lakásüzemeltetési hozzájárulással, a részleges
lakás-felújítási átalánnyal, a lakás karbantartási költségtérítéssel, továbbá az egyszeri pénzbeli támogatás
bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet szerinti lakáspénzzel kapcsolatos ügyekben – ha nem a HM mint
állományilletékes szerv állapította meg a támogatást – az állományilletékes honvédelmi szerv
képviseletében, illetve szervvel szemben kell érvényesíteni.
(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a honvédelmi szerv igényének érvényesítése
során a HM jogi képviselője az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ászr.) 1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feltételek bármelyikét igazoló okirat vagy nyilatkozat megküldésével
a HM közigazgatási államtitkárnál kezdeményezheti a követelés behajthatatlanságának megállapítását.
Ha a követelés behajthatatlansága az Ászr. 1. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontján alapul, a kezdeményezéshez
a) bérleti- vagy használatidíj-követelés esetén a bérbeadó szerv, és
b) a közüzemi díj- vagy egyéb követelés esetén a HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv véleményét is
mellékelni kell.”
10. §		
Az R2.
a)
187. § (1) bekezdés c) pontjában a „lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabályban” szövegrész
helyébe a „személyi jövedelemadóról szóló törvényben” szöveg,
b)
237. § (11) bekezdésében a „68. § (3) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „68. § (3) bekezdés a) és
l) pontjában” szöveg, valamint
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c)
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237. § (11) bekezdésében a „201. § (1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „201. § (1) bekezdés a) és
l) pontjában” szöveg

lép.
11. §		
Hatályát veszti az R2. 193. §-a.

5. A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek
bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosítása
12. §		
A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről,
kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 3. melléklet „Kitöltési Útmutató a Honvédelmi
Baleseti Jegyzőkönyvhöz” rész B) pont 3. alpontjában foglalt táblázatban az „önkéntes védelmi tartalékos”
szövegrész helyébe az „önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos” szöveg lép.

6. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló
7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosítása
13. §		
A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 3. § (2) bekezdése szerint minősítettek eltemetésével összefüggő költségekhez való hozzájárulást
a minősítésre jogosult parancsnok munkáltatói döntésben engedélyezi. A költségek megtérítésére és elszámolására
a „Katonai szolgálat halottjára” vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
14. §		
Az R3. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 11. § (2) bekezdése szerinti összegnél magasabb intézményes temetési segély kifizetését a miniszter
engedélyezheti kérelemre, a kérelmező szociális helyzetére, életkörülményeire tekintettel. Ha az elhunytat „Hősi
halottá” minősítették, a miniszter erre irányuló kérelem benyújtása nélkül, hivatalból is engedélyezheti a 11. §
(2) bekezdés szerinti összegnél magasabb intézményes temetési segély kifizetését.”
15. §		
Az R3. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (7) bekezdés alapján minősítettek eltemetésével összefüggő költségekhez való hozzájárulást a munkáltatói
jogkört gyakorló munkáltatói döntésben engedélyezi. A költségek megtérítésére és elszámolására a „Katonai
szolgálat halottjára” vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

7. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása
16. §

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a a következő 15a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„15a. tandíj: a képző intézmény által a honvédelmi szervezet részére a tandíjról, illetve a vizsgadíjról kiállított számla
szerinti összeg vagy – ennek hiányában – a HM képzési katalógusban a képzés leírásához rendelt belső vagy külső ár,”
(2) Az R4. 1. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„16. tanulmányi támogatás: a vezénylésben vagy a tanulmányi szerződésben rögzített, a Honvédség által
az állomány tagjának a tanulmányai folytatásához jogszabályban meghatározottak szerint nyújtott juttatás.”

17. §		
Az R4. 3. § (2) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az R4. 3. § (2) bekezdése
a következő j) ponttal egészül ki:
(Állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorol)
„h) az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés v) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagja tekintetében a KNBSZ
főigazgatója,
i) az állományilletékes parancsnok tekintetében az elöljáró parancsnok, és
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j) a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) állománya, a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezet vezetője, továbbá Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezet parancsnoka tekintetében a HVKF.”
18. §		
Az R4. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben meghatározott eseteken túl kötelező a személyi beszélgetés lefolytatása a honvédelmi
egészségkárosodási ellátással kapcsolatos személyügyi eljárás során is.”
19. §		
Az R4. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az alapkiképzés teljesítésére vonatkozó – a Hjt. 38. § (9) bekezdés szerinti – határidő-halasztás az állomány
tagjának az alapkiképzés időszakában történt megbetegedése vagy balesete miatt engedélyezhető. A határidőhalasztást a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó munkáltatói jogkört gyakorló engedélyezheti.”
20. §		
Az R4. a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § A Hjt. 68/B. § (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben az áthelyezés időpontja az áthelyezésről szóló
jognyilatkozat kiadmányozását követő 30. nap.”
21. §		
Az R4. 58. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hjt. 68. § (1) bekezdés n) pontja szerinti esetben a szolgálati viszony megszűnésének időpontja a mentesítést
megállapító döntés kiadmányozásától számított 30. nap.
(4) A Hjt. 68. § (1) bekezdés o) pontja szerinti esetben a szolgálati viszony megszűnésének időpontja
a munkaszerződés megkötését követő 30. nap.
(5) A Hjt. 68/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti munkaszerződésben a munkaviszony kezdeteként a szolgálati
viszony megszűnését követő napot kell meghatározni.”
22. §		
Az R4. 59. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodásban a Hjt. 68/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a szolgálati viszony megszüntetésének időpontjaként a megállapodás megkötését követő 30. napot kell
meghatározni.”
23. §		
Az R4. 69/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a KNBSZ állománytáblájában szereplő beosztások kivételével –
a) az 1. § 10. pont b), c), h), j) és m) alpontja szerinti tevékenységhez kötődően, vagy
b) a Magyarországon települő honvédségi szervezet külföldön működő szervezeti eleménél
létrehozott szolgálati beosztás – ha azt az állomány tagja szolgálati érdekből, tartós külföldi szolgálatra vezénylés
keretében külföldön látja el – a VII. besorolási osztályba tartozik.”
24. §		
Az R4. 81. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell teljesítményértékelést készíteni)
„b) az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés b), j), k), n), o) és r)–t) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagjáról,
ide nem értve az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján a központi államigazgatási szervek területi vagy
helyi szerve védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti eleméhez vezényelt tagját.”
25. §		
Az R4. 92. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Speciális előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztásokban a tiszti vagy az altiszti állomány tagját
a rendszeresített rendfokozat eléréséig a kötelező várakozási idő leteltét követően elő kell léptetni, ha az adott
évben legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel, valamint – két évnél nem régebbi – sikeres minősítő
vizsgával rendelkezik.”
26. §		
Az R4. 104. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állományilletékes parancsnok nemleges javaslat esetén a megtervezett szolgálati beosztás kézhezvételét
követő 5 munkanapon belül, támogató javaslat esetén az előmenetel összes feltételének teljesülésekor javaslati
lapot küld a központi személyügyi szerv részére.”
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27. §		
Az R4. 107/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az állomány azon tagjának, akinek a Hjt. 247/G. § (1) bekezdés szerint fokozati vizsgakötelezettségét
megállapították, de a vizsgakötelezettség alól részére halasztást engedélyeztek, és a halasztás évében magasabb
fokozatra vonatkozó vizsgakötelezettsége keletkezik, a fokozati vizsgát a magasabb fokozatnak megfelelően kell
teljesítenie.”
28. §		
Az R4. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108. § (1) Az állomány tagja a Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerint vezénylés alapján vesz részt a HM képzési
katalógusban szereplő
a) katonai mesterképzésen,
b) felsővezetői tanfolyamon,
c) az NKE által indított tanfolyamon,
d) a (3) bekezdés szerinti képzés kivételével a honvédelmi szervezetek által végrehajtásra kerülő képzésen, és
e) az általa betöltött szolgálati beosztáshoz jogszabályban, illetve munkaköri leírásban előírt képzésen.
(2) A Honvédség – vezénylés helyett – az állomány tagjának a HM képzési katalógusban szereplő
a) a doktori (PhD) képzésen,
b) a honvédtiszti mesterképzés keretében nem induló, az állomány tagjának a tervezett előmeneteléhez kapcsolódó
polgári mesterképzésen, és
c) az (1) bekezdés c) és d) pontja kivételével a katonai képzés keretében nem induló polgári képzésen
történő részvételét tanulmányi szerződés megkötésével támogathatja.
(3) A Honvédség a tanfolyamrendszerű másod-helikoptervezető képzésen való részvételt – a kiképzésért felelős
központi szervezet által kiírt és elbírált pályázat alapján – tanulmányi szerződéssel támogatja.
(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti képzés tanulmányi szerződéssel történő támogatására az állomány tagja
– az állományilletékes parancsnok előzetes egyetértésével, a miniszternek címezve – pályázhat. A tanulmányi
szerződéssel támogatható pályázatokról a miniszter dönt.
(5) A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerint vezénylést kell alkalmazni a HM képzési katalógusban szereplő
kiképzésekre is.”
29. §		
Az R4. 112. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tanulmányi támogatásként a tandíj összege, a kötelező tanszerek, valamint jogszabályban meghatározottak
szerint élelmezési ellátás, utazás és szállás nyújtható.”
30. §		
Az R4. 113. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tanulmányi támogatás megtérítésére vonatkozó igény érvényesítését nem akadályozza, ha az állomány tagja
a nyilvántartás aláírását megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Az aláírás megtagadásáról vagy szándékos
megakadályozásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.”
31. §		
Az R4. 114. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hjt. 88. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felróható oknak minősül, ha az állomány tagjának szolgálati
viszonya a vezénylésben, a tanulmányi szerződésben, illetve az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezően
szolgálati viszonyban töltendő idő lejárta előtt a Hjt. 59. § (1) bekezdés c) pontja, a Hjt. 59. § (2) bekezdés e) pontja,
a Hjt. 62. § (1) bekezdés c) és e) pontja, a Hjt. 62. § (2) bekezdés a) pontja, vagy a Hjt. 68. § (1) bekezdés b),
e)–g), i)–m) és p) pontja szerint szűnik meg. A Hjt. 59. § (2) bekezdés a) és c) pontja esetén a felróhatóság
megállapíthatóságáról a szolgálati viszony megszűnésének okára figyelemmel a munkáltatói jogkört gyakorló dönt.
(2) A megtérítési kötelezettség
a) a Hjt. 88. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a felróhatóság megállapítását követő naptól,
b) a Hjt. 88. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a határidő eredménytelen leteltét követő naptól,
c) a Hjt. 88. § (3) bekezdés c) pontja és az (1) bekezdésben szerinti esetben a szolgálati viszony felróható okból
történő megszűnését követő naptól
esedékes.”
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32. §		
Az R4. 115. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulmányi támogatás visszakövetelése érdekében az állományilletékes parancsnok az esedékessé válástól számított
30 napon belül fizetési felszólításban hívja fel az állomány megtérítésre kötelezett tagját, ezzel egyidejűleg írásban
tájékoztatja)
„a) a részletfizetési kedvezmény és a fizetési halasztás (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés), valamint
a Hjt. 88. § (4a) bekezdése szerinti mentesítés lehetőségéről, az igénybevétel feltételeiről, különös tekintettel
a kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő jellegéről,”
33. §

(1) Az R4. 117. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A részletfizetési megállapodásban rögzíteni kell különösen)
„a) az állomány megtérítésre kötelezett tagjának nevét, a tartozás jogcímét, a tartozás teljes összegét, a fizetési
könnyítés engedélyezéséről szóló ügyirat nyilvántartási számát,”
(2) Az R4. 117. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást a munkáltató képviseletében az állományilletékes parancsnok írja alá.”

34. §

(1) Az R4. 119/A. § (2) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 119/A. § (2) bekezdés
a következő g) ponttal egészül ki:
(A számított napi szolgálatteljesítési idővel kell teljesítettként figyelembe venni a munkanapokra eső)
„e) egészségügyi szabadság,
f ) a Hjt. 131. § (1) bekezdése szerinti illetmény visszatartását megalapozó távollét, valamint
g) a Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerinti vezénylés
időtartamát.”
(2) Az R4. 119/A. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgálatteljesítési időkeret tartama annak lejárta előtt megszakad)
„b) a szolgálatteljesítési időkeret befejező időpontján túlhaladó időtartamú
ba) illetmény nélküli szabadság igénybevételének,
bb) a Hjt. 42. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti vezénylés,”
(kezdő napjával.)

35. §		
Az R4. 35/A. alcíme a következő 126/D. §-sal egészül ki:
„126/D. § (1) Az állomány tagja mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, ha a katonai szolgálatra
való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.)
HM rendelet 73. § (6) bekezdése alapján engedélyezett egészségügyi szabadság időtartamán belül nem bírálták el
az állomány tagjának honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jogosultságát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesítés kezdő napja az egészségügyi szabadság lejártát követő nap, és befejező
napja a honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőző nap.”
36. §		
Az R4. 185. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorol a külföldi szolgálat időtartama alatt)
„e) a KNBSZ állománytáblájában rendszeresített beosztásba kinevezett és az 1. § 10. pontja szerinti külföldi szolgálat
ellátására vezényelt esetén a KNBSZ főigazgatója.”
37. §		
Az R4. 237. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony típusai a következők:
a) önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszony,
b) önkéntes védelmi tartalékos szolgálati viszony és
c) önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati viszony.”
38. §

(1) Az R4. 239. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkéntes tartalékos katona állományba vételére az önkéntes tartalékos szerződés megkötésével kerül sor.
Az önkéntes tartalékos szerződés megkötésére az állományilletékes parancsnok vagy nevében eljárva, a 2. § (6) és
(7) bekezdés szerint az általa kiadmányozásra felhatalmazott, szolgálati viszonyban álló, vezető beosztást betöltő
személy is jogosult.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 213. szám

83269

(2) Az R4. 239. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati viszony határozott,
az önkéntes védelmi tartalékos szolgálati viszony határozatlan időre létesíthető. A határozott idejű önkéntes
tartalékos szolgálati viszony a vállalt szolgálati idő lejártával a szerződés módosításával meghosszabbítható.”
39. §		
Az R4. 241. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Hjt. 215. § (1) és (2) bekezdése esetén az önkéntes tartalékos szolgálati viszony megszűnéséről külön határozat vagy
parancs nem készül. Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony]
„a) a Hjt. 215. § (1) bekezdés a) pontja esetén a hivatásos, a szerződéses, honvéd tisztjelölti vagy honvéd altiszt-jelölti
szolgálati viszony létesítését megelőző napon,
b) a Hjt. 215. § (1) bekezdés b) pontja esetén a 237. § (4) bekezdése szerinti más típusú önkéntes tartalékos szolgálati
viszony létesítését megelőző napon, és”
(szűnik meg.)
40. §

(1) Az R4. 248. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésétől eltérően a központi katonai igazgatási szerv]
„a) a bevonulási parancsot – ha azt a feladat végrehajtása megköveteli – telefonon vagy elektronikus úton a megyei,
fővárosi, illetve járási, fővárosi kerületi katonai igazgatási összekötő szolgálati beosztásra szerződést kötött önkéntes
műveleti tartalékos katonák és az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák részére a bevonulás időpontja előtt
legalább 3 nappal, vagy”
(is közölheti.)
(2) Az R4. 248. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésétől eltérően a központi katonai igazgatási szerv
a bevonulási parancsot – ha a Honvédség erőinek igénybevételére a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 3. § 9. pontja szerinti katasztrófaveszély
időszakában, vagy a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladat végrehajtása alatt kerül sor – telefonon vagy
elektronikus úton]
„bb) az önkéntes védelmi tartalékos katona és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona részére, ha a feladat
végrehajtása megköveteli, a bevonulás időpontja előtt legalább 3 nappal,”
(is közölheti.)

41. §

(1) Az R4. 254. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkéntes tartalékos katonák különleges jogrend időszakában történő behívása esetén a központi katonai igazgatási
szerv]
„c) a megyei, fővárosi, valamint a járási, fővárosi kerületi katonai igazgatási összekötő beosztásra szerződést
kötött önkéntes műveleti tartalékos katonákkal, valamint az önkéntes területvédelmi tartalékosokkal, ha a feladat
végrehajtása megköveteli, telefonon vagy elektronikus úton a bevonulás időpontja előtt legalább 3 nappal közli
a bevonulási parancsot.”
(2) Az R4. 254. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdéstől eltérően a veszélyhelyzet kihirdetését követően a központi katonai igazgatási szerv]
„b) a bevonulási parancsot – a megyei, fővárosi, valamint a járási, fővárosi kerületi katonai igazgatási összekötő
beosztásra szerződést kötött önkéntes műveleti tartalékos katona, valamint az önkéntes területvédelmi tartalékos
katona részére, ha a feladat végrehajtása megköveteli – telefonon vagy elektronikus úton a bevonulás időpontja
előtt 3 nappal is közölheti.”

42. §		
Az R4. 266. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A honvéd tisztjelölt a Hjt. 228. § (6) bekezdése szerint a Honvédség által a részére jogszabály vagy
ösztöndíjszerződés alapján nyújtott képzési támogatást köteles megtéríteni. A képzési támogatás megtérítésére,
visszakövetelésére, a fizetési könnyítésre és a mentesítésre a 115–117. §-t megfelelően alkalmazni kell. A Hjt. 228. §
(6) bekezdése szerinti felróható oknak minősül, ha a tisztjelölti szolgálati viszony a Hjt. 59. § (1) bekezdés c) pontja,
a Hjt. 59. § (2) bekezdés e) pontja, a Hjt. 68. § (1) bekezdés e)–g), i)–m) és p) pontja, 228. § (2) és (3) bekezdése,
(4) bekezdés a) pontja szerint szűnik meg. Ha a honvéd tisztjelölt szolgálati viszonya a Hjt. 228. § (4) bekezdés
b) pontja alapján szűnik meg, a felróhatóság megállapíthatóságáról a hallgatói jogviszony megszűnésének okára
figyelemmel az állományilletékes parancsnok dönt.”
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43. §		
Az R4. 73. alcíme a következő 266/A. §-sal egészül ki:
„266/A. § A honvéd tisztjelöltnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 31. § (1) bekezdése szerint engedélyezett párhuzamos
képzésen való részvételét a Honvédség tanulmányi szerződés megkötésével támogathatja. A tanulmányi
szerződésre – a 260. § (2) bekezdésétől eltérően – a 109–117. §-t kell alkalmazni.”
44. §		
Az R4. 271. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A honvéd altiszt-jelölt a Hjt. 228. § (6) bekezdése szerint a Honvédség által a részére jogszabály vagy
ösztöndíjszerződés alapján nyújtott képzési támogatást köteles megtéríteni. A képzési támogatás megtérítésére,
visszakövetelésére, a fizetési könnyítésre és a mentesítésre a 115–117. §-t megfelelően alkalmazni kell.
A Hjt. 228. § (6) bekezdése szerinti felróható oknak minősül, ha az altiszt-jelölti szolgálati viszony a Hjt. 59. §
(1) bekezdés c) pontja, a Hjt. 59. § (2) bekezdés e) pontja, a Hjt. 68. § (1) bekezdés e)–f ), i)–m) és p) pontja, 228. §
(2) és (3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja szerint szűnik meg. Ha a honvéd altiszt-jelölt szolgálati viszonya
a Hjt. 235. § (4) bekezdése alapján szűnik meg, a felróhatóság megállapíthatóságáról az altiszt-jelölti szolgálati
viszony megszűnésének okára figyelemmel az állományilletékes parancsnok dönt.
(5) A 116. §-t az altiszt-jelöltek vonatkozásában azzal kell alkalmazni, hogy a megtérítésre kötelezett kérelmére
a HVKF az államháztartás működésére vonatkozó szabályok szerint a megtérítési kötelezettség alól mentesítést
engedélyezhet, ha a megtérítésre kötelezett igazolja, hogy a tanulmányi támogatás visszafizetése a családi,
a vagyoni, a jövedelmi és a szociális körülményekre tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.”
45. §		
Az R4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
lép.

