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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelete
az ingatlanügyi hatóságok bevételét képező egyes igazgatási szolgáltatási díjak megosztását szabályozó 
és a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri 
rendeletek módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény 38.  § (2)  bekezdés k)  pontjában és (3)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
14.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés l) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § 
(1) bekezdés 21. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel és 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben,
a 3.  alcím tekintetében az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény 90.  § (1) és (3)  bekezdésében, az  illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi 
LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 20. pontjában és 1. melléklet D) pont 2. alpontjában foglalt feladatkörömben eljárva, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben,
a 4. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (3) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § 
(1) bekezdés 21. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet módosítása

1. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet 22.  § (5)  bekezdésében az „az ingatlanügyi hatóságként eljáró 
kormányhivatalt, a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi 
hatóságot” szöveg lép.

2. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 
szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet módosítása

2. §  A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 
szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet (a  továbbiakban: R1.) 5.  § (5)–(8)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az  állami alapadatok forgalmazásából származó díj 70%-a a  földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szervet illeti meg, melynek 40%-át állami alapadatok előállítására köteles fordítani. A  fennmaradó 30%, valamint 
az  1. számú melléklet 1. táblázat g), a  2. táblázat f ) és l), a  3. táblázat f ), a  4. táblázat f ) és a  7. táblázat d)  pontja 
alapján befolyó díj – a 15/A. § (5) bekezdésében meghatározottak kivételével – az adatszolgáltatót illeti meg.
(6) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv – az  ingatlanügyi hatóságokként eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalok javaslatai alapján – szakmai ütemtervet készít a  következő évben elvégzendő állami 
alapmunkákról, és bemutatja a  térképészetért felelős miniszternek, valamint a  földügyi és agrár-vidékfejlesztési 
szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért felelős miniszternek, minden év december 1. napjáig.
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(7) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv minden év május 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót 
készít a térképészetért felelős miniszter, valamint a  földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó 
térképészetért felelős miniszter részére az  előző évben elvégzett állami alapmunkákról és előállított új állami 
alapadatokról.
(8) A  díjbevétel azon részét, amely az  (5)  bekezdésben meghatározottak szerint a  földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szervet illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti ingatlanügyi hatóság a tárgyhónap utolsó napját 
követő 15 napon belül köteles átutalni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 4. számú mellékletben 
meghatározott számlaszámára.”

3. §  Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § E  rendelet alkalmazásában különleges külterület az  a  földrészlet, amely az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
zártkerti ingatlannak minősül.”

4. §  Az R1. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
2012. évi XLVI. törvény 5. § (8) bekezdésében meghatározott egyedi és rész adatszolgáltatásokra az e rendeletben 
meghatározott díjat az  adatszolgáltatáshoz szükséges humánerőforrás-igény mértékének figyelembevételével 
legfeljebb 70%-kal csökkentheti, ha az adatszolgáltatás
a) egy vagy több települést (főváros esetében kerületet) vagy fekvést érintő térképi kivágatra történik,
b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások végrehajtása érdekében kerül kiadásra, vagy
c) igénylője
ca) természetes személy,
cb) közfeladatot ellátó szerv vagy szervezet,
cc) központi államigazgatási szerv,
cd) állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság,
ce) helyi önkormányzat,
cf ) civil szervezet, alapítvány,
cg) a Magyar Honvédség,
ch) oktatási intézmény,
ci) vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés alapján szolgáltatást végző szervezet,
cj) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
ck) közműszolgáltató,
cl) közútkezelő,
cm) távközlő szerv, szervezet vagy gazdasági társaság vagy
cn) egyház.”

5. §  Az R1. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Adatszolgáltatás szempontjából egy eljárásnak kell tekinteni:
a) az egy településen és egy fekvésen belül egynél több, összefüggő területen egymás mellett elhelyezkedő 
földrészletről készített, az  ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 
szóló rendelet 4. §-a szerinti azonos fajtájú változási vázrajzhoz igényelt adatszolgáltatást,
b) a kisajátítási terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatást, amennyiben a  kisajátítási cél megvalósítása egy 
településen és egy fekvésen belül egynél több, összefüggő területen egymás mellett elhelyezkedő ingatlant érint,
c) település, illetve fekvéshatár módosításánál (területátcsatolás) a területátcsatolást.
(2a) A (2) bekezdés c) pontjában rögzített minden arra épülő munkát azonban már külön kell elszámolni, még akkor 
is, ha a munkafázisokat egy eljárás keretében hajtják végre.”