17. § (1) bekezdés d) pontjában a „k)–s) és u)” szövegrész helyébe a „k)–s), u) és v)” szöveg,
49. § (1) bekezdésében a „d)–l) és o)–s)” szövegrész helyébe a „d)–l), o)–s) és v)” szöveg,
65. § (3) bekezdésében a „nem módosítható” szövegrész helyébe az „egyoldalúan nem módosítható” szöveg,
91. § (4) bekezdésében a „két előmeneteli tervezési időszakban” szövegrész helyébe a „két évben” szöveg,
107/A. § (3) bekezdésében és 107/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „e)–i) vagy k)–u)” szövegrész helyébe
az „e)–i) vagy k)–v)” szöveg,
185. § c) és d) pontjában az „az az” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
237. § (2) bekezdésében a „74–126. §” szövegrész helyébe a 74–123. §, a 124. § (1) bekezdése,” szöveg,
256. § (1) bekezdésében a „3 napon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,
260. § (2) bekezdésében és 270. § (2) bekezdésében a „98–117. §” szövegrész helyébe a „98–114. §” szöveg,
valamint
1. mellékletében foglalt táblázat B:18 mezőjében a „c)–f )” szövegrész helyébe a „c)–f ) és v)” szöveg

46. §		
Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
47. §		
Az R4. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
48. §		
Az R4. 13. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
49. §		
Hatályát veszti az R4.
a)
18. § (4) bekezdése,
b)
116. § (2) bekezdése,
c)
119/A. § (1) bekezdésében a „képzésen történő részvétel” szövegrész,
d)
175. §-ában a „vagy mentesítést” szövegrész,
e)
241. § (2) bekezdésében az „és b)” szövegrész.

8. A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének
szabályairól szól 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
50. §		
A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szól 10/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 32/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32/A. § (1) A Hjt. 173/A. §-a szerinti előleg abban az esetben állapítható meg, ha
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a) a tényállás tisztázása során a kárigény jogalapja bizonyított vagy a HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért
felelős szerve részéről nem vitatott, és
b) az eset összes körülményei, így különösen a kár, illetve személyiségi jogi sérelem becsült mértéke és a kérelmező
anyagi helyzete indokolttá teszi.
(2) Az előleg összegét a káresemény körülményeire, valamint a kár, illetve személyiségi jogi sérelem becsült
mértékére figyelemmel kell megállapítani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előleg tárgyában hozott határozatra a 33. §-t, a határozattal kapcsolatos jogorvoslatra
a 34. §-t kell alkalmazni.”
51. §		
Az R5. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások
megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása
52. §		
A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és
folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „kiegészítő rokkantsági
támogatás és a kiegészítő hozzátartozói támogatás” szövegrész helyébe a „kiegészítő rokkantsági támogatás,
a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatása” szöveg lép.

10. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet
módosítása
53. §

(1) Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban:
R6.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a hivatásos és szerződéses katonákra (a továbbiakban együtt: állomány tagja),
b) a honvéd tisztjelöltekre és a honvéd altiszt-jelöltekre,
c) a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottakra (a továbbiakban: közalkalmazottakra),
d) a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonákra, valamint
e) az állomány tagjának közeli hozzátartozójára, élettársára, a nyugállományú katonára, nyugdíjas közalkalmazottra,
valamint a nyugállományú katona és a nyugdíjas közalkalmazott közeli hozzátartozójára, élettársára, továbbá arra,
akinek a szolgálati viszonya a szolgálati kötelmekkel, illetve közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel
összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg.”
(2) Az R6. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet szerint nyugdíjas közalkalmazott az a korábban közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
személy, akinek nyugdíjazását közvetlenül megelőző utolsó foglalkoztatási jogviszonya honvédelmi szervezettel
állt fenn, vagy aki a honvédelmi szervezettel fennálló jogviszonyának megszűnése és nyugdíjba vonulása között új
jogviszonyt nem létesített, feltéve, hogy a két időpont között eltelt idő az 1 évet nem haladja meg.”

54. §

(1) Az R6. 9. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az (1) bekezdés a következő
d) ponttal egészül ki:
(Évente egy alkalommal tanévindítási hozzájárulásra jogosult)
„b) az állomány külföldön szolgálatot teljesítő tagja, továbbá külföldön foglalkoztatott vagy külföldi képzésen részt
vevő közalkalmazott az a) pont szerint gyermekére tekintettel, ha gyermeke közoktatásban külföldön részesül vagy
iskolai tanulmányait külföldön kezdi meg,
c) az állomány szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következtében elhunyt, volt tagjának
az a) pont szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke, továbbá az állomány „Hősi halottá” nyilvánított volt tagja
árvaellátásban részesülő, az a) pont szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke, és
d) az állomány c) pontba nem tartozó elhunyt, volt tagja, valamint az elhunyt nyugállományú katona az a) pont
szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke.”
(2) Az R6. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére a tanévindítási hozzájárulás összegét a (3) bekezdés szerinti
összeg kétszeresében kell megállapítani.”
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55. §

(1) Az R6. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Születési támogatásra az állomány elhunyt tagja, valamint a teljes munkaidőben foglalkoztatott, elhunyt
közalkalmazott özvegye vagy élettársa is jogosult, az állomány tagja, illetve közalkalmazott életében megfogant,
de halála után született gyermekére tekintettel, ha az özvegy vagy élettársa az (1) bekezdés alapján nem jogosult
e gyermeke után születési támogatásra.”
(2) Az R6. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult születési
támogatásra, azzal az eltéréssel, hogy a születési támogatás összege gyermekenként a gyermek születésekor, illetve
az örökbefogadáskor érvényes felszámítási alap 20%-a. Az (1a) bekezdést az elhunyt honvéd tisztjelölt vagy honvéd
altiszt-jelölt özvegyére, élettársára is alkalmazni kell.”

56. §		
Az R6. 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A költségvetésben külön meghatározott előirányzat, valamint jóváhagyott segélykeret terhére a HM VGHÁT
mérlegelés alapján engedélyezheti segély kifizetését
a) a nyugállományú katonának, nyugdíjas közalkalmazottnak, elhalálozása esetén a közeli hozzátartozóinak,
élettársának,
b) az állomány elhunyt tagja, valamint az elhunyt közalkalmazott özvegyének, élettársának,
c) az állomány elhunyt tagja, valamint az elhunyt közalkalmazott árvájának, amíg az állomány elhunyt tagjára, illetve
az elhunyt közalkalmazottra tekintettel társadalombiztosítási ellátást folyósítanak számára, továbbá
d) annak, akinek a szolgálati viszonya a szolgálati kötelmekkel, közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel
összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg.
(2) A nyugállományú katona, illetve nyugdíjas közalkalmazott részére nem engedélyezhető az (1) bekezdés szerinti
segély kifizetése, ha szolgálati viszonya, közalkalmazotti jogviszonya
a) jogszabályban előírt képzési kötelezettség önhibából történő nem teljesítése,
b) a magyar állampolgárság megszűnése,
c) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben meghatározott, jogviszony megszűnését
eredményező eset,
d) tábori lelkész esetében az egyház visszahívása és más megfelelő szolgálati beosztásban történő foglalkoztatás
hiánya,
e) a jogviszony létesítéséhez szükséges követelmények igazolásának ismételt szabályszerű felhívást követő
elmulasztása, vagy
f ) nyugállományú katona esetében a katonai szolgálatra történő, fizikai okból eredő alkalmatlansága
miatt szűnt meg.”
57. §		
Az R6. 11. § (7) bekezdésében a „c) pontja” szövegrész helyébe a „c) és d) pontja” szöveg lép.

11. A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá
a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosítása
58. §		
A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló
pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: R7.) 8. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló jogviszonya
a Hjt. 68/B. § (4) bekezdése alapján, egészségkárosodási keresetkiegészítésre való jogosulttá válásával egyidejűleg
létesült, a (3) bekezdés szerinti egy éves időtartamba a jogviszony létesítését megelőzően szolgálati viszonyban
töltött időt is be kell számítani.”
59. §

(1) Az R7. 12. § (1) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díj ellenében rekreációs szolgáltatás igénybe vételére jogosult)
„j) az állomány elhunyt tagja, a nyugállományú katona, a honvédségi nyugdíjas özvegye vagy élettársa és
árvaellátásra jogosult családtagja,
k) az állomány volt tagja, akit a miniszter rehabilitált és erre külön határozatban igényjogosultságot szerzett,
valamint e személy özvegye, és”
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(2) Az R7. 12. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díj ellenében rekreációs szolgáltatás igénybe vételére jogosult)
„l) az MH személyi állományába tartozásra figyelemmel a „Közszolgálat halottjává”, illetve a „Honvédelmi szervezet
saját halottjává” nyilvánított elhunyt özvegye, élettársa és árvaellátásra jogosult hozzátartozói.”
(3) Az R7. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló jogviszonya
a Hjt. 68/B. § (4) bekezdése alapján, egészségkárosodási keresetkiegészítésre való jogosulttá válásával egyidejűleg
létesült, az (1) bekezdés d) pontja szerinti időtartamba a jogviszony létesítését megelőzően szolgálati viszonyban
töltött időt is be kell számítani.”

12. A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható
elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosítása
60. §		
A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R8.) 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hjt. 139. § (6) bekezdése szerinti, miniszteri hatáskörbe tartozó kinevezésről vagy előléptetésről szóló
miniszteri határozat átadásának idejéről és módjáról a miniszter dönt.”
61. §		
Az R8.
a)
1. § a) pontjában a „38. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 139. § (6) bekezdése” szöveg,
b)
1. § c) pontjában a „2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)” szövegrész helyébe a „Hjt.” szöveg, valamint
c)
38. § (1) bekezdésében a „honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény” szövegrész helyébe a „Hjt.”
szöveg
lép.
62. §		
Hatályát veszti az R8. 38. § (4) bekezdése.

13. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet
módosítása
63. §

(1) A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. §
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Engedélyező elöljáró)
„a) a KNBSZ főigazgatója a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti
fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,”
(2) Az R9. 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Illetékes logisztikai ellátó szerv
a) a Honvédség más magasabb szintű parancsnokságának alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és
hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet a (2) bekezdés d) és f ) pontja szerinti kiküldöttek esetén,
b) a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a (2) bekezdés
a) pontja szerinti kiküldöttek esetén, és
c) a Honvédség középszintű vezető szervének alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel
rendelkező honvédelmi szervezet a (2) bekezdés b), c) és e) pontja szerinti kiküldöttek esetén.
(4) Illetékes pénzügyi ellátó szerv
a) a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete a (2) bekezdés d)–f ) pontja szerinti kiküldöttek
esetén,
b) a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a (2) bekezdés
a) pontja szerinti kiküldöttek esetén,
c) a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének vezetője által az adott művelet vonatkozásában
külön intézkedésben kijelölt pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti elem – időtartamtól függetlenül –
a béketámogató műveletekben részt vevők és a (2) bekezdés b) pontja szerinti tartós külföldi szolgálatot teljesítő
kiküldöttek esetén, és
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d) a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkárának a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli
ellátási-utaltsági rendjéről szóló szakutasításában meghatározott pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti
elem a (2) bekezdés c) pontja szerinti kiküldöttek esetén.”
64. §		
Az R9. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Költségtérítés elszámolására számla, számlát helyettesítő bizonylat (a továbbiakban együtt: számla) vagy a 20. §
(3) bekezdése szerinti bérleti szerződés benyújtása ellenében kerülhet sor.”
65. §		
Az R9. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Honvédség térítésmentes szállítókapacitást a személyi ingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási
normaösszegek alapját képező súlyhatárokig nyújt. Indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője
a súlyhatárok kétszereséig engedélyezheti a szállítókapacitás bővítését, amennyiben az a Honvédség részére
közvetlen költségkihatással nem jár.”
66. §		
Az R9. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti legmagasabb lakásbérleti díj mértékétől eltérni az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetőjének döntése alapján az adott állam jogszabályában meghatározott értékkövetés – így különösen indexálás,
szerződés megújítás miatti esetleges díjnövekedés – bérbeadó által érvényesített mértékével lehet.”
67. §

(1) Az R9. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Honvédség viseli
a) a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díját legfeljebb a 21. § (3) és (4) bekezdése szerinti lakásbérleti díj
mértékéig,
b) a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét,
c) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem
tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve a mosatás, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások – így
különösen a minibár – igénybevételéből eredő költségeket, és
d) lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a be- és kiköltözéskor a lakásberendezés egyszeri össze- és
szétszerelésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és elszállításának számlával igazolt költségét.”
(2) Az R9. 22. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) A Honvédség megtéríti
a) a lakóingatlanban elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy, ha
a lakóingatlanra, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek el
a honvédségi és a kiküldött tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj megtérítése során
csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított rész számolható el,
b) a lakóingatlan és a garázs biztosítási díját,
c) a technikai biztosítás költségét, ha a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozói
személyi biztonsága érdekében annak szükségességéről az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján
a HM közigazgatási államtitkára, a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetében a KNBSZ főigazgatója
dönt,
d) a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének,
cseréjének költségét,
e) a kiküldött szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét,
f ) a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi
szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatások
díját – ideértve a telefonállomás- és az internethasználat alapdíját –, ha azt az engedélyező elöljáró döntése szerint
szolgálati érdek indokolja,
g) a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi
szolgálatot teljesítő kiküldöttek részére a közüzemi szolgáltatások díjának azt a részét, amelynek havi együttes
összege meghaladja a kiküldött havi nettó külszolgálati ellátmányának 7%-át, ha azt az engedélyező elöljáró
döntése szerint szolgálati érdek indokolja,
h) az MH Katonai Képviselő Hivatala (a továbbiakban: MH KKH) katonai képviselője, az MH Nemzeti Katonai
Képviselet (a továbbiakban: MH NKK) katonai képviselője, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet (a továbbiakban:
MH NÖK) képviseletvezetője, a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg (a továbbiakban:
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MÁNK VPR) képviseletvezetője, valamint a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet
(a továbbiakban: MÁEK KK) képviseletvezetője esetén a közüzemi szolgáltatások éves díjának a kiküldött tárgyévi
nettó külszolgálati ellátmánya 7%-át meghaladó részének 50%-át, és
i) a h) pont szerinti kiküldöttek részére a kertészeti – ideértve a kertrendezés, kertgondozás céljából igénybe vett –
szolgáltatás költségét.
(1b) A Honvédség megfizeti a kiküldött részére a lakóingatlan és a garázs bérlésével összefüggésben felmerült letét
összegét.”
(3) Az R9. 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiküldött)
„a) a Honvédség részére köteles az (1b) bekezdés szerinti letét összegét a bérleti szerződés megszűnését követő
60 napon belül visszafizetni,”
(4) Az R8. 22. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bérleti szerződésben meghatározott, de legfeljebb az (1) bekezdés a) pontja szerinti mértékű bérleti díjnak
megfelelő összeg a kiküldött részére a tárgyhónapot megelőzően kiutalásra kerül.
(6) A kiküldött köteles a bérbeadó javára az (5) bekezdés szerinti összeg terhére kifizetett bérleti díj rendezését
igazoló átutalási megbízás vagy átvételi elismervény másolatát utólag – az illetékes logisztikai ellátó szerv által
belső rendelkezésben meghatározott rendszerességgel és határidőig – az illetékes logisztikai ellátó szerv részére
megküldeni, valamint az (5) bekezdés szerinti összeg fel nem használt részét a Honvédségnek visszafizetni.”
68. §

(1) Az R9. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Honvédség a kiküldött részére a szolgálati és a biztonsági követelményeknek, valamint a gazdaságossági
szempontoknak megfelelő ideiglenes elhelyezést biztosít, vagy annak költségeit megtéríti
a) a külföldi szolgálat megkezdésétől a megkötött lakásbérleti szerződésben meghatározott bérlési időtartam kezdő
napjáig, de bérleti szerződés hiányában legfeljebb a kiutazástól számított 31 napra,
b) szükség esetén a külföldi szolgálat befejezésekor, a kiköltözés feladatainak végrehajtása érdekében a lakásbérleti
szerződés megszűnésétől, vagy a bérleti szerződés megszűnése előtt a lakóingatlan kiküldött általi indokolt
elhagyásától a végleges hazautazásig terjedő időre, de legfeljebb a bérleti szerződés megszűnésétől, vagy a bérleti
szerződés megszűnése előtt a lakóingatlan indokolt elhagyásától számított 15 napra.”
(2) Az R9. 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdéstől eltérően az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője indokolt esetben, a szociális, illetve
gazdaságossági szempontok figyelembevételével a kiküldött kérelmére engedélyezheti az ideiglenes elhelyezés]
„a) 31 napot meghaladó igénybevételét vagy költségeinek megtérítését, ha a kiküldött a kiutazástól számított
31 napon belül a lakóingatlanba neki fel nem róható okból nem tud beköltözni, és”
(3) Az R9. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Honvédség az ideiglenes elhelyezés biztosítása esetén a kiküldött kiutazása előtt gondoskodik az ideiglenes
elhelyezésként szolgáló szállás lefoglalásáról.”

69. §

(1) Az R9. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kiküldött az (1) bekezdés szerinti időtartam előtt, de legfeljebb a külföldi szolgálat megkezdése előtt
8 nappal is kérheti az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg folyósítását a külszolgálati beosztás szerinti
illetékes pénzügyi ellátó szervnél.”
(2) Az R9. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg egynél több gépkocsinak az állomáshely szerinti országban,
vagy az állomáshely szerinti országgal szomszédos országban, vagy Magyarországon történő beszerzésére is
felhasználható, legkésőbb az előleg folyósítását követő 90 napon belül.”

70. §

(1) Az R9. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ellátmányelőleg folyósítását – a 28. § (1a) bekezdése szerinti eset kivételével – a kiküldött
legkorábban a külföldi szolgálat megkezdését követően az illetékes pénzügyi ellátó szervnél írásban kérheti.
Az ellátmányelőleget lehetőség szerint soron kívül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül
kell folyósítani. A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetén az ellátmányelőleg kifizetésének rendjét
a KNBSZ főigazgatója határozza meg.”
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(2) Az R9. 29. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kiküldött köteles legkésőbb a 28. § (4) bekezdésében meghatározott igazolások benyújtását követő 8. napig
a Honvédség részére egy összegben visszatéríteni]
„a) a 28. § (1) bekezdés b) pontja vagy (1a) bekezdése alapján felvett ellátmányelőleg teljes összegét, ha annak
felhasználására a 28. §-ban meghatározott feltételektől eltérő módon került sor – ideértve azt is, ha a gépkocsi
nem az állomáshely szerinti országban, vagy az állomáshely szerinti országgal szomszédos országban, vagy
Magyarországon került beszerzésre –, és”
71. §		
Az R9. 13. alcíme a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § (1) A kiküldött részére, kérelmére egyszeri alkalommal 6000 EUR vagy annak megfelelő összegű USD vagy
GBP ellátmányelőleg folyósítható a kiutazás előtti 8 munkanapon belül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előleg kizárólag a lakásbérleti szerződés megkötésekor a lakóingatlan és az ahhoz
tartozó garázs bérleti díjának – ideértve a lakásletétet, az első havi lakbért és az ingatlanközvetítői díjat –
rendezésére használtható fel.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előleget legkésőbb a folyósítást követő 90 napon belül kell a Honvédség részére
visszatéríteni.”
72. §		
Az R9. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány előleglevonással nem terhelhető. A kiküldött halála esetén
– ide nem értve a Hjt. 141/A. § szerinti esetet – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 40/A. §-a vagy a Hjt. 141/B. §-a szerinti
miniszteri döntés hiányában, az illetményelőlegnek, az ellátmányelőlegnek és az utazási előlegnek az elhalálozást
követően esedékes, még törlesztetlen részéből adódó tartozás miatt fennálló visszafizetési kötelezettség
törvényben meghatározott értékhatárt el nem érő kis összegű követelésnek minősülő része törlésre kerül.”
73. §		
Az R9. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az EU intézményeinél, intézményközi szerveinél és ügynökségeinél (a továbbiakban együtt: EU intézmény)
nemzeti szakértőként külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött (a továbbiakban: EU-beosztást betöltő) ellátását
a Honvédség az EU által a kiküldött részére nyújtott juttatások igénybevételével biztosítja. Ennek érdekében az EU
intézménye és a Honvédség közötti, a külföldi szolgálatot megelőző hivatalos levélváltás során a Honvédség
kezdeményezi a vonatkozó EU-s rendelkezések alapján nyújtható ellátások folyósítását. Az EU juttatásainak
igénylése céljából kitöltendő, az EU által erre a célra előírt hivatalos adatlapot a Honvéd Vezérkar főnök
helyettese kiadmányozza. A HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti
fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetében az adatlapot a KNBSZ főigazgatója küldi meg
az EU illetékes szervezeti egysége részére.”
74. §		
Az R9. 16. alcíme a következő 35/B. §-sal egészül ki:
„35/B. § A HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban
külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetében a nemzetközi szervezet által biztosított ellátáson felül
a kiküldöttek szolgálati feladatával összefüggő kiadások elszámolásáról a KNBSZ főigazgatója dönt.”
75. §		
Az R9. 60. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (2) bekezdés a) pontja szerinti költségtérítés igénybevétele esetén a kiküldött az így megtérített eszközöket
köteles a képzés befejezését követően az illetékes logisztikai ellátó szerv részére átadni.”
76. §		
Az R9.
a)
2. § (2) bekezdés f ) pont nyitó szövegrészében az „a 8. mellékletben meghatározott vezető” szövegrész
helyébe az „az a) pont szerinti eset kivételével a 8. mellékletben meghatározott vezető” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdésében a „22. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „22. § (1)–(1b) bekezdése” szöveg,
c)
14. § (1) bekezdés d) pontjában a „javaslata” szövegrész helyébe az „engedélye” szöveg,
d)
22. § (4) bekezdésében a „20. és a 21. §-ban foglalt eljárásrendet” szövegrész helyébe a „20. és a 21. §-ban,
valamint a 22. § (1)–(3), (5) és (6) bekezdésében foglaltakhoz kapcsolódó eljárásrendet” szöveg,
e)
25. § (2) bekezdés c) pontjában a „diplomaták” szövegrész helyébe a „kiküldöttek” szöveg,
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f)
g)
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30. § (1) bekezdésében a „dollár (a továbbiakban: USD)” szövegrész helyébe a „dollár (a továbbiakban: USD)
vagy angol font (a továbbiakban: GBP)” szöveg, valamint
44/B. §-ában a „22. § (1) bekezdés a)–g) pontja, k) pontja, (2) és (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „22. §
(1) bekezdés a)–c) pontja, a 22. § (1a) bekezdés a)–d) pontja, a 22. § (1b)–(3) bekezdése” szöveg

lép.
77. §		
Hatályát veszti az R9.
a)
15. § (4a) bekezdésében és 60. § (2b) bekezdésében a „tervezett”,
b)
28. § (4) bekezdés b) pontjában az „– aláírásával ellátva –”, valamint
c)
56. § (3) bekezdésében „a fogadó fél által”
szövegrész.

14. A honvédelmi miniszter feladat-és hatáskörét illetően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról szóló 2/2015. (IV. 10.) HM rendelet módosítása
78. §		
A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 2/2015. (IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. melléklete a 6. melléklet szerint
módosul.
79. §		
Az R10.
a)
1. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában az „ , a helyettese és a törzsigazgató” szövegrész helyébe az
„és helyettesei”, és
b)
1. melléklet 1. pont 1.12. alpontjában a „felelős,” szövegrész helyébe a „felelős, az adatvédelmi felügyeleti
feladatokat ellátó munkakör,”
szöveg lép.
80. §		
Hatályát veszti az R10.
a)
1. melléklet 1. pont 1.8. alpontja,
b)
1. melléklet 2. pont 2.11. alpontja és
c)
2. melléklet 2. pont 2.5. és 2.10. alpontja.

15. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22). HM rendelet
módosítása
81. §		
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R11.)
48. §-a a következő (10a) és (10b) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Ha az (1)–(10) bekezdés szerinti kiegészítő illetmény megállapítása során a megállapításra kerülő
egészségügyi dolgozók kiegészítő illetmény összege nem éri el a 6. mellékletben foglalt táblázatnak a betöltött
szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozatának megfelelő B–E oszlopa szerinti összeget, a kiegészítő illetmény
összegét ez utóbbi összegben kell megállapítani.
(10b) Nem alkalmazható a (10a) bekezdés
a) a Hjt. 61. § (1) bekezdése szerinti időtartamra,
b) a Hjt. 65. és 66. §-a szerinti felmentési időre, vagy
c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés időtartamára.”
82. §

(1) Az R11. 48/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állománynak az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 2016. december 31-én hatályos 2/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó
tagja (a továbbiakban e § vonatkozásában: egészségügyi dolgozó) – a 48. § szerinti kiegészítő illetményen felül –
havonta kiegészítő illetményre jogosult, amelyet egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítő illetmény
címén kell részére folyósítani. Az e címen megállapított kiegészítő illetmény összege megegyezik a Korm. R.
2016. december 31-én hatályos 2/A. § szerinti bérkiegészítés összegével.”
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(2) Az R11. 48/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Korm. R. 2/B. § (4) bekezdése szerinti esetben az állomány tagja az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése
miatti kiegészítő illetményre nem jogosult.”
83. §		
Az R11. a következő 29/C. és 29/D. alcímmel egészül ki:

„29/C. A legénységi kiegészítő illetmény
48/C. § (1) A legénységi állomány tagja – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – legénységi kiegészítő illetményre
jogosult.
(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kiegészítő illetményre a legénységi állomány tagja
a) a Hjt. 61. § (1) bekezdése szerinti időtartamra,
b) a Hjt. 65. és 66. §-a szerinti felmentési időre, vagy
c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés időtartamára.
(3) A legénységi kiegészítő illetmény havi összege
a) az érettségi vizsgával, vagy annál magasabb iskolai végzettséggel rendelkező legénységi állományú katona
esetében az az összeg, amennyivel a havi alapilletményének és honvédelmi szolgálati díjának együttes összege
kevesebb 228 110 Ft-nál, vagy
b) az érettségi vizsgánál alacsonyabb legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező legénységi állományú katona
esetében az az összeg, amennyivel a havi alapilletményének és honvédelmi szolgálati díjának együttes összege
kevesebb
ba) közkatona esetében 186 635 Ft-nál,
bb) őrvezető rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén 197 005 Ft-nál,
bc) tizedes rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén 207 375 Ft-nál,
bd) szakaszvezető rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén 228 110 Ft-nál.
(4) Ha a (3) bekezdés alapján kiszámított összeg nem éri el az 1000 Ft-ot, vagy ha a legénységi állomány tagja
alapilletményének és honvédelmi szolgálati díjának együttes összege a rá irányadó, (3) bekezdés szerinti
összeghatárral megegyezik vagy annál magasabb, akkor a legénységi állomány tagja a (3) bekezdésben foglaltak
helyett 1000 Ft összegű legénységi kiegészítő illetményre jogosult.

29/D. Az egészségügyi dolgozók honvédségi bérkompenzációja miatti kiegészítő illetmény
48/D. § (1) Az állomány tagja egészségügyi dolgozók honvédségi bérkompenzációja miatti kiegészítő illetményre
jogosult, ha
a) az egészségügyi munkakörcsaládba tartozó munkaköri azonosító kódú szolgálati beosztást tölt be,
b) nem tartozik a 48. § (1) bekezdése vagy a 48/B. § (1) bekezdése hatálya alá, és
c) szolgálati beosztásából eredő feladatvégzése során egészségügyi tevékenységet végez.
(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kiegészítő illetményre az állomány tagja
a) a Hjt. 61. § (1) bekezdése szerinti időtartamra,
b) a Hjt. 65. és 66. §-a szerinti felmentési időre, vagy
c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés időtartamára.
(3) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összegét
a) a betöltött szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozatának alapulvételével, egészségügyi munkakörcsoportok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglalt táblázat B–E oszlopa szerinti összeg, és
b) a Korm. R. 2016. december 31-én hatályos 3. melléklete szerinti – a betöltött szolgálati beosztás beazonosított
közalkalmazotti besorolása alapján figyelembe vett – bérkiegészítés
együttes összege határozza meg.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a betöltött egészségügyi szolgálati beosztás egészségügyi munkakör-csoportba
sorolását, illetve a beazonosított közalkalmazotti besorolást a 7. melléklet, valamint a Korm. R. 2016. december 31-én
hatályos 1. §-a figyelembevételével kell elvégezni.
(5) Ha az állomány (1) bekezdés szerinti tagjának beazonosított közalkalmazotti besorolása változik, a részére
korábban az (1) bekezdés alapján kiegészítő illetmény címén megállapított összeget a változás napjával felül kell
vizsgálni.
(6) Ha az állomány (1) bekezdés szerinti tagja kikerül az (1) bekezdés hatálya alá tartozó személyi körből, akkor
az (1) bekezdés szerinti kiegészítő illetményre a továbbiakban már nem lesz jogosult.”
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84. §		
Az R11. 54. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az állomány a Hjt.vhr. 1. § 10. pont c) és g) alpontja szerinti külföldi szolgálatra vezényelt és a KNBSZ
állományába tartozó tagja illetményként a betöltött beosztás szerinti alapilletményre, honvédelmi szolgálati díjra,
a (2) bekezdésben meghatározott rendszeres illetménypótlékokra, valamint a 45–48/D. § szerinti feltételekkel
kiegészítő illetményre jogosult.”
85. §		
Az R11. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66. § (1) A visszailleszkedési támogatás összegének megállapításakor a felmentési idő vagy a lejáró szerződés
utolsó napján érvényes távolléti díjat kell alapul venni.
(2) A Hjt. 74. § (3) és (3a) bekezdése, valamint 247/E. § (3a) bekezdése szerinti esetben az állomány érintett tagja
kéthavi mértékű többletjuttatásra jogosult, ha önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszonyt létesít.”
86. §		
Az R11. V. fejezete a következő 48. alcímmel egészül ki:

„48. A visszarendeléshez kötődő különös szabályok
73/C. § A Hjt. 25. § (3a) bekezdése szerinti esetben a visszarendelés miatt teljesített szolgálatteljesítési időt
a szolgálatteljesítés formája és ideje figyelembevételével kell a vonatkozó szabályok szerint ellentételezni.”
87. §		
Az R11. 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74. § (1) A 46. §-t a szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes tartalékos katonára is alkalmazni kell.
(2) Az önkéntes tartalékos katona külföldi szolgálatteljesítés időtartama alatti illetményét az 54. §-nak
a Hjt. 219. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetményelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával
kell megállapítani.
(3) Az önkéntes tartalékos állomány tagja által teljesített túlszolgálatért járó ellentételezés megállapítása során
a 63. §-t megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy illetményként a Hjt. 219. § (1) bekezdés a) pontja
figyelembevételével számított illetményt kell figyelembe venni.”
88. §		
Az R11. VI. Fejezete a következő 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § (1) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal
a honvédelmi illetményalap 45%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult. Nem jogosult szerződéskötési
díjra az önkéntes tartalékos katona a 66. § (2) bekezdése szerinti esetekben.
(2) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes műveleti tartalékos katona teljesített szolgálati évenként
utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege megegyezik a mindenkori minimálbérrel.
(3) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona teljesített szolgálati
évenként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege a minimálbér 50%-a.
(4) A Hjt. 215. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a teljesített szolgálati évek utáni rendelkezésre állási díj
– a szolgálathalasztás időtartamán kívüli időszakra eső – időarányos összegben jár.
(5) Az önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katona rendelkezésre állási díját, valamint
az önkéntes védelmi tartalékos katona szerződéskötési díját a munkáltatói jogkört gyakorló vezető állapítja meg.
(6) A rendelkezésre állási díjat leszolgált évenként utólag, legkésőbb a teljesített évet követő második hónap utolsó
napjáig kell kifizetni.
(7) A szerződéskötési díjat próbaidő kikötése esetén a próbaidő leteltét követő 30 napon belül, egyéb esetekben
legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell kifizetni. A kifizetett szerződéskötési díj nem követelhető
vissza.”
89. §		
Az R11. a 7. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
90. §		
Az R11. a 8. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
91. §		
Az R11.
a)
23. § (1) bekezdés a) pontjában az „és a Honvédség középszintű vezető szerve hadműveleti központjának”
szövegrész helyébe az „ , a Stratégiai Műveleti Központ, valamint a Honvédség középszintű vezető szerve
hadműveleti központjának” szöveg,
b)
35. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „Különleges Rendeltetésű Ezred” szövegrész helyébe a „vitéz
Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred” szöveg,
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c)
d)
e)
f)
g)
lép.

45. §-ában a „46–48/B. §” szövegrész helyébe a „46–48/D. §” szöveg,
48. § (1) bekezdésében az „ a járó- vagy fekvőbeteg szakellátásban egészségügyi tevékenységet végző tagja”
szövegrész helyébe az „az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó tagja” szöveg,
54. § (1) bekezdésében az „(5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(5) és (6) bekezdésben” szöveg,
54. § (1) és (5) bekezdésében a „45–48/B. §” szövegrész helyébe a „45–48/D. §” szöveg, valamint
64. § (1) bekezdésében a „díjkerete” szövegrész helyébe az „előirányzata” szöveg

92. §		
Hatályát veszti az R11.
a)
54. § (2) bekezdésében a „ , g)” szövegrész,
b)
56. §-ában a „vagy a KNBSZ” szövegrész,
c)
64. § (2) bekezdése,
d)
68. § (2) bekezdésében a „ , valamint ha a jogosult a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati viszonyban töltött
idő elérésének napján illetmény nélküli szabadságát tölti” szövegrész.

16. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati
eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosítása
93. §		
A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló
10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya
a) a katonai szolgálatra jelentkezőkre,
b) a honvédekre,
c) a honvéd tisztjelöltnek, honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezőre,
d) a honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezőre, és
e) – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az önkéntes tartalékos katonákra
terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) szerinti önkéntes területvédelmi
tartalékos katonák esetében abban az esetben kell alkalmazni, ha azt e rendelet kifejezetten elrendeli.”
94. §		
Az R12. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd-tisztjelölti vagy honvéd altiszt-jelölti katonai szolgálatra
(a továbbiakban együtt: katonai szolgálat) egészségileg, pszichikailag és fizikailag az alkalmas, akinek nincs olyan
egészségi, pszichés elváltozása, betegsége vagy fogyatékossága, amely a katonai szolgálat teljesítését kizárná,
fizikai állapota megfelel e rendelet szerinti követelményeknek, illetve a katonai szolgálat teljesítése során egészségi,
pszichés és fizikai állapota jelentős rosszabbodásának kockázata nem várható. Honvédségi ösztöndíjasnak
egészségileg és pszichikailag az alkalmas, akinek nincs olyan egészségi, pszichés elváltozása, betegsége vagy
fogyatékossága, amely a katonai szolgálat teljesítését kizárná, illetve a katonai szolgálat teljesítése során egészségi,
pszichés állapota jelentős rosszabbodásának kockázata nem várható.”
95. §

(1) Az R12. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A katonai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság-vizsgálatokat, felülvizsgálatokat és repülőorvosi
vizsgálatokat az MH központi egészségügyi szerve végzi. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai, fizikai
alkalmasságot és annak minősítését az MH központi egészségügyi szervezete kijelölt bizottságai állapítják
meg. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák estén a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.)
NM rendelet szerinti II. típusú alkalmasság-vizsgálatot a vizsgált személy háziorvosa végzi. A háziorvos által
kiállított alkalmassági vélemény alapján az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szolgálatra való alkalmasság
megállapítását az MH központi egészségügyi szervezete kijelölt bizottságai végzik.”
(2) Az R12. 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Alkalmasság-vizsgálatokat kell végezni az 1. § hatálya alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása,
megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenőrzése céljából)
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„j) a honvéd tisztjelöltnek vagy honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezővel a felvétele, valamint a hivatásos vagy
szerződéses állományba vétele előtt, a honvédségi ösztöndíjassal hivatásos vagy szerződéses állományba vétele
előtt,”
(3) Az R12. 4. § (2) bekezdés l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 4. § (2) bekezdése
a következő n) ponttal egészül ki:
(Alkalmasság-vizsgálatokat kell végezni az 1. § hatálya alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása,
megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenőrzése céljából)
„l) a honvéd tisztjelöltek esetén a szakirányba helyezés, illetve a szak- vagy szakirányváltás előtt,
m) a honvéd altiszt-jelöltek esetében ágazatba vagy szakmairányba helyezés előtt, ha az ágazat vagy szakmairány
előírja, és
n) a honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezővel a honvédségi ösztöndíj szerződés megkötése előtt.”
(4) Az R12. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben – a (2) bekezdés d), e), h), l), m) és n) pontjában szereplők
kivételével – az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmasságot is minősíteni kell. A (2) bekezdés h) pontja
esetén csak a pszichés, a (2) bekezdés d) pontja esetén a pszichés és szükség esetén az egészségi alkalmasságot,
a (2) bekezdés l) és m) pontja esetén szükség esetén az egészségi és a pszichés alkalmasságot is minősíteni kell.
A (2) bekezdés g) pontjában foglalt esetben az egészségi, szükség esetén a pszichés és legfeljebb 180 napos
felkészülési időt követően a fizikai alkalmasságot is minősíteni kell. A (2) bekezdés n) pontja esetén csak az egészségi
és a pszichés állapotot kell minősíteni, továbbá – tájékoztatás céljából – a fizikai állapotfelmérést kell elvégezni.”
96. §		
Az R12. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az összesített alkalmassági minősítést az e rendelet szerinti egészségi, pszichikai és fizikai vizsgálatok
eredményére alapozva kell megállapítani. Önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetén a minősítést a 4. §
(1) bekezdésében meghatározott, háziorvosi alkalmassági vélemény alapján kell megállapítani.”
97. §

(1) Az R12. 7. § (1) bekezdés f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az elvégzett vizsgálatok alapján)
„f ) „Tervezett beosztásra alkalmas”,
g) „Honvédségi ösztöndíjasnak alkalmas”, vagy”
(minősítés adható a 3. § szerinti követelményekre és a vizsgálat céljára figyelemmel.)
(2) Az R12. 7. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az elvégzett vizsgálatok alapján)
„h) „Önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra alkalmas””
(minősítés adható a 3. § szerinti követelményekre és a vizsgálat céljára figyelemmel.)

98. §		
Az R12. 8. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmas minősítés a]
„g) önkéntes területvédelmi tartalékos katonák esetében a 4. § (1) bekezdésben meghatározott alkalmassági
vélemény érvényességi idejéig”
(adható.)
99. §		
Az R12. 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A fizikai kondicionális képességi követelmény vizsgálatára szolgáló állóképességi mozgásformák)
„a) 44 éves korig 3200 méter síkfutás,
b) 45–49 éves kor között, illetve választható mozgásformaként 50 éves kortól 2000 méter síkfutás, vagy”
100. §		
Az R12. 18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A fizikai alkalmasság-vizsgálatot végző szakorvos egyetértésével a katonai szervezeteknél elvégzett éves
fizikai állapotfelmérés eredményét a tárgyévet követő év június 30-ig el kell fogadni a fizikai alkalmasság-vizsgálat
eredményének, ha a honvéd állapotában nem következett be olyan változás, amely új fizikai alkalmasságvizsgálat elvégzését teszi szükségessé. Ebben az esetben az EPAB által kiadott minősítés csak az egészségi
és a pszichikai alkalmasság-vizsgálat eredményén alapul. A fizikai állapotfelmérést végző szervezet vezetője
a fizikai állapotfelmérés eredményéről szóló, 9. melléklet B) pontja szerinti „Teljesítmény felmérő lap a fizikai
állapotfelméréshez” adatlapot a felmérést végző bizottság vezetőjének aláírásával, körbélyegzővel hitelesített
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formában haladéktalanul megküldi az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szerve
részére. A minősítést az EPAB által kiadott PAV lap kivonat, valamint a felmérést végző bizottság vezetője által aláírt
adatlap együttesen képezik.”
101. § (1) Az R12. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minősítés kiadásától számított 365 nap után az állományilletékes
parancsnok akkor dönthet a kiutazásról, ha a honvéd rendelkezik csapatpszichológusi értékeléssel, érvényes fizikai
állapotfelmérés-igazolással, illetve az utaltsági rend szerinti egészségügyi központ által kiállított, 18. melléklet
szerinti nyilatkozattal, mely szerint a honvéd a „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minősítés kiadása óta nem
jelentett olyan egészségi problémát, amely a „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minősítését befolyásolná.”
(2) Az R12. 33. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a honvéd a „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minősítésének kiadását követően olyan egészségi
problémát jelent az utaltsági rend szerinti egészségügyi központ felé, amely a „Beosztásában szolgálatra alkalmas”
minősítését befolyásolná, kezdeményezni kell a honvéd katonai szolgálatra való alkalmasságának felülvizsgálatát.”
(3) Az R12. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pszichológus értékelése a következő lehet:
a) „A műveleti területen történő szolgálatteljesítést, illetve a honvéd pszichikai alkalmasságát negatívan befolyásoló
pszichológiai adatokról nincs tudomásom.”, vagy
b) „A műveleti területen történő szolgálatteljesítést a rendelkezésemre álló pszichológiai adatok alapján nem
javaslom, kérem további pszichikai alkalmasság-vizsgálatnak a MH egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgáló
szervénél történő lefolytatását.””
102. §		
Az R12. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. § (1) A honvéd tisztjelöltnek vagy honvéd altiszt-jelöltnek jelentkező egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságának vizsgálatára csak a katonai szakképzést folytató szervezet, illetve a felsőoktatási intézmény szakmai
felvételi követelményeinek teljesítését követően kerülhet sor. A honvédségi ösztöndíjasnak jelentkező egészségi
és pszichikai alkalmasságának vizsgálatára csak szakképzést folytató szervezet, illetve a felsőoktatási intézmény
szakmai felvételi követelményeinek teljesítését követően kerülhet sor.
(2) Az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szerve az egészségi, a pszichikai és
a fizikai alkalmassági vizsgálatokat az oktatási intézmény megkeresésére – előzetesen egyeztetett program szerint –
végzi. Honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezők esetében az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatokat
az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szerve a katonai igazgatási vagy
személyügyi szerv megkeresésére – előzetesen egyeztetett program szerint – végzi.
(3) A honvéd tisztjelöltek, honvéd altiszt-jelöltek katonai pályára való alkalmasságát a 4. § (2) bekezdés l) és
m) pontja szerint ismételten el kell bírálni.”
103. §		
Az R12. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. § (1) Önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálatra alkalmas az a honvéd, aki
megfelel
a) a 14. §-ban meghatározott egészségi követelményeknek,
b) a 15. §-ban és a 15. mellékletben meghatározott pszichikai követelményeknek, és
c) a 15. mellékletben meghatározott fizikai kondicionális követelményeknek.
(2) Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra az alkalmas, aki a 4. § (1) bekezdése szerinti alkalmassági
vélemény szerinti „alkalmas” minősítést kapott.”
104. §		
Az R12. 54. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkezők esetében – az önkéntes területvédelmi tartalékos
katonának jelentkezők kivételével – előzetes alkalmasság-vizsgálatot is kell végezni.”
105. §		
Az R12. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § Ha az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkező – az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra
jelentkező kivételével – a jelentkezése előtt „Katonai szolgálatra alkalmatlan”, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény vagy a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény alapján „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” minősítést
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kapott, alkalmasság-vizsgálatra csak akkor engedhető, ha a jogerős döntést meghozó felülvizsgálati szervtől
beszerzi az alkalmasság felülvizsgálatára irányuló eljárás során keletkezett iratokat, és azt benyújtja az előszűrés,
vagy az alkalmasság-vizsgálat alkalmával.”
106. §		
Az R12. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos katona minősítésének érvényességére a 8. §
(1) bekezdés d) pontját, az önkéntes területvédelmi tartalékos katona minősítésére a 8. § (1) bekezdés g) pontját kell
alkalmazni.”
107. §		
Az R12. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a honvéd egészségi állapota olyan mértékben megváltozott, hogy várhatóan nem felel meg a katonai
szolgálatra vagy az általa betöltött szolgálati beosztásra vonatkozó alkalmassági követelményeknek, felülvizsgálati
eljárást kell kezdeményezni.”
108. § (1) Az R12. 59. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A parancsnoki vélemény – a KNBSZ személyi állománya esetében az a) pont kivételével – az (1) bekezdésben foglaltakon
felül tartalmazza]
„c) a honvéd által a véleményezés évében, és az azt megelőző 2 évben kivett éves rendes szabadság időtartamát,
d) az arra vonatkozó álláspontot, hogy a honvéd a jelenlegi beosztásának megfelel-e, vagy a beosztás változtatása
javasolt, és”
(2) Az R12. 59. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A parancsnoki vélemény – a KNBSZ személyi állománya esetében az a) pont kivételével – az (1) bekezdésben foglaltakon
felül tartalmazza.]
„e) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a parancsnoknak van-e tudomása a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti
körülményről.”
(3) Az R12. 59. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az alapellátást végző orvos a beteg állapotáról, szolgálati körülményeiről és orvosi szempontból
értékelhető rendellenességéről orvosi véleményt készít, melyben tájékoztatást ad arról, hogy van-e tudomása
a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti körülményről. Az alapellátást végző orvos a véleményt két példányban megküldi
az MH központi egészségügyi szerv járó-, fekvőbeteg ellátást végző szakrendelés osztályvezető főorvosának.”
109. §		
Az R12. 60. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A FÜV táblázaton fel kell tüntetni, hogy
a) a Hjt. 68/A. § (4) bekezdés szerinti körülményekkel, és
b) a Hjt. 68/A. § (2) bekezdése alapján szolgálati kötelmekkel
összefüggésben következett-e be vagy alakult-e ki az egészségi alkalmatlanság, és
c) az érintett egészségi állapota alapján nem katonai munkakört elláthat-e, vagy elvárható-e tőle a mindennapos
rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség.
(6b) A FÜV Bizottság elnöke a parancsnoki véleményt adó parancsnokot és az alapellátást végző
orvost véleményének kiegészítésére megkeresheti, ha a Hjt. 68/A. § (4) bekezdés szerinti körülmények
megállapíthatóságához ez szükséges.
(6c) Ha a parancsnoki vélemény, az alapellátást végző orvos véleménye, a rendelkezésre álló egyéb iratok és
az elvégzett vizsgálatok alapján a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti közrehatás kétséget kizáróan nem állapítható
meg, azt úgy kell tekinteni, hogy a vizsgált személy nem hatott közre egészségi alkalmatlansága bekövetkezésében
vagy kialakulásában.”
110. §		
Az R12.
a)
4. § (2) bekezdés d) pontjában a „honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.)” szövegrész helyébe a „Hjt. vhr.”
szöveg,
b)
13. mellékletében a „(Pl. dicséret, fenyítés, családi problémák, stb.)” szövegrész helyébe a „(Pl. dicséret,
fenyítés, családi problémák, a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállása stb.)” szöveg, valamint
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c)

15. mellékletében foglalt táblázatban a „Fizikai követelményszint belépéskor az alkalmasságvizsgálat során,
és a szolgálatteljesítés során” szövegrész helyébe a „Fizikai követelményszint 54 éves korig” szöveg

lép.
111. §		
Az R12. a 9. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
112. §		
Hatályát veszti az R12. 33. § (3) és (5) bekezdése.

17. Záró rendelkezések
113. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

1. Az R1. Melléklet 46. pontjában az „A köznapi öltözet hordmód változatai:” alcím a)d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses
legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi
öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi
tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord a
köznapi öltözet valamennyi változatához,
b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt
szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi
tányérsapkát visel,
c) a köznapi öltözet valamennyi változatához – megengedettként – a felderítő
(ejtőernyős) szakállomány hímzett felderítő (ejtőernyős) jelvénnyel ellátott zöld, a
harckocsizó szakállomány és a tábori lelkész hímzett harckocsizó, illetve tábori lelkészi
jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, a légvédelmi tüzér, valamint a rendész szakállomány
hímzett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát, a
vezető tábori rabbi és a rabbi a fekete barett sapka helyett kipát viselhet,
d) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses
legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierő által
viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti
tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a
sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,”
2. Az R1. Melléklet 46. pontjában az „A női köznapi öltözet hordmód változatai”: alcím
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a honvéd tisztjelölt női, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses
legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos katonanői állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a
hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos,
önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanői állomány
sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,”
3. Az R1. Melléklet 46. pontjában az „A női köznapi öltözet hordmód változatai:” alcím
w) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„w) az általános köznapi öltözetet viselő katonanő – kivétel a szerződéses legénységi,
az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi
tartalékos katonanő, valamint a honvéd tisztjelölt nő – a köznapi öltözet nyári változataihoz a
köznapi sapka helyett női kalapot is viselhet,”
4. Az R1. Melléklet 47. pontjában az „Az ünnepi öltözet hordmód változatai:” alcím a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses
legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi
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öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi
tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord az
ünnepi öltözet valamennyi változatához,”
5. Az R1. Melléklet 47. pontjában az „Az ünnepi öltözet hordmód változatai:” alcím c)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses
legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierő által
viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti
tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a
sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,”
6. Az R1. Melléklet 47. pontjában az „A női ünnepi öltözet hordmód változatai:” alcím
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a honvéd tisztjelölt női, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses
legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos katonanői állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a
hadihajós ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos,
önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanői állomány
sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,”
7. Az R1. Melléklet 59. pont e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(speciális szolgálatteljesítést kifejező színes karfeliratok:)
„ea) az önkéntes műveleti tartalékos állomány „ÖNKÉNTES MŰVELETI
TARTALÉKOS” feliratú, az önkéntes védelmi tartalékos állomány „ÖNKÉNTES VÉDELMI
TARTALÉKOS” feliratú, az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány „ÖNKÉNTES
TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS” hímzett színes karfeliratot visel a köznapi zubbony,
gyakorló karfeliratot visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony bal ujján,”
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2. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

„19a.

2.5a. Áthelyezés a Hjt.
46. § (1) bekezdés b), j) vagy
m) pontja szerinti
rendelkezési állományból a
Hjt. 46. § (1) bekezdés f)
pontja szerinti rendelkezési
állományba

19b.

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

E

F

G
Állományilletékes
parancsnok)

A munkáltatói jogkör
megnevezése

D

MH ÖHP parancsnok

A hatáskör
területe

C

Központi személyügyi
szerv vezető

1.

B

KNBSZ főigazgató

(A

HVKF

1. Az R4. 1. melléklete a következő 19a. és 19b. sorral egészül ki:

X”
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3. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

4

1. Az R4. 5. melléklet C) pont I. részében foglalt táblázat C:9 és C:10 mezője helyébe a
következő mezők lépnek:

(9.)
(10.)

(C
Középszintű és más magasabb szintű
parancsnokságok)
„parancsnok;
altiszt
vezénylő zászlós”

2. Az R4. 5. melléklet C) pont I. részében foglalt táblázat C:14-C:18 mezője helyébe a
következő mezők lépnek:

(14.)
(15.)
(16.)

(17.)

(18.)

(C
Középszintű és más magasabb szintű
parancsnokságok)
„parancsnok (P);
parancsnok-helyettes
parancsnok
alosztályvezető-helyettes;
laktanyaügyeletes;
parancsnok;
részlegvezető;
részlegvezető-helyettes
alosztályvezető;
főnökhelyettes;
irodavezető;
irodavezető-helyettes;
osztályvezető-helyettes;
részlegvezető;
váltásparancsnok
főnök;
igazgató;
irodavezető;
katonai képviselő helyettes;
osztályvezető;
parancsnok (K);
parancsnok-helyettes;
törzsfőnök”

3. Az R4. 5. melléklet C) pont II. részében foglalt táblázat C:4 és C:5 mezője helyébe a
következő mezők lépnek:

(4.)
(5.)

(C
Középszintű és más magasabb szintű
parancsnokságok)
„gépkocsivezető
gépkocsivezető”
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4. Az R4. 5. melléklet C) pont II. részében foglalt táblázat C:8 és C:9 mezője helyébe a
következő mezők lépnek:
(C
Középszintű és más magasabb szintű
parancsnokságok)
„altiszt;
altiszt(P)
altiszt”

(8.)
(9.)

5. Az R4. 5. melléklet D) pont II. részében foglalt táblázat C:6. mezője helyébe a
következő mező lép:
(C
MH Egészségügyi Központ)
„egészségügyi kisegítő;
gépkocsivezető;
műtőssegéd”

(6.)

6. Az R4. 5. melléklete a következő H) ponttal egészül ki:
„H) A területvédelmi századoknál rendszeresíthető szolgálati beosztások
I. Az V. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK
A
1.

B
Rendszeresített rendfokozat

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

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

közkatona
őrvezető
tizedes
szakaszvezető
őrmester
törzsőrmester
főtörzsőrmester

9.

8.

zászlós

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

törzszászlós
főtörzszászlós
hadnagy
főhadnagy
százados
őrnagy
alezredes
ezredes

C
Általános előmeneteli
rend

parancsnok;
zászlós
parancsnok
parancsnok
parancsnok (P);
parancsnok
parancsnok

D
Speciális
előmeneteli rend
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18.
19.
20.
21.

17.
18.
19.
20.

dandártábornok
vezérőrnagy
altábornagy
vezérezredes

II. A II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK
A

Rendszeresített
rendfokozat

1.
2.

B

1.

C
Általános előmeneteli rend

közkatona

3.

2.

őrvezető

4.

3.

tizedes

forgalomszabályozó;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
hevederező;
írnok;
kezelő;
kommendáns;
lőszeres;
lövész;
őr;
őr és biztosító;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelő;
távbeszélő;
távírász;
üzemeltető;
vontatóvezető
forgalomszabályozó;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
hevederező;
írnok;
kezelő;
kommendáns;
lőszeres;
lövész;
őr;
őr és biztosító;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelő;

D
Speciális
előmeneteli rend
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5.

4.

szakaszvezető

6.

5.

őrmester

7.

6.

törzsőrmester

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

főtörzsőrmester
zászlós
törzszászlós
főtörzszászlós
hadnagy
főhadnagy
százados
őrnagy
alezredes
ezredes
dandártábornok
vezérőrnagy
altábornagy
vezérezredes
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távbeszélő;
távírász;
üzemeltető;
vontatóvezető
bemérő;
értékelő;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
kezelő;
kidolgozó;
légvédelmi lövész;
mentesítő;
őrkutya-vezető;
sugáradag-ellenőr;
távbeszélő;
távírász;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető
altiszt;
altiszt (P)
altiszt

”
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4. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

1. Az R4. 13. mellékletében foglalt táblázat 10:A mezője helyébe a következő
rendelkezés lép:

(10.)

(A
Honvéd tisztjelöltre, altiszt-jelöltre vonatkozó döntések)
„Szak-/szakirányváltás”

2. Az R4. 13. mellékletében foglalt táblázat a következő 10b-10d. sorral egészül ki:

„10b.
10c.

10d.

(A
Honvéd tisztjelöltre,
altiszt-jelöltre vonatkozó
döntések)
Párhuzamos
képzésen
történő részvétel engedélyezése
Párhuzamos
képzés
tanulmányi
szerződéssel
támogatásának
történő
engedélyezése
Párhuzamos
képzés
támogatására
irányuló
tanulmányi
szerződés
megkötése

(B
Honvéd
Vezérkar
főnöke)

(C
Központi
személyügyi
szerv)

(D
Állomán
y-illetékes
parancsnok)

X
X

X”

3. Az R4. 13. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

„11.

(A
Honvéd tisztjelöltre,
altiszt-jelöltre vonatkozó
döntések)
Külföldi
tanulmányok,
képzések

(B
Honvéd
Vezérkar
főnöke)
X”

(C
Központi
személyügyi
szerv)

(D
Állomán
y-illetékes
parancsnok)
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5. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez
„1. melléklet a 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

KÖTELEZVÉNY
......................................................
szervezet megnevezése
Nytsz.: ..............................................
Tárgy: ................................ kárügye
KÖTELEZVÉNY
Alulírott, ......................................................... (név, szül. év, szül. hely, anyja neve,
lakóhelye) rendfokozata ................................... elismerem, hogy ......................... (szervezet
megnevezése) ................................... forint, azaz .................................................................
forint kárt okoztam.
1. A kár leírása (keletkezése, a megrongált vagy hiányzó anyag, eszköz megnevezése,
mennyisége, egységára és forintértéke):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Felelősségemet elismerve kötelezem magam arra, hogy a ........................ forint, azaz
.................................... forint kárt (hiányt) a szervezetnek megtérítem.
3. Hozzájárulok ahhoz, hogy a 2. pontban elismert összeget a szervezet illetményemből
........ év ..................... hónap ...... napjától kezdve
*a) havi ....... forintos részletekben vagy
*b) egy összegben levonja.
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy
a) a havonta esedékes részletek a futamidő kezdetekor irányadó törvényes késedelmi
kamattal növelten kerüljenek levonásra, a futamidő lejártáig a kamatokkal történő elszámolás
mellett,
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b) amennyiben a szolgálati viszonyom bármely okból megszűnik, a fennmaradó
kártérítés összegét a pénzügyi szolgálat a járandóságaimból - a levonásra vonatkozó egyéb
jogszabályok betartásával - egy összegben levonja.
Kelt: .............................., ........ év ................... hónap ........ nap.

……………………………………………
nyilatkozattevő olvasható aláírása

Parancsnoki záradék:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

………….……………
…………..
parancsnok aláírása
P. H.

Előjegyezve a .......................... tsz. alatt.
…………………………………
pénzügyi vezető, referens
__________* A megfelelő rész aláhúzandó.”
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6. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

11

1. Az R9. 2. melléklet 1. pontja a következő 1.7-1.9. alpontokkal egészül ki:
(Honvédelmi Minisztérium)
„1.7. a védett objektumok szakmai irányítását, felügyeletét, támogatását, ellenőrzését
végző szervezeti elem munkaköre, valamint a létesítmények vonatkozásában a beruházások
lebonyolításában részt vevő munkakör,
1.8. a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő feladatai végrehajtásában részt
vevő szervezeti elem munkaköre,
1.9. a katonai hatóságok hatósági, valamint szakhatósági döntést előkészítő feladatokat
ellátó munkaköre.”
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7. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez
„6. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

12

Az egészségügyi dolgozók honvédségi bérkompenzációja
miatti kiegészítő illetmény megállapításakor figyelembeveendő havi összeg
A
1

2

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

A betöltött
szolgálati beosztás
rendszeresített
rendfokozata
közkatona
őrvezető
tizedes
szakaszvezető
őrmester
törzsőrmester
főtörzsőrmester
zászlós
törzszászlós
főtörzszászlós
hadnagy
főhadnagy
százados
őrnagy
alezredes
ezredes
dandártábornok

B
C
D
E
A kiegészítő illetmény havi összege egészségügyi munkakörcsoportok szerinti bontásban (Ft)
Egészségü
Egyéb
gyi szakdolgozó
Gyógysze
felsőfokú
és egyes
részi
Orvosi
végzettséggel
egészségügyben
munkakörök
munkakörök
betölthető
dolgozói
munkakörök
munkakörök
14.000
14.000
14.000
24.000
24.000
24.000
34.000
34.000
34.000
34.000
35.000
41.435
100.000
41.000
41.435
100.000
41.000
41.435
100.000
41.000
41.435
75.000
41.000
41.435
20.000
41.435
20.000
41.435
”
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8. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

13

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

Az egészségügyi közalkalmazotti munkakörök és az egészségügyi katonai beosztások
megnevezésének megfeleltetése
A
1

2
3

Egészségügyi közalkalmazotti
munkakörök megnevezése
egészségügyi munkakör-csoportok
szerinti bontásban

B

Egészségügyi szolgálati beosztások megnevezése

1. Orvosi munkakörök:
1.1 Orvos vezető, orvos
igazgató

4

orvos igazgató
intézetvezető főorvos (MH repülő főszakorvos)

5

intézetvezető főorvos (MH főszakorvos), osztályvezető (MH
főszakorvos)

6

osztályvezető főorvos (MH főbelgyógyász)

7

osztályvezető főorvos (MH fősebész)

8
9
10

1.2. Vezető főorvos (osztály, részleg-, rendelő)

részlegvezető főorvos (MH főszakorvos)
intézetvezető főorvos (MH tiszti főorvos), rendelővezető főorvos,
részlegvezető főorvos

11

osztályvezető főorvos (MH repülő főszakorvos)

12

osztályvezető főorvos

13

részlegvezető főorvos

14

rendelővezető főorvos

15
16

1.3. Orvos

vezető orvos (kp.pk.h.), orvos tiszt (ovh.), orvos tiszt

17

1.4. Szakorvos

szakorvos (főnökh.), szakorvos főtiszt, szakorvos tiszt

18

1.5. Alorvos

alorvos tiszt

19

1.6. Adjunktus

adjunktus (ovh.), adjunktus főtiszt

20

főorvos, kiemelt főorvos főtiszt

21

főorvos (igh.), főorvos (fh.)

22

1.7. Főorvos

főorvos (ovh.)

23
24

1.8. Fogorvos

fogorvos tiszt
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14
25
26
27
28

1.9. Fogszakorvos
2. Egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:
2.1. Osztályvezető főnővér

vezető ápoló zászlós
2.3. Vezető ápoló

31
32

intézetvezető ápolási helyettes

2.2. Osztályvezető főnővérhelyettes

29
30

vezető szakápoló zászlós
alosztályvezető

2.4. Vezető ápoló-helyettes

alosztályvezető (ovh.)

33

vezető asszisztens zászlós

34

részlegvezető zászlós

35
36
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2.5. Vezető (asszisztens,
műtős, szülésznő)

vezető szakasszisztens zászlós
rendelőintézet vezető asszisztens

37

vezető főműtős zászlós, főműtős zászlós

38

vezető szülész zászlós

39

40
41

2.6.
Főápoló/főnővér/klinikai, osztályos,
részlegfelelős
főnővér/főmadám/főműtős/nő
(vezetői megbízás nélkül)
2.7. Mentálhigiéniés
szakember
2.8. Egyetemi okleveles
ápoló/diplomás ápoló

42
2.9. Általános ápoló

43

2.10. Ápoló, csecsemő- és
gyermekápoló

szakergonómus főtiszt, tudományos főmunkatárs főtiszt, diplomás
ápoló tiszt, ergonómus tiszt, tudományos munkatárs tiszt, beosztott tiszt.
ápoló altiszt, beosztott altiszt, egészségügyi altiszt, egészségügyi
zászlós, beosztott zászlós, kutató-mentő felcser zászlós,
segélyhelyparancsnok, rajparancsnok, rajparancsnok-helyettes, kutatómentő altiszt, anyagkezelő altiszt, raktárvezető altiszt, raktárvezető
zászlós
ápoló altiszt

44

2.11. Szakápoló

45

2.12. Ápolási asszisztens

46

2.13. Segédápoló

egészségügyi katona

47

2.14. Egyéb ápoló/szakápoló

szakápoló zászlós

szakápoló zászlós

48
49
50

2.15. Asszisztens
2.16. Szakasszisztens

asszisztens, asszisztens zászlós, asszisztens altiszt
szakasszisztens altiszt, szakasszisztens zászlós
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51
52

53
54
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2.17. Segédasszisztens
2.18. Egyéb
asszisztens/szakasszisztens
2.19. Laborasszisztens

laborasszisztens altiszt, laboráns altiszt

2.20. Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitikai asszisztens

55

2.21. Dietetikus

56

2.22. Diétás nővér

vezető dietetikus, dietetikus tiszt

57

2.23. Rehabilitációs
tevékenység terapeuta

58

2.24. Gyógytornász

vezető gyógytornász; gyógytornász tiszt

59

2.25. Konduktor

konduktor tiszt

60

2.26. Szülésznő

szülész zászlós, szülész altiszt

61

2.27. Védőnő/családgondozó
védőnő

62

2.28. Mentőtiszt

63

2.29. Mentőápoló

64
65
66
67

2.30. Mentő gépkocsivezető
2.31. Szolgálatvezető

mentő gépkocsivezető altiszt, harcjármű vezető, gépkocsivezető I.,
gépkocsivezető II., gépkocsivezető III.
részlegvezető helyettes

2.32.
Betegszállító/betegkísérő
2.33. Beteghordó

68

2.34. Gondozó

69

2.35. Segédgondozó

70

2.36. Egyéb gondozó

71

2.37. Radiográfus

72

2.38. Szonográfus

73

2.39. Egészségügyi laboráns

74

2.40. Optometrista

75

2.41. Boncmester

76

2.42. Boncsegéd

77

2.43. Klinikai fogászati
higiénikus

78
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2.44. Műtőtechnikus

beteghordó, egészségügyi kisegítő, raktáros

boncmester altiszt

főtechnikus zászlós, technikus zászlós, technikus altiszt
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79
80
81
82
83

2.45. Műtőssegéd

2.47. Gyógymasszőr,
sportmasszőr
2.48. Masszőr
(fürdősmasszőr)
2.49. Egészségügyi operátor
2.50. Orvosírnok
2.51. Laboráns,
vegyésztechnikus

86

2.52. Kardiotechnikus

87

2.53. Fertőtlenítő sterilező

88

2.54. Sterilizáló

89

2.55. Egészségnevelő

90

2.56. Foglalkoztató

91

2.57. Szociális munkás

92

2.58. Szociális szervező

93

2.59. Szociális ügyintéző

94

2.60. Szociális gondozó

95

96
97
98
99
100
101
102

2.61. Közegészségügyi és
járványügyi felügyelő, okleveles
népegészségügyi szakember
2.62. Közegészségügyi
járványügyi ellenőr
2.63. Közegészségügyi
felügyelő
2.64. Vezető
közegészségügyi felügyelő

105

gyógymasszőr altiszt

tervező zászlós, részleg vezető helyettes
kidolgozó zászlós, egészségügyi statisztikus altiszt,
dokumentumkezelő zászlós, adatfeldolgozó zászlós, ügykezelő zászlós,
adminisztrátor altiszt
laboráns altiszt

fertőtlenítő altiszt

közegészségügyi felügyelő főtiszt, közegészségügyi felügyelő tiszt

közegészségügyi felügyelő tiszt
vezető közegészségügyi felügyelő

2.65. Ápolási igazgató
2.66. Egészségügyi
szakoktató
2.67. Mentőhelikopter vezető
3. Egyéb felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:

103
104

műtős altiszt, műtőssegéd

2.46. Gipszmester

84

85
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3.1. Pszichológus

osztályvezető (MH főpszichológus), osztályvezető főpszichológus,
pszichológus tiszt (rlg.vez.h.), pszichológus tiszt
kiemelt főtiszt

3.2. Klinikai
szakpszichológus

szakpszichológus (kp.pk.h.), szakpszichológus főtiszt,
szakpszichológus főtiszt (ovh.)
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106

3.3. Laboratóriumi vegyész,
vegyészmérnök, biológus

laboratóriumvezető főtiszt, biológus főtiszt

107

3.4. Klinikai sugárfizikus,
klinikai biokémikus, klinikai
mikrobiológus, molekuláris
biológiai diagnosztikus

biológus főtiszt

108

3.5. Gyógypedagógus

109

3.6. Logopédus

110

3.7. Mikrobiológus

111

3.8 Fizikus

112

3.9 Kémikus

113

4. Gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:

114

4.1. Főgyógyszerész

115

4.2. Gyógyszertárvezető

gyógyszertárvezető

116

4.3. Gyógyszertárvezetőhelyettes

117

4.4. Gyógyszerész

gyógyszerész tiszt, gyógyszerész főtiszt

118

4.5. Szakgyógyszerész

szakgyógyszerész főtiszt (ov.h)

119
120
121
122
123
124

gyógyszertárvezető-helyettes

5. Azon munkakörök, ahol az állomány tagjának egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan
szükséges a foglalkoztatottak besorolása az 1-4. pontok valamelyikébe:
5.1. Főigazgató, igazgató
5.2. Parancsnok
5.3. Parancsnok helyettes
5.4. Intézetvezető
5.5. Intézetvezető-helyettes
(ápolási-helyettes)

125
5.6. Foglalkoztatásvezető
126
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5.7. Munkavezető,
foglalkozásvezető

rendelőintézet igazgató, igazgató
MH egészségügyi főnök, egészségügyi főnök, főnök, parancsnok,
központparancsnok
parancsnok-helyettes, központparancsnok-helyettes
intézetvezető
intézetvezető helyettes, intézetvezető ápolási helyettes,
intézetvezető gyógyító helyettes,intézetparancsnok helyettes, kiemelt
főtiszt (f.h.)
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, részlegvezető,
részlegvezető főtiszt, részlegvezető tiszt, kiemelt főtiszt (ovh.), főtiszt
(ovh.)
kiemelt főtiszt, egészségügyi főtiszt, főtiszt, egészségügyi tiszt,
tiszt
”
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9. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez
„18. melléklet a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelethez

18

Honvédelmi szervezet megnevezése
Nyilatkozat
az egészségi állapotban bekövetkezett változásokról
Név,
rf.:.......................................................................
Anyja
neve:
.............................................
Születési
hely,
idő:
.......................................................................................................................
Külföldi
szolgálat
idejére
tervezett
beosztás
megnevezése:
...........................................................
………………..…………………..(név,
rf.)
…………………………………………(alakulat)
(egészségügyi központ részéről)
nyilatkozom, hogy fent nevezett a legutolsó alkalmassági vizsgálata óta a mai napig
eltelt időszakban nem jelentett olyan egészségügyi állapotváltozásról vagy betegségről, ami
az alkalmassági vizsgálat eredményét befolyásolja és rendelkezik az alapellátást végző orvos
aktuális egészségi állapotról kiállított igazolásával.
Dátum

Aláírás

…………………………………………………… (név, rf.) (vizsgált személy)
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „beosztásában szolgálatra
alkalmas” minősítésem kiadása óta eltelt időszakban semmilyen általam ismert
betegséget,fogyatékosságot nem titkoltam el, a rendeletben előírt jelentési kötelezettségemet
nem mulasztottam el.
Dátum

Aláírás”
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A honvédelmi miniszter 26/2016. (XII. 22.) HM rendelete
egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 23. pontjában, a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés
f ) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és
(7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont
ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában,
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.
évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f ) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §
(5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

1. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló
19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosítása
1. §		
A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 10. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés alkalmazásában figyelembe vehető beosztás, illetőleg munkavégzés]
„a) a hivatásos szolgálati viszonyban, az állománytáblában dandártábornoki vagy annál magasabb rendfokozattal
rendszeresített beosztás,”
2. §		
Az R1. 64. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés a) pontját kell alkalmazni akkor is, ha a cseretérítéssel érintett HM rendelkezésű lakások közül
csak a visszaadott lakás található az 1/A. mellékletben felsorolt településen.”
3. §		
Az R1. 212. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az állomány illetményben nem, de gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy
ápolási díjban részesülő tagja esetében a lakásüzemeltetési hozzájárulásra való jogosultság megállapítása során
illetménynek a díj, illetve az ellátás összegét kell tekinteni.”
4. §		
Az R1. 215/A. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Nem kell alkalmazni a 215. § (2) bekezdés a) pontját akkor, ha az albérleti díj hozzájárulásra való jogosultság egyéb
feltételeivel rendelkező személy lakás lízingjéhez történő támogatás megállapítását]
„e) a méltányolható lakásigény alsó határát el nem érő szobaszámú lakás helyett a méltányolható lakásigény
alsó határát elérő vagy azt meghaladó, a szolgálati hely szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében lévő,
beköltözhető lakásra kéri.”
5. §		
Az R1. 232. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bizottság a hatáskörében:)
„c) a budapesti keretgazda lakásbizottság kezdeményezésére dönt a saját háztartásában legalább 3 vér szerinti vagy
örökbefogadott gyermek eltartásáról gondoskodó lakásigénylő, valamint az állomány hősi halottá nyilvánított tagja
özvegyének, túlélő élettársának lakásjuttatásáról,”
6. §

(1) Az R1.
a)
181. § (1) bekezdésében, 215. § (4) bekezdés a)–h) pontjában, 218. § (2) bekezdésében az „az illetményalap”
szövegrész helyébe az „a kormánytisztviselői illetményalap” szöveg,
b)
181. § (6) bekezdésében, 191. § (1) bekezdésében az „az illetményalapnak” szövegrész helyébe
az „a kormánytisztviselői illetményalapnak” szöveg,
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c)

188. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 188. § (2) bekezdésében a „külön jogszabályban megállapított
mindenkori illetményalap” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselői illetményalap” szöveg

lép.
(2) Az R1. 214. § (2) bekezdésében a „határozatlan időtartamra történt vezénylésére” szövegrész helyébe a „határozatlan
időtartamra vagy egy évet meghaladó határozott időtartamra történt vezénylésére” szöveg lép.
(3) Az R1.
a)
215/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „a méltányolható lakásigénynek megfelelő” szövegrész helyébe
a „legalább a méltányolható lakásigény alsó határának megfelelő szobaszámú és beköltözhető” szöveg,
b)
215/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „kéri, vagy” szövegrész helyébe a „kéri,” szöveg,
c)
215/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „kéri.” szövegrész helyébe a „kéri, vagy” szöveg
lép.

2. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet
módosítása
7. §		
Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban:
R2.) 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Évente egy alkalommal tanévindítási hozzájárulásra jogosult)
„a) a közoktatásban részt vevő, iskolai tanulmányokat folytató, saját háztartásban nevelt, családi pótlékra jogosító
gyermekére tekintettel – ideértve a szülők által időszakonként felváltva gondozott, nevelt gyermeket is, aki után
a szülő a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 9. § (4) bekezdésének
megfelelően jogosult családi pótlékra – az állomány tárgyév augusztus 1-jén szolgálati viszonyban álló tagja
és a tárgyév augusztus 1-jén jogviszonyban álló közalkalmazott, aki a gyermeknek szülője, gyámja – kivéve
a gyermekvédelmi gyámot – vagy a szülőnek, gyámnak közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa,”
8. §

(1) Az R2. 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Évente egy alkalommal gyermekenként a gyermekes családok élethelyzetének javítása érdekében a felszámítási alap
60%-ának megfelelő összegű nevelési támogatásban kell részesíteni az állomány tárgyév augusztus 1-jén szolgálati
viszonyban álló tagját, és a tárgyév augusztus 1-jén jogviszonyban álló közalkalmazottat,)
„a) ha a vele közös háztartásban élő vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekére tekintettel
– ideértve a szülők által időszakonként felváltva gondozott, nevelt gyermeket is – az állomány tagja és
a közalkalmazott vagy a vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa
aa) családi pótlékra jogosult,
ab) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév szeptember 1-jén a 25. életévét még nem töltötte be,
a Cst. szerinti rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, és felsőfokú oktatási intézmény alapképzésében vagy
mesterképzésében vesz részt, vagy az egységes, osztatlan képzésben első oklevelet szerző nappali tagozatos
hallgató,
ac) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév szeptember 1-jén a 23. életévét még nem töltötte be, és
köznevelési intézményben nappali tagozaton folytat tanulmányokat,
ad) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév szeptember 1-jén a 23. életévét még nem töltötte be, és
felsőfokú oktatási intézmény által szervezett felsőfokú szakképzésben folytat tanulmányokat, vagy”
(2) Az R2. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjától eltérően, a tárgyévi nevelési támogatásra jogosult az állomány tagja és
a közalkalmazott akkor is, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyermek a tárgyév szeptember 30-ig megszületik,
örökbefogadásra vagy nevelésbe vételre kerül.”

9. §		
Az R2. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A házastársi jövedelem-kiegészítés összegének meghatározásakor a gyermekgondozási díjban,
a gyermekgondozást segítő ellátásban – kivéve a jövedelemszerző tevékenység folytatása mellett folyósított
gyermekgondozási díjat és gyermekgondozást segítő ellátást – és a gyermeknevelési támogatásban részesülés
időszakát, valamint a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás
összegét figyelmen kívül kell hagyni.”
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10. §		
Az R2. 11. § (6) bekezdés b) pontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásban” szöveg lép.

3. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása
11. §

(1) Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. családjától különélő: a hivatásos és a szerződéses állomány (a továbbiakban: állomány) azon tagja, aki
a kinevezése, szolgálati érdekű áthelyezése vagy a 19. § (2) bekezdése szerinti vezénylése következtében
a család együttélését lehetővé tevő lakhatási támogatásra a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) vagy a lakáspénz
és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet (a továbbiakban:
Lakáspénzrendelet) szabályai szerint az új szolgálatteljesítési helye szerinti településen, illetve annak
vonzáskörzetében igényjogosult, de annak hiányában a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § c) pontja szerint hazautazik;”
(2) Az R3. 1. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. lakhatási támogatás: a Lakásrendeletben meghatározott, a honvédelmért felelős miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: HM) rendelkezése alatt lévő (a továbbiakban: HM rendelkezésű) bérlakás és
garzonlakás juttatása – ideértve a helyőrségi szállóként hasznosított lakás bérbeadását –, a helyőrségi szállón
lévő szállóférőhely, a vissza nem térítendő juttatás, a munkáltatói kölcsön, az albérletidíj-hozzájárulás, valamint
a Lakáspénzrendeletben meghatározott lakáspénz és egyszeri pénzbeli támogatás biztosítása;”
(3) Az R3. 1. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. saját személygépkocsi: a honvéd, a közalkalmazott vagy ezek házastársa tulajdonában lévő, vagy általuk zárt
végű, pénzügyi lízingbe vett, a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi;”
(4) Az R3. 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) E rendelet alkalmazásában családnak minősül a családtagok olyan közössége, amelyben családtag a házastárs,
az élettárs, továbbá az a közeli hozzátartozó, akit a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint az állomány tagja
köteles eltartani, és akit a kinevezés, a szolgálat érdekében történt áthelyezés vagy a 19. § (2) bekezdése szerinti
vezénylés időpontjában saját háztartásában ténylegesen eltartott.
(4) Az élettárs után e rendelet alapján megállapítható költségtérítések igénybevételéhez az élettársi kapcsolat
fennállásának tényét a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) 18/A. §-a szerint kell igazolni.”

12. §		
Az R3. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az e Fejezet szerinti juttatásokra nem jogosult az a honvéd tisztjelölt és az a honvéd altiszt-jelölt, valamint
az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó azon tagja, aki nem a HM képzési igényeihez kapcsolódóan
hajt végre szolgálati kiküldetést.”
13. §		
Az R3. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A közalkalmazott részére napidíjként csak a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló
költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti átalány legkisebb összege
adható.”
14. §

(1) Az R3. 16. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az (1) és a (3) bekezdéstől eltérően az önkéntes tartalékos katona részére 100%-os mértékben kell megtéríteni
a tényleges szolgálatteljesítésre történő bevonulás és az onnan történő elbocsátást követő hazautazás során
indokoltan felmerülő helyközi utazási költségét. Ha az utazáshoz az önkéntes tartalékos katona saját gépjárművet
vesz igénybe, részére az Szja. tv. 3. számú melléklet II.6. pontja szerint igazolás nélkül elszámolható összeget kell
kifizetni.
(5) Nem jogosult a (3) bekezdés alapján hazautazás címén munkába járási költségtérítésre az állomány
23. § (1) és (2) bekezdése, valamint 24. § (3) bekezdése hatálya alá nem tartozó tagja és a közalkalmazott,
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ha a szolgálatteljesítési hely szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében az állomány tagja vagy
a közalkalmazott, illetve ezek közös háztartásban élő családtagja
a) beköltözhető lakástulajdonnal rendelkezik,
b) a Lakásrendelet vagy a Lakáspénzrendelet alapján
ba) HM rendelkezésű lakást bérel,
bb) albérletidíj-hozzájárulás vagy lakáspénz igénybevételével bérel vagy lízingel lakást,
bc) munkáltatói kölcsön, illetve vissza nem térítendő juttatás vagy egyszeri pénzbeli támogatás igénybevételével
szerzett lakástulajdont, vagy
bd) helyőrségi szállóként hasznosított HM rendelkezésű lakást bérel vagy használ.”
(2) Az R3. 16. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A helyközi munkába járásra szolgáló félhavi, havi vagy 30 napos bérletektől eltérő időtartamra szóló és
a helyközi munkába járással összefüggésben vásárolt helyi negyedéves, féléves és éves bérlet elszámolását
a gazdaságosság és az esetleges visszatérítési lehetőség figyelembevételével az állományilletékes parancsnok
jogosult engedélyezni. A MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya vásárlása esetén kizárólag a „Bónusz kártya”
ára (1) bekezdés szerinti mértékének megfelelő összeg számolható el.
(8) A negyedévesnél hosszabb időszakra érvényes bérlet és a MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya
gazdaságosságának megállapításakor figyelembe kell venni, hogy a bérlet vagy a MÁV START Klub kártyacsaládba
tartozó kártya használatára jogosító feltételekben bekövetkező változások, különösen a szolgálati viszony vagy
a közalkalmazotti jogviszony esetleges megszűnése esetén az ezekkel összefüggésben keletkező túlfizetés
előreláthatóan miként térül meg.
(9) A negyedéves, féléves és éves bérlet, valamint a MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya vásárlására
az állományilletékes parancsnok a jogosult írásbeli kérelmére előleg folyósítását engedélyezheti, ha az ehhez
szükséges fedezet a kérelem elbírálásakor rendelkezésre áll. Az előleggel való elszámolás a bérletről vagy a MÁV
START Klub kártyacsaládba tartozó kártyáról szóló számla leadásával történik.”
(3) Az R3. 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha az állomány tagjának a szolgálati jogviszonya a Hjt. 41. § (5) bekezdése, 59. § (1) bekezdés c) pontja,
59. § (2) bekezdés a) és e) pontja, 68. § (1) bekezdés b) és e)–m) pontja, 80. § (2) bekezdése szerinti okból, vagy
a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a 33/B. § (2) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerinti okból
szűnik meg – ide nem értve a 33/B. § (3) bekezdése szerinti esetet –, a negyedévesnél hosszabb időszakra érvényes
bérlet vagy a MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya érvényességéből még időarányosan hátra lévő
időszakra eső – adó- és járulékfizetési kötelezettség nélküli – árrészt a gazdaságosság vizsgálatának mellőzésével
vissza kell követelni.”
15. §		
Az R3. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi szolgálati utazás végrehajtásához elsősorban közösségi közlekedési eszközt kell igénybe venni.
Az állományilletékes parancsnok a szolgálati, munkaköri feladat jellegétől függően a vonaljegy, a menetjegy vagy
a helyi bérlet és a számla pénzügyi és számviteli szerv részére történő leadása ellenében engedélyezheti a vonaljegy,
a menetjegy vagy a helyi bérlet árának a megtérítését. Nem téríthető meg a vonaljegy, a menetjegy és a helyi bérlet
ára az állomány tagja és a közalkalmazott részére, ha a helyi szolgálati utazás időpontjában a szolgálatteljesítési hely
szerinti településre érvényes helyi bérlet megvásárlásához a 17. § szerinti költségtérítésben részesül.”
16. §		
Az R3. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az e Fejezetben foglalt költségek megelőlegezésére az állományilletékes parancsnok a jogosult írásbeli
kérelmére, legfeljebb a várható kiadások összegével megegyező előleg folyósítását engedélyezheti.”
17. §

(1) Az R3. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állomány áthelyezett tagját az átköltözéssel felmerülő kiadásai megtérítésére, költözködési költségtérítés
címén
a) a bútorok és az egyéb ingóságok – az átköltözés időpontjában érvényes lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti
lakcím és az átköltözést követően lakóhelynek vagy tartózkodási helynek minősülő lakcím közötti – szállítási
költségének megtérítése,
b) számla ellenében a saját és az átköltözés időpontjában vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, élettársa
indokoltan felmerülő – az átköltözés időpontjában érvényes lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti lakcím és
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az átköltözést követően lakóhelynek vagy tartózkodási helynek minősülő lakcím közötti –, egy útra szóló utazási
költségének megtérítése, továbbá
c) költözködési átalány
illeti meg.”
(2) Az R3. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Honvédségi szálláshelyen – ideértve a helyőrségi szállóként hasznosított állami tulajdonú, HM vagyonkezelői
jogú lakást is – történő elhelyezés esetén költözködési költségtérítés címén legfeljebb 200 kg ingóság szállítási
költsége számolható el.”
(3) Az R3. 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állományilletékes parancsnok engedélyezheti a szállítási költség és a költözködési átalány folyósítását akkor
is, ha az állomány tagja az áthelyezést követően igénybe vett honvédségi szálláshelyről az új szolgálatteljesítési
helyével azonos településre vagy annak vonzáskörzetébe költözik, és az (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási
költséget a honvédségi szálláshelyre történő költözésekor nem számolta el.”
18. §		
Az R3. 23. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az állomány áthelyezett tagja részére teljes összegű munkába járási költségtérítés a Lakásrendeletben
meghatározott helyi lakásgazdálkodási szerv által kiállított igazolás alapján állapítható meg, amelyet az állomány
tagja a 15. § (3) bekezdése szerinti kérelemmel együtt nyújt be az állományilletékes parancsnok részére.
Az igazolásnak bizonyítania kell, hogy az állomány áthelyezett tagja a szolgálatteljesítési hely szerinti településen
és annak vonzáskörzetében a Lakásrendelet és a Lakáspénzrendelet alapján nem részesül a család együttélését
lehetővé tevő lakhatási támogatásban.”
19. §		
Az R3. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A szolgálatteljesítési helyétől, a lakóhelyétől és a tartózkodási helyétől eltérő belföldi településre
a) az állomány képzésben való részvétel vagy szolgálati feladat ellátása céljából vezényelt tagja,
b) szolgálati feladat ellátása céljából vezényelt önkéntes tartalékos katona, valamint
c) képzésre beiskolázott vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 53. §-a
alapján átmenetileg más munkáltatónál foglalkoztatott
részére a felmerülő költségeket az 5–7. § és a 10–14. § alkalmazásával kell megtéríteni.
(2) Nem téríthetők meg az önkéntes tartalékos katona részére az (1) bekezdés b) pontja szerinti vezénylés során
a lakóhely és a tartózkodási hely szerinti településen a helyi munkába járási költségek.
(3) 12 hónapot meghaladó belföldi képzésre vezénylés esetén az állomány tagja részére írásbeli kérelme alapján
a 20–22. § szerinti költségtérítések folyósítását kell engedélyezni.
(4) Az e § szerinti juttatásokra nem jogosult az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó azon tagja, aki
nem a HM képzési igényeihez kapcsolódóan vesz részt belföldi képzésben.”
20. §		
Az R3. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § Ha az állomány tagja első alkalommal költözik önálló lakásba, részére az állományilletékes parancsnok
engedélyezheti a 20. § és a 21. § szerinti költözködési költségtérítés kifizetését a közigazgatási határon belüli
helyi, valamint helyközi költözködés esetén is. E rendelkezés értelmében önálló lakásnak – a lakhatás jogcímétől
és a tulajdoni viszonyok helyzetétől függetlenül – azt a lakóingatlant vagy lakrészt kell tekinteni, amely megfelel
az önálló életvitel folytatásához szükséges feltételeknek. Nem minősül önálló lakásnak a helyőrségi szálló – ideértve
a helyőrségi szállóként hasznosított lakást is – és a laktanyai szállás.”
21. §		
Az R3. VII. Fejezete a következő 34/B. §-sal egészül ki:
„34/B. § A honvéd és a közalkalmazott jogosult a felmerülő előre kifizetett és igénybe nem vett szolgáltatások vissza
nem térített ellenértékének megtérítésére, ha a szolgálati, munkaköri feladatai végrehajtása miatt szabadsága
időtartama alatt, illetve a szokásos munkarendjétől eltérő időpontban kell a szolgálatteljesítési helyén jelen lennie.”
22. §		
Az R3. a következő 37. §-sal egészül ki:
„37. § E rendeletnek az egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló
26/2016. (XII. 22.) HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 24. §-a alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy
a 6 hónapot meghaladó vezénylések, beiskolázások és más munkáltatónál történő átmeneti foglalkoztatások esetén
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a 12. § (1) bekezdése szerinti utazási költségtérítések elszámolására az R. hatálybalépését követően végrehajtott
utazásokkal összefüggésben kerülhet sor.”
23. §		
Az R3. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
24. §		
Az R3.
a)
6. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében a „gépjárművel” szövegrész helyébe a „személygépkocsival”
szöveg,
b)
12. § (1) bekezdésében a „személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellékletének”
szövegrész helyébe a „személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.)
3. számú melléklet” szöveg,
c)
12. § (1) és (2) bekezdésében a „gépjármű” szövegrész helyébe a „személygépkocsi” szöveg,
d)
16. § (3) bekezdésében a „9 Ft/km” szövegrész helyébe a „15 Ft/km” szöveg,
e)
18. § (3) bekezdésében a „saját gépjármű” szövegrész helyébe a „saját személygépkocsi” szöveg,
f)
27. § (1) bekezdésében a „szokásos munkarendjétől eltérő időpontban” szövegrész helyébe a „szabadsága
időtartama alatt, illetve a szokásos munkarendjétől eltérő időpontban” szöveg,
g)
32/A. § nyitó szövegrészében az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szövegrész helyébe
az „az Mt.” szöveg,
h)
34/A. § nyitó szövegrészében a „honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet” szövegrész helyébe a „Hjt. vhr.” szöveg,
i)
34/A. § a) pontjában a „szolgálatteljesítési hely” szövegrész helyébe a „képzés helye” szöveg
lép.

4. A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet
módosítása
25. §		
A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet (a továbbiakban:
R4.) 3/A. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontját akkor, ha a lakáspénzre való jogosultság egyéb feltételeivel
rendelkező személy lakáslízingjéhez történő támogatás megállapítását]
„e) a lakáspénzzel lízingelt, a méltányolható lakásigény alsó határát el nem érő szobaszámú lakás helyett
a méltányolható lakásigény alsó határát elérő vagy azt meghaladó, a szolgálati hely szerinti településen vagy annak
vonzáskörzetében lévő, beköltözhető lakásra kéri.”
26. §		
Az R4.
a)
3/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „a méltányolható lakásigénynek megfelelő” szövegrész helyébe
a „legalább a méltányolható lakásigény alsó határának megfelelő szobaszámú és beköltözhető” szöveg,
b)
3/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „kéri, vagy” szövegrész helyébe a „kéri,” szöveg,
c)
3/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „kéri.” szövegrész helyébe a „kéri, vagy” szöveg
lép.
27. §

(1) Az R4. 57. §-ában a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM
rendelet 215. § (2) bekezdés a)–h) pontját és 218. § (2) bekezdését megállapító rendelkezés az „az illetményalap”
szövegrész helyett az „a kormánytisztviselői illetményalap” szöveggel lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba az R4. 55. §-a.

5. Záró rendelkezések
28. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és 2018. január 2-án hatályát veszti.
		

Dr. Simicskó István s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelethez
„1. melléklet a 19/2013. (IX. 6.) HM rendelethez
……………………………………….
(honvédelmi szervezet megnevezése)

KÉRELEM
munkába járási költségtérítéshez
Név, rendfokozat/foglalkoztatási jogviszony, beosztás/munkakör: ....................................................................................................
Szolgálati hely, munkahely: ................................................................................................................................................................................
Közvetlen szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes neve, rendfokozata/foglalkoztatási jogviszonya, beosztása/
munkaköre: ..............................................................................................................................................................................................................
1. A napi munkába járási és hazautazási költségtérítésre való jogosultság elbírálásához szükséges adatok:
1.1. Lakóhely: ...........................................................................................................................................................................................................
1.2. Bejelentett tartózkodási hely: ....................................................................................................................................................................
1.3. Albérletidíj-, lízingdíj-hozzájárulásban, lakáspénzben részesül*:			
IGEN
NEM
1.4. Munkáltatói kölcsönben részesült-e olyan lakás tulajdonának megszerzéséhez, ami jelenlegi szolgálatteljesítési
helye (munkahelye) szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében található?*:		
IGEN NEM
1.5. Vissza nem térítendő juttatásban, egyszeri pénzbeli támogatásban részesült-e olyan lakás tulajdonának
megszerzéséhez, ami jelenlegi szolgálatteljesítési helye (munkahelye) szerinti településen vagy annak
vonzáskörzetében található?*:								IGEN NEM
1.6. A szolgálatteljesítés helye szerinti településen beköltözhető lakástulajdonnal rendelkezik*
IGEN NEM
2. Szolgálat érdekében áthelyezett vagy vezényelt állomány által kitöltendő adatok
2.1. A szolgálat érdekében történt áthelyezésével1 egyidejűleg vagy azt követően a szolgálatteljesítési hely szerinti
településen vagy annak vonzáskörzetében2 HM rendelkezésű lakást kapott*			
IGEN NEM
2.2. A lakóhelyén/bejelentett tartózkodási helyén együtt élő közeli hozzátartozó, élettárs van*:
IGEN NEM
2.3. A 2.2. pont szerinti közeli hozzátartozón, élettárson kívül tartásra kötelezett hozzátartozó neve, címe: ......................
.......................................................................................................................................................................................................................................
3. Különélésre vonatkozó nyilatkozat:
Családi állapot: ........................................................................................................................................................................................................
Alulírott kijelentem, hogy a szolgálat érdekében történt
			– áthelyezésem
			
– belföldi képzésre vezénylésem
			
– egyéb szolgálati feladatra vezénylésem*
			következtében .........................................................................
			
(szolgálatteljesítési hely szerinti
			település/vonzáskörzet)
			
– az egyébként velem közös háztartásban élő
			
családtagjaimtól, eltartásra kötelezett
			hozzátartozómtól3 külön élek és hétvégi
			hazautazásra kényszerülök
			
– a család együttélését lehetővé tevő lakhatási
			
támogatás hiányában napi helyközi munkába
			járásra kényszerülök*.

Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 19. § (1)–(3) bekezdése szerint szolgálat érdekében áthelyezettek vagy 24. §-a szerint
vezényeltek.
2
Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 1. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti vonzáskörzet.
3
Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti családtagok.
1
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4. Az utazásra vonatkozó adatok:
4.1. A fenti adatok figyelembevételével 20….. (év) … (hó) …….. (nap)-tól …………………………………. útvonalon
részemre „napi munkába járási”, „hétvégi hazautazási”* költségtérítés folyósítását kérem.
4.2. Igénybe vett utazási eszköz(ök)*:
– belföldi közforgalmú vasút
					– helyközi, elővárosi autóbuszjárat
					
– helyi érdekű vasút (HÉV)
					
– menetrend szerint közlekedő hajó, komp, rév
					– helyi tömegközlekedési eszköz
					– saját személygépkocsi
4.3. Szolgálatteljesítési hely, munkavégzés helye, címe:
4.4. Napi munkába járás esetén a munkába járás lakóhelyről/bejelentett tartózkodási helyről* történik.
4.5. Saját személygépkocsi igénybevétele (15 Ft/km)
Kiindulási és célállomás távolsága (km):
………… km
Egy útra elszámolható összeg (km × 15 Ft/km):
.…………. Ft
4.6. Helyközi közösségi közlekedési eszköz igénybevétele:
4.6.1. Egy utazási eszköz igénybevétele esetén:
Kiindulási és célállomás (közlekedési vállalat által közzétett) távolsága:
..……….. km
Havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára:
..………… Ft
Igényelt költségtérítés módja*:
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 86%)
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától
különélő, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
4.6.2. Átszállással végrehajtott utazás esetén:
Igényelt költségtérítés módja*:
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 86%)
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenő közlekedés miatt (térítés mértéke: 86%)
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától
különélő, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenő közlekedés miatt (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány
vagy családjától különélő, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
a) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ..............................................................– ...........................................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ..............................................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: ...............................................................................................................................Ft
b) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ..............................................................– ...........................................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ..............................................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: ..............................................................................................................................Ft
c) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ................................................– ..........................................................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ...............................................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: ...............................................................................................................................Ft
4.7. MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya igénybevétele esetén
4.7.1. a kártya érvényességének időtartama: fél év/1 év*,
4.7.2. a költségtérítés mértéke: 86% / 100%*.
4.8. Helyi közösségi közlekedés (a szolgálatteljesítési, munkavégzési hely és a lakóhely vagy a tartózkodási hely
szerinti településen)
4.8.1. Helyi bérlethez hozzájárulást kér*:					
IGEN NEM
4.8.2. Helyi bérlethez való hozzájárulás mértéke a szolgálatteljesítés helye/vezénylés helye* szerinti településen*:		
				
– 100% (csak a vezényelt és a családjától különélő, szolgálat
					
érdekében áthelyezett állomány esetében) – bérletszelvény és számla
					leadása ellenében
					
– miniszteri utasításban meghatározott mérték – bérletszelvény és
					számla leadása ellenében
4.8.3. A szolgálatteljesítés helye/vezénylés helye* szerinti településen érvényes bérlet teljes ára: .................................... Ft
4.8.4. Helyi bérlethez való hozzájárulás mértéke a lakóhely/tartózkodási hely szerinti településen*: miniszteri
utasításban meghatározott mérték – bérletszelvény és számla leadása ellenében
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4.8.5. A lakóhely/tartózkodási hely szerinti településen* érvényes bérlet teljes ára: ............................................................... Ft
A helyi bérletről a számlát minden esetben az állományilletékes honvédelmi szervezet nevére és címére kell
kiállíttatni.
Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a különélésre vonatkozó
nyilatkozat a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban, valamint az utazási
költségtérítési jogosultságomat érintő feltételekben bekövetkező minden változást a változás bekövetkeztétől
számított 5. munkanapig köteles vagyok bejelenteni.
................................................, 20................... év ................................... hó ............... nap
		
…………………………………….
		
igénylő aláírása
		
(telefonszám: .......................................)
5. A személyügyi ügyintéző záradéka:
5.1. A személyes adatszolgáltatási kötelezettség alapján, a nyilvántartott személyi adatok és az igénylő által
feltüntetett adatok:
– megegyeznek,
– nem egyeznek meg, de azok átvezetése a benyújtott dokumentumok alapján megtörtént.
5.2. Jelenlegi szolgálati helyére kinevezés/áthelyezés ideje:
5.3. A kérelmező a rendelkezésre álló adatok alapján különélőnek minősül:
IGEN / NEM
................................................., 20................. év ...................................... hó ..................... nap
P. H.
		
………………………………….
		
személyügyi ügyintéző aláírása
6. A pénzügyi és számviteli szerv záradéka:
6.1. Nevezett a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján
………………..–…………… útvonalon 20..... (év)
……………… (hó) …….. (nap)-tól napi munkába járási, hétvégi hazautazási* költségtérítésre jogosult.
6.2. Az utazási eszköz igénybevételi formája*:
– belföldi közforgalmú vasút
– helyközi, elővárosi autóbuszjárat
– helyi érdekű vasút
– menetrend szerint közlekedő hajó, komp, rév
– helyi tömegközlekedési eszköz
– saját gépjármű
6.3. Napi km: …………. (napi munkába járás esetén)
6.4. Hétvégi km: …………… (hétvégi hazautazás esetén)
6.5. Nevezett ………. km-es bérlet/egy útra* szóló menetjegy árának ..........................%-ára, .......................... Ft összegben,
illetve saját gépjármű választása esetén ………….. km × 15 Ft/km-re, …….……… Ft összegben jogosult.**
6.6. MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya igénybevétele esetén a kártya féléves/éves* árának
.......................%-ára, …………………. Ft összegben jogosult.
6.7. Szolgálat érdekében történt áthelyezés, vezénylés miatt 100%-os mértékű, ……………. Ft összegű helyi bérlet
költségtérítésre jogosult.
6.8. Helyi bérlettérítéshez ......................%-os mértékű .................................. Ft összegű hozzájárulásra jogosult a lakóhelye/
tartózkodási helye* szerinti településen történő utazáshoz.
...................................., 20.................... év ................................. hó .............. nap
P. H.
		
		

...............................................................................
pénzügyi és számviteli szerv vezetőjének aláírása
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7. Munkáltatói döntésben történő rögzítés céljából átvettem:
…………………………, 20…. év …………………. hó ……... nap
		
		

………………………………..
aláírás

* A megfelelő rész aláhúzandó!
** A felesleges szövegrészek kihúzandók!”

A nemzetgazdasági miniszter 56/2016. (XII. 22.) NGM rendelete
a bürokráciacsökkentéssel érintett egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés b), c), e) és
f ) pontjában, valamint 58. § (8) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
47. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. § a) és b) pontjában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 11. pontjában
foglalt feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása
1. §

(1) A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000.
(IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 1/A. és 1/B. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet alkalmazásában
1. állásbörze: a munkát keresők és az álláskínálók személyes információcseréjét közvetlen formában elősegítő
rendezvény,
2. álláskínáló: minden olyan foglalkoztató, aki munkaerőigényét bejelentette, és a közvetítést kéri,
3. EU Kék Kártya: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. §
r) pontjában meghatározott engedély,
4. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a szolgáltatás tárgya természetes
személy által ellenérték fejében végzett munka,
5. foglalkoztató: az a személy vagy szervezet, akinek vagy amelynek részére természetes személy foglalkoztatásra
irányuló jogviszony alapján munkát végez,
6. közhasznú szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezetében foglaltaknak megfelelő szervezet,
7. munkaerőigény: a foglalkoztatónál olyan tevékenység jövőbeni ellátására felmerült igény, amelyben
a munkavégzés foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik.
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(4)

(5)
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1/B. § Az e rendeletben szabályozott támogatások nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során a kormányhivatal
figyelembe veszi
a) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
c) a kormányhivatallal való korábbi együttműködés tapasztalatait,
d) a nyújtott szolgáltatások színvonalát, eredményességét, valamint
e) a szolgáltatásokhoz kapcsolódó keresetpótló juttatás megállapítása esetén az igénybe vett szolgáltatás formáját,
időtartamát.”
Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járási hivatal a munkaközvetítő tevékenységét az álláskeresőként nyilvántartott [Flt. 58. § (5) bekezdés
d) pont], a közvetítést kérő, valamint a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyekkel (a továbbiakban együtt:
munkát kereső) és az álláskínálókkal együttműködve folytatja.”
Az R1. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A foglalkoztató a 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével a bejelentést elektronikus úton is
megteheti az állami foglalkoztatási szerv e célból létrehozott elektronikus felületén (a továbbiakban: Virtuális
Munkaerőpiac Portál).”
Az R1. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § Az álláskereső kérelmére keresetpótló juttatás állapítható meg a járási hivatal által a részére felajánlott,
a) a 7. § (3) bekezdésében meghatározott csoportos foglalkozáson (álláskereső klub) történő részvétel időtartamára
vagy
b) több munkaerőpiaci szolgáltatást tartalmazó, személyre szabott szolgáltatás vagy szolgáltatások
igénybevételének időtartamára,
ha a szolgáltatás vagy szolgáltatások folyamatos igénybevételének időtartama legalább az 5 napot eléri, és
a szolgáltatást a járási hivatal nyújtja, vagy a kormányhivatal a szolgáltatás nyújtásához támogatást állapított meg.”
Az R1. a 28. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Gyermek felügyeletével, hozzátartozó ápolásával kapcsolatos kiadás megtérítése
28/A. § (1) A hozzátartozó gondozásával, ápolásával, továbbá a gyermek (ideértve az örökbefogadott,
a családbafogadó gyám gyámsága alatt álló gyermeket és a nevelt gyermeket) felügyeletével kapcsolatban
felmerült, indokolt kiadáshoz támogatás abban az esetben folyósítható, ha a gyermek felügyeletével, hozzátartozó
ápolásával kapcsolatos indokolt kiadást a támogatásban részesülő számlával igazolja. A támogatás napi összege
nem haladhatja meg az 5000 forintot.
(2) Nem nyújtható az (1) bekezdésben meghatározott támogatás abban az esetben, ha
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy érintett hozzátartozójára tekintettel ápolási díjban részesül, illetve ha
a hozzátartozó a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban,
illetve nappali ellátásban vagy ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményben történő átmeneti vagy tartós
elhelyezésben részesül, valamint
b) a szolgáltatást igénybe vevő személlyel egy háztartásban élő gyermeke a támogatás iránti kérelem benyújtásának
időpontjában bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, óvodai, napközi otthonos
elhelyezésben részesül.”
(6) Az R1. a 30. §-t megelőzően a következő alcím-címmel egészül ki:

„Záró rendelkezések”
(7) Hatályát veszti az R1.
a)
15. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében a „[29. § c) pont]” szövegrész,
b)
29. §-a és
c)
29/A. §-a.

2. Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló
34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosítása
2. §

(1) Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.)
SZMM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt a járási hivatalhoz álláskeresési
járadék iránt kérelmet nyújt be, igazolólap kiállítását kéri a munkaadótól a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyról.
A munkaadó az igazolólap egy példányát az Flt. 36/A. § (2) bekezdése szerint adja ki a nevelőszülő részére
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a kérelmének beérkezését követő 8 napon belül. Az igazolólapot az álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtását
megelőző hónap utolsó napjáig terjedő időszakra kell kiállítani. A munkaadó az igazolólap másik példányát
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő 5 évig megőrzi.”
(2) Az R2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 31/2012. (X. 16.)
NGM rendelet módosítása
3. §

(1) A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 31/2012. (X. 16.) NGM rendelet (a továbbiakban:
R3.) 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának]
„j) az Mt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés b), d) és
h) pontjában, valamint 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,”
(alkalmazása esetén van helye.)
(2) Az R3. 1. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
[A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának]
„k) a Met. 3. § (1a) bekezdése szerint előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a Met. 7/B. § (1) bekezdése szerinti
megsértése miatt a Met. 7/B. §-ában meghatározott jogkövetkezmény, illetve a Met. 8/D. § (1)–(3) bekezdése szerinti
adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt a Met. 8/D. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény”
(alkalmazása esetén van helye.)

4. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és
-közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba
vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet módosítása
4. §		
A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes
szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Tevékenységi körként
a) az üzletszerű ingatlankezelő szolgáltatás mellett az üzletszerű társasházkezelő,
b) az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatás mellett az üzletszerű ingatlanközvetítő
szolgáltatás egy bejelentésben megjelölhető.”

5. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
6. §		
A 4. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 5. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 56/2016. (XII. 22.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához
Munkaadó adatai:
1.
Neve:
2.
Címe:
3.
Adószáma:
4.
TEÁOR-szám:
Munkavállaló adatai:
5.
Neve:
6.
Születési neve:
7.
Anyja neve:
8.
Születési hely, idő:
9.
TAJ:
10.
Lakóhelye:
11.
Tartózkodási helye:
Munkaviszonyra (közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyra, állami szolgálati jogviszonyra,
bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszonyra, a közfoglalkoztatási jogviszonyra, a biztosított
bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszonyra,
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyra, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló
jogviszonyára – ide nem értve az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját –, a Magyar
Honvédség, rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú tagjának
szolgálati viszonyára) vonatkozó adatok:
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Munkaköre (FEOR szerinti besorolásban):
Munkaviszony kezdete:
Munkaviszony vége:
A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napja (az időszak
kezdete) (lásd Kitöltési útmutató):
A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított
négy naptári negyedévben elért munkaerőpiaci járulékalap összege (Ft):
A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított
négy teljes naptári negyedévben elért azon hónapoknak a száma, amelyekben a munkavállalónak volt
járulékalapja (az érintett hónapok száma):
A munkaviszony fennállása alatt az utolsó, legalább hat hónapig betöltött munkakör (FEOR szerinti
besorolásban):
A munkaviszony időtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság
időtartama (lásd Kitöltési útmutató):
a)
fizetés nélküli szabadság kezdő napja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja
b)
fizetés nélküli szabadság kezdő napja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja
c)
fizetés nélküli szabadság kezdő napja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja
A jogviszony megszüntetésének/megszűnésének módja (lásd Kitöltési útmutató):
munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony,
bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június
1-jét megelőzően létesített – ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási
jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya – ide nem értve
az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját –, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony,
valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák
szolgálati viszonya és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati
viszonya esetében:
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21.

Jelen Igazolólapon munkaviszonyként felsorolt jogviszonyokra megszűnésekor, megszüntetésekor irányadó,
szerződésben megállapított alapbér/illetmény/díjazás összege (Ft) (Az adat tájékoztató jellegű, közlése
a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló rendeletek végrehajtása érdekében szükséges,
a magyarországi álláskeresési ellátásra való jogosultságot nem befolyásolja.):

Az összeg bruttó/nettó (lásd Kitöltési útmutató)
Keltezés helye, dátum
		
		

......................................................
cégszerű aláírás

Kitöltési útmutató
az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólaphoz
Magyarázat az egyes pontokhoz:
13. pont: Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetén a jogviszony kezdete a nevelőszülői foglalkoztatási
jogviszony kezdete. Amennyiben a hivatásos nevelőszülői jogviszony a törvény erejénél fogva [a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 163. § (1) bekezdés] alakult át nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonnyá, úgy a jogviszony kezdetén a hivatásos nevelőszülői jogviszony kezdetét kell érteni.
14. pont: Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt kiadott igazolólap esetén a jogviszony befejező
időpontjaként az álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napját kell érteni.
A kérelem benyújtásának időpontját a nevelőszülő a kérelem másolatával igazolja. Az igazolólap további pontjainak
vonatkozásában nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt kiadott igazolólap esetén a nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszony megszűnésének időpontján az e pontban feltüntetett időpontot kell érteni.
15. pont: A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy teljes naptári negyedév kezdő napjának
meghatározása során az aktuális naptári negyedév (az a naptári negyedév, melynek időtartamára a munkaviszony
megszűnésének időpontja esik) nem tartozik bele a megelőző négy teljes naptári negyedévbe, ideértve azt
az esetet is, amikor a munkaviszony a naptári negyedév utolsó napján szűnik meg.
16. pont: A vizsgált időszak 15. pontban meghatározott kezdetétől számított négy teljes naptári negyedévben elért
munkaerőpiaci járulékalap összege.
A munkaerőpiaci járulékalap meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni:
a)
Amennyiben a vizsgált időszakban vannak 2010. január 1-jénél korábbi időszakok (ebben az időszakban
munkaerőpiaci járulékfizetési kötelezettség nem állt fent), akkor adott időszak vonatkozásában
a munkavállaló társadalombiztosítási járulékalapját kell figyelembe venni.
b)
Amennyiben a munkavállalónak a vizsgált időszakban egyáltalán nem volt járulékalapja, akkor az igazolás
16. pontjához 0 Ft-ot kell írni.
17. pont: Az érintett hónapok számát a következőképpen kell meghatározni:
a)
teljes hónap: olyan hónap, amelyben a munkavállalónak a teljes hónapra vonatkozóan volt járulékalapot
képező jövedelme, azaz amelyben a munkavállaló munkaviszonya a hónap első napjától a hónap utolsó
napjáig fennállt, és amely alatt a munkavállalónak járulékfizetés alól mentes időszaka nem volt;
b)
törthónap: olyan hónap, amelyben a munkavállalónak nem volt a teljes hónapra vonatkozóan járulékalapot
képező jövedelme, azaz amelyben a munkavállaló munkaviszonya nem állt fenn a hónap első napjától
a hónap utolsó napjáig, illetve amely alatt a munkavállalónak járulékfizetés alól mentes időszaka volt.
Az érintett hónapok számának meghatározásakor a teljes hónapot 1 hónapszámmal kell figyelembe venni.
A törthónapok esetében a hónapszám számítási módja: az aktuális hónapon belül azoknak a naptári napoknak
a számát, amelyekre vonatkozóan a munkavállalónak volt járulékalapja, el kell osztani az aktuális hónap naptári
napjainak számával. A törthónaphoz tartozó hónapszám az így kapott törtszám – a kerekítés általános szabályai
szerint – két tizedesre kerekített értéke.
Az igazolólap 17. pontjához a vizsgált időszakba tartozó hónapok fenti módon kiszámolt egész és törthónapok
hónapszámainak összegét kell írni.
19. pont: A munkaviszony időtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság
időtartama.
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Ebben a részben a munkaviszony ideje alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság
teljes időtartamát – beleértve az első 30 napot is – kell feltüntetni. A munkaviszony ideje alatt igénybe vett 30 napot
meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság időtartamában nem kell feltüntetni az Flt. 25. § (4) bekezdése szerinti
fizetés nélküli szabadságokat.
20. pont1: A jogviszony megszüntetésének/megszűnésének módja.
A munkaviszony megszüntetésének lehetséges esetei:
a)
a munkavállaló felmondása (a köztisztviselő, a kormánytisztviselő, a közalkalmazott, valamint a hivatásos
szolgálatban álló személy lemondása);
b)
a munkaadó azonnali hatályú felmondással [a közszolgálati, állami szolgálati és a kormányzati szolgálati
jogviszony hivatalvesztéssel, a közalkalmazotti jogviszony elbocsátással, valamint a hivatásos és szerződéses
állományú jogviszonynak a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 80. § (1) bekezdés f ) pontjában, (2) bekezdés h) pontjában,
továbbá 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
59. § (1) bekezdés c) pontjában, 68. § (1) bekezdés k)–m) pontjában meghatározott módon] történő
megszüntetése;
c)
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 66/D. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti megszüntetése.
21. pont: A megfelelő válasz aláhúzandó arra nézve, hogy a közölt béradat bruttó vagy nettó összeg. Az e pontban
közölt adatok a 883/2004/EK rendelet 62. cikke és a 987/2009/EK rendelet 54. cikk (2) bekezdésének végrehajtása
érdekében szükségesek.”

1

A 20. pontot a munkaadó abban az esetben tölti ki, ha a jogviszony az ott felsorolt valamely módon szűnt meg.
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A nemzetgazdasági miniszter 57/2016. (XII. 22.) NGM rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló
36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 30. alpontjában
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.)
NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e rendeletben meghatározott, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatás az 1. melléklet]
„c) 11. sora alapján
ca) a GINOP 5. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv uniós foglalkoztatási programjainak
előfinanszírozásához a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 6. § 12. és 14. pontja, 58–62. §-a, valamint 100. §-a,
cb) a VEKOP 8. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv uniós foglalkoztatási programjainak
előfinanszírozásához a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 8. § 17. és 22. pontja, 61. §-a valamint 100. §-a alapján
nyújtható.”
2. §		
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. §		
A Rendelet 1. §-ában a „Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény” szövegrész
helyébe a „Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény” szöveg lép.
5. §		
A Rendelet
a)
2. § c) pontjában a „12. sora” szövegrész helyébe „11. sora” szöveg,
b)
2. § d) pontjában a „13. sora” szövegrész helyébe „12. sora” szöveg,
c)
2. § e) pontjában a „14. sora” szövegrész helyébe „13. sora” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a Rendelet 2. § d) és e) pontja.
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 3. §, a 4. §, a 6. § és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a …./2016. (…..) NGM rendelethez
1. melléklet a 36/2015. (XII.28.) NGM rendelethez

„1. melléklet a 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
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E

Jogcím
név

F

G

H

I

J

K

L

M

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Aktív támogatások
Foglalkoztatási és
Az előirányzat célja a foglalkoztatás
képzési támogatások elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) alapján a
foglalkoztatás
elősegítése,
a
munkahelyteremtés,
a
munkahelymegőrzés, a munkaerő
alkalmazkodásának
és
az
álláskeresők munkához jutásának
támogatása. Az előirányzat terhére
nyújtható
támogatásokat,
és
elszámolható egyéb kiadások körét az
Flt. határozza meg.

természetes
pályázat folyósítegy
visszatérítendő
személyek,
egyéni
vagy
ható
összegben támogatás
vállalkozók,
kérelem
vagy
esetén
a
gazdasági társaságok,
alapján
részletekben hatósági vagy
non-profit gazdasági hatósági
támogatási
társaságok,
egyéb szerződés,
szerződésben
civil szervezetek,
támogatási
meghatározott
egyházi
jogi szerződés,
határidő
személyek,
támogatói
költségvetési szervek, okirat útján
önkormányzatok,
társulások, TB alap

Az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011.
(XII. 31.)
Korm.
rendelet
(a
továbbiak
ban: Ávr.)
84. §. (2)
bekezdése
szerint.

állami foglalkoztatási
szervként
eljáró fővárosi
és
megyei
kormányhivatal

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
Lebo- költségnyovetési
lító
támogaszerv
tás
közreműködő
szervezete
-
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1. melléklet az 57/2016. (XII. 22.) NGM rendelethez
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278778

5
6

264590

7

199331

Szakképzési és
Az előirányzat célja a képzési rendszer szakképzési
pályázat vagy
felnőttképzési támogatások fejlesztésének támogatása, szakképzési hozzájárulásra
kérelem
és felnőttképzési támogatások nyújtása. kötelezett,
civil
alapján
Az előirányzat terhére nyújtható szervezet,
egyházi
hatósági
támogatásokat
a
szakképzési jogi
személy, szerződés,
hozzájárulásról
és
a
képzés költségvetési szerv, támogatási
fejlesztésének támogatásáról szóló önkormányzat,
szerződés,
2011.
évi
CLV.
törvény
(a társulás,
egyéb
támogatói
továbbiakban: Szht.), valamint az közhasznú jogállással okirat útján
elszámolható egyéb kiadások körét az rendelkező szervezet,
Szht. és az Flt. határozza meg. Ennek közalapítvány,
keretében
képzéshez,
fejlesztő gazdasági
kamara,
tevékenységhez, beruházáshoz, tárgyi felnőttképzésben
és technikai feltételek fejlesztéséhez, részt vevő felnőtt
szakmai tanulmányi versenyekhez,
felnőttoktatáshoz, tanulmányi ösztöndíj
nyújtásához,
egyes
költségvetési
szervek és a gazdasági kamarák
feladatai
ellátásához
nyújtható
támogatás.
Passzív kiadások
Álláskeresési
Az előirányzat célja az álláskeresők természetes személyek,
kérelem
ellátások
ellátásának biztosítása. Az előirányzat gazdasági társaságok,
alapján,
terhére nyújtható ellátásokat és
EU tagországok
hatósági
elszámolható egyéb kiadások körét az munkaügyi szervezetei határozattal
Flt. határozza meg.
Bérgarancia
kifizetések

Bérgarancia törvény
szerinti felszámolás
vagy kényszertörlés
alatt álló gazdálkodó
szervezetek,
felszámolás alatt álló
kölcsönbevevő,
gazdasági társaságok

4

kérelem
alapján
hatósági
határozattal

egy
összegben
vagy
részletekben

-

Az Ávr. állami
84. §. (2) szakképzési
bekezdés szervként
szerint. eljáró Nemzeti
Szakképzési és
Felnőttképzési
Hivatal

-

egy
összegben
vagy
részletekben

-

-

-

egy
összegben

A támogatásról szóló
határozat jogerőre
emelkedését követő
70. nap, vagy ha a
felszámolási
zárómérleg
benyújtására a
támogatásról szóló
határozat jogerőre
emelkedését követő
70. napot megelőzően
kerül sor, akkor a
felszámolási
zárómérleg benyújtását
megelőző nap.

-

állami
foglalkoztatási
szervként
eljáró fővárosi
és megyei
kormányhivatal
állami
foglalkoztatási
szervként
eljáró fővárosi
és megyei
kormányhivatal

-

-

-

-

-

-
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Az előirányzat célja a felszámolás és
kényszertörlés alatt álló gazdálkodó
szervezetek munkavállalói szociális
biztonságának
elősegítése.
Az
előirányzat
terhére
nyújtható
támogatást a Bérgarancia Alapról szóló
1994. évi LXVI. törvény (a
továbbiakban: Bérgarancia törvény)
határozza meg, az előirányzat terhére
elszámolható egyéb kiadások körét az
Flt. szabályozza.

folyósítható

83320

4

278790

Működtetési célú
kifizetések

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstár,
működtetési kiadásainak a biztosítása.
Magyar Posta Zrt.

9

303835

Start-munkaprogram

10
11

276812

EU-s elő- és
társfinanszírozás
TÁMOP 1.1
Munkaerőpiaci
szolgáltatások és
támogatások

-

kincstári terhelés
vagy postai
utalványdíj
alapján

-

-

Az
előirányzat
célja
a költségvetési szervek,
kérelem
folyósítközfoglalkoztatáshoz
nyújtható önkormányzatok,
alapján,
ható
támogatásokról szóló 375/2010. (XII.
társulások,
hatósági
31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: egyéni vállalkozók, szerződéssel
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet] gazdasági társaságok,
szerinti közfoglalkoztatási támogatások non-profit gazdasági
biztosítása. Az előirányzat terhére társaságok, egyéb civil
nyújtható támogatásokat a 375/2010.
szervezetek,
(XII. 31.) Korm. rendelet, az egyéb egyházi jogi személyek
elszámolható
kiadásokat
az
Flt.
határozza meg.

egy összegben
vagy
részletekben

-

-

Az előirányzat fedezetet biztosít a természetes személyek,
hátrányos
helyzetű
álláskeresők egyéni vállalkozók,
foglalkoztathatóságának
javítását gazdasági társaságok,
szolgáló, az állami foglalkoztatási szerv non-profit gazdasági
hatáskörében eljáró megyei/fővárosi társaságok, egyéb civil
kormányhivatalok által megvalósított
szervezetek,
TÁMOP
1.1.
Munkaerőpiaci
egyházi jogi
szolgáltatások
és
támogatások
személyek,
intézkedés előfinanszírozásához.
költségvetési szervek,
önkormányzatok,
társulások

egy összegben,
vagy
részletekben

-

pályázat
vagy
kérelem
alapján,
hatósági
szerződés,
támogatási
szerződés,
támogatói
okirat útján

-

folyósítható

állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal,
állami szakképzési
szervként eljáró
Nemzeti
Szakképzési és
Felnőttképzési
Hivatal
állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal

-

-

-

-

Az Ávr.
állami
84. §. (2)
foglalkoztatási
bekezdése szervként eljáró
szerint.
fővárosi és megyei
kormányhivatal

-

-
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83321

303857

Foglalkoztathatósá
g és
Alkalmazkodóképe
sség EU-s
társfinanszírozása

Az NFA az európai uniós források Emberi Erőforrások
fogadásához – a TÁMOP keretében
Minisztériuma
megvalósuló, a foglalkoztathatóság és az
alkalmazkodóképesség
javítására
szolgáló prioritásokra tekintettel –
társfinanszírozással biztosít forrást.

13

343117

2014-2020-as
időszak
munkaerőpiaci
programjainak
előfinanszírozása

Az előirányzat fedezetet biztosít a természetes személyek,
GINOP 5. és a VEKOP 8. prioritás egyéni vállalkozók,
keretében
megvalósuló
állami gazdasági társaságok,
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró non-profit gazdasági
megyei/fővárosi
kormányhivatalok társaságok, egyéb civil
uniós foglalkoztatási programjainak
szervezetek,
előfinanszírozásához.
egyházi jogi
személyek,
költségvetési szervek,
önkormányzatok,
társulások

pályázat
vagy
kérelem
alapján
hatósági
szerződés,
támogatási
szerződés,
támogatói
okirat

2016. október 1-jét követően a Kormány Magyarország 2016.
döntése alapján használható fel.
évi
központi
költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény
19. § (7) bekezdésében
meghatározott
kormányhatározat
szerint

-

14

Fejezeti stabilitási
tartalék

-

-

Magyarország
2016. évi
központi
költségvetéséről
szóló 2015. évi
C. törvény
alapján egy
összegben, az
első
negyedévben
folyósít- egy összegben
ható
vagy
részletekben

-

Magyarország
2016.
évi
központi
költségvetéséről
szóló 2015. évi
C. törvény 19. §
(7) bekezdésében
meghatározott
kormányhatározat szerint.

-

-

-

-

-

Az Ávr.
állami
84. §. (2)
foglalkoztatási
bekezdése szervként eljáró
szerint.
fővárosi és megyei
kormányhivatal

-

-

-

-

-

-
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12

-
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„1. melléklet a 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

1. melléklet a 36/2015. (XII.28.) NGM rendelethez

LXIII. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
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Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Aktív támogatások
Foglalkoztatási és
Az előirányzat célja a foglalkoztatás
képzési támogatások elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) alapján a
foglalkoztatás
elősegítése,
a
munkahelyteremtés,
a
munkahelymegőrzés, a munkaerő
alkalmazkodásának
és
az
álláskeresők munkához jutásának
támogatása. Az előirányzat terhére
nyújtható
támogatásokat,
és
elszámolható egyéb kiadások körét az
Flt. határozza meg.

természetes
pályázat folyósítegy
visszatérítendő
személyek,
egyéni
vagy
ható
összegben támogatás
vállalkozók,
kérelem
vagy
esetén
a
gazdasági társaságok,
alapján
részletekben hatósági vagy
non-profit gazdasági hatósági
támogatási
társaságok,
egyéb szerződés,
szerződésben
civil szervezetek,
támogatási
meghatározott
egyházi
jogi szerződés,
határidő
személyek,
támogatói
költségvetési szervek, okirat útján
önkormányzatok,
társulások, TB alap

Az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011.
(XII. 31.)
Korm.
rendelet
(a
továbbiak
ban: Ávr.)
84. §. (2)
bekezdése
szerint.

állami
foglalkoztatási
szervként
eljáró fővárosi
és
megyei
kormányhivatal

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
Lebo- költségnyovetési
lító
támogaszerv
tás
közreműködő
szervezete
-
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2. melléklet a /2016. (.....) NGM rendelethez

2. melléklet az 57/2016. (XII. 22.) NGM rendelethez

-

83323

278778

5
6

264590

7

199331

Szakképzési és
Az előirányzat célja a képzési rendszer szakképzési
pályázat vagy folyósítegy
felnőttképzési támogatások fejlesztésének támogatása, szakképzési hozzájárulásra
kérelem
ható
összegben
és felnőttképzési támogatások nyújtása. kötelezett,
civil
alapján
vagy
Az előirányzat terhére nyújtható szervezet,
egyházi
hatósági
részletekben
támogatásokat
a
szakképzési jogi
személy, szerződés,
hozzájárulásról
és
a
képzés költségvetési szerv, támogatási
fejlesztésének támogatásáról szóló önkormányzat,
szerződés,
2011.
évi
CLV.
törvény
(a társulás,
egyéb
támogatói
továbbiakban: Szht.), valamint az közhasznú jogállással okirat útján
elszámolható egyéb kiadások körét az rendelkező szervezet,
Szht. és az Flt. határozza meg. Ennek közalapítvány,
keretében
képzéshez,
fejlesztő gazdasági
kamara,
tevékenységhez, beruházáshoz, tárgyi felnőttképzésben
és technikai feltételek fejlesztéséhez, részt vevő felnőtt
szakmai tanulmányi versenyekhez,
felnőttoktatáshoz, tanulmányi ösztöndíj
nyújtásához,
egyes
költségvetési
szervek és a gazdasági kamarák
feladatai
ellátásához
nyújtható
támogatás.
Passzív kiadások
Álláskeresési
Az előirányzat célja az álláskeresők természetes személyek,
kérelem
egy
ellátások
ellátásának biztosítása. Az előirányzat gazdasági társaságok,
alapján
összegben
terhére nyújtható ellátásokat, és
EU tagországok
hatósági
vagy
elszámolható egyéb kiadások körét az munkaügyi szervezetei határozat útján
részletekben
Flt. határozza meg.
Bérgarancia
kifizetések

Bérgarancia törvény
kérelem
szerinti felszámolás
alapján
vagy kényszertörlés
hatósági
alatt álló gazdálkodó határozat útján
szervezetek,
felszámolás alatt álló
kölcsönbevevő,
gazdasági társaságok

-

-

egy
A támogatásról szóló
összegben
határozat jogerőre
emelkedését követő
70. nap, vagy ha a
felszámolási
zárómérleg
benyújtására a
támogatásról szóló
határozat jogerőre
emelkedését követő
70. napot megelőzően
kerül sor, akkor a
felszámolási
zárómérleg
benyújtását megelőző
nap.

Az Ávr. állami
84. §. (2) szakképzési
bekezdés szervként eljáró
e szerint. Nemzeti
Szakképzési és
Felnőttképzési
Hivatal

-

-

állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és
megyei
kormányhivatal
állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és
megyei
kormányhivatal

-

-

-

-

-
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Az előirányzat célja a felszámolás és
kényszertörlés alatt álló gazdálkodó
szervezetek munkavállalói szociális
biztonságának
elősegítése.
Az
előirányzat
terhére
nyújtható
támogatást a Bérgarancia Alapról szóló
1994. évi LXVI. törvény (a
továbbiakban: Bérgarancia törvény)
határozza meg, az előirányzat terhére
elszámolható egyéb kiadások körét az
Flt. szabályozza.

-

83324

4

278790

Működtetési célú
kifizetések

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstár,
működtetési kiadásainak a biztosítása.
Magyar Posta Zrt.

kincstári
terhelés vagy
postai
utalványdíj
alapján

-

-

9

303835

Start-munkaprogram

Az
előirányzat
célja
a költségvetési szervek,
kérelem
folyósítegy
közfoglalkoztatáshoz
nyújtható önkormányzatok,
alapján
ható
összegben
társulások,
hatósági
vagy
támogatásokról szóló 375/2010. (XII.
31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: egyéni vállalkozók, szerződéssel
részletekben
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet] gazdasági társaságok,
szerinti közfoglalkoztatási támogatások non-profit gazdasági
biztosítása. Az előirányzat terhére társaságok, egyéb civil
nyújtható támogatásokat a 375/2010.
szervezetek,
”
(XII. 31.) Korm. rendelet, az egyéb egyházi jogi személyek
elszámolható
kiadásokat
az
Flt.
határozza meg.

-

-

Az előirányzat fedezetet biztosít a természetes személyek,
GINOP 5. és a VEKOP 8. prioritás egyéni vállalkozók,
keretében
megvalósuló
állami gazdasági társaságok,
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró non-profit gazdasági
megyei/fővárosi
kormányhivatalok társaságok, egyéb civil
uniós foglalkoztatási programjainak
szervezetek,
előfinanszírozásához.
egyházi jogi
személyek,
költségvetési szervek,
önkormányzatok,
társulások

-

10
11

343117

EU-s elő- és
társfinanszírozás
2014-2020-as
időszak
munkaerőpiaci
programjainak
előfinanszírozása

-

pályázat
vagy
kérelem
alapján
hatósági
szerződés,
támogatási
szerződés,
támogatói
okirat útján

-

folyósítható

egy
összegben
vagy
részletekben

állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal,
állami szakképzési
szervként eljáró
Nemzeti
Szakképzési és
Felnőttképzési
Hivatal
állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal

-

-

-

-

Az Ávr.
állami
84. §. (2)
foglalkoztatási
bekezdése szervként eljáró
szerint.
fővárosi és megyei
kormányhivatal

-

-
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8

”

83325

83326
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