6. § (1) Az R1. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Állami alapadatokat tartalmazó térképekből átdolgozott (értéknövelt) vagy azonos tartalmú térképek 
készítéséhez a  térképészetért felelős miniszter, illetve a  honvédelmi miniszter képviseletében eljáró Magyar 
Honvédség Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban: MH GEOSZ) vezetőjének engedélye szükséges.”
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 (2) Az R1. 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Jogosulatlan állami alapadat felhasználásnak minősül, ha bármely természetes személy vagy jogi személy
a) az  Fttv. 3.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontjában meghatározott állami alapadatokat használ fel, és az  adattulajdonos 
részére nem fizette meg az adatfelhasználási díjat,
b) az  állami alapadatokat tartalmazó térképekből, adatbázisokból átdolgozott (értéknövelt) térképek, termékek 
készítéséhez nem fizette meg az adatfelhasználási díjat,
c) az állami alapadatokat nem az adatszolgáltatás iránti kérelemben megadott célra, valamint az engedélyben vagy 
a szerződésben rögzített módon használja és kezeli,
d) az alapadatokat – erre vonatkozó jogszabály, engedély vagy szerződés hiányában – harmadik fél rendelkezésére 
bocsátja,
e) az alapadatokat nem az adatszolgáltatásra jogosult szervtől szerezte be,
f ) állami alapadatokat tartalmazó térképi adatbázis adatait az  engedélyezett adatfelhasználási időt túllépve 
továbbhasználja.”

7. § (1) Az R1. 15/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatásra a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 
közreműködésével hálózati úton kerül sor. Az  adatszolgáltatás díjának 85%-a a  földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv bevételét képezi. A  díj 7,5%-a az  ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal, 7,5%-a 
az adatszolgáltatást végző kormányhivatal bevételét képezi.”

 (2) Az R1. 15/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  díjbevétel azon részét, amely az  (5)  bekezdésben meghatározottak szerint a  földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szervet, illetve az  ingatlan fekvése szerinti ingatlanügyi hatóságot illeti meg, az  adatszolgáltatás 
helye szerinti ingatlanügyi hatóság a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a földmérési 
és térinformatikai államigazgatási szerv és az ingatlan fekvése szerinti ingatlanügyi hatóság 4. számú mellékletben 
meghatározott számlaszámára.”

8. §  Az R1. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § Az  ingatlanügyi hatóságok bevételét képező egyes igazgatási szolgáltatási díjak megosztását szabályozó 
és a  földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelettel [a  továbbiakban: 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet] 
megállapított 5.  § (6)  bekezdése szerinti szakmai ütemtervet a  2020.  évre vonatkozóan a  19/2020. (XII. 12.) 
MvM rendelet hatálybalépését követő 60. napig kell elkészíteni.”

9. §  Az R1. 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §  Az R1.
a) 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „Földmérési törvény” szövegrész helyébe az „Fttv.” szöveg,
b) 7.  §-ában az  „az államtitokról szóló 1995.  évi LXV.  törvény” szövegrész helyébe az  „a minősített adat 

védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény” szöveg,
c) 11.  § (2)  bekezdésében a „–  kivéve az  utca, házszám, valamint a  régi helyrajzi szám szerinti keresést és 

azonosítást –” szövegrész helyébe az „és az utca, házszám, valamint a régi helyrajzi szám szerinti kereséséért 
és azonosításáért” szöveg,

d) 15. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnak” szöveg,
e) 15. § (3) bekezdésében a „jogerős államigazgatási határozat” szövegrész helyébe a „véglegessé vált határozat” 

szöveg,
f ) 15. § (5) bekezdés b) pontjában a „földügyért” szövegrész helyébe a „térképészetért” szöveg,
g) 15/A. §-t megelőző alcím címében és 1. számú melléklet 6. alcím d) pontjában az „a járási hivatal” szövegrész 

helyébe az „az ingatlanügyi hatóságok” szöveg,
h) 15/A. § (6) bekezdésében és 16. §-ában a „kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságot” 

szöveg,
i) 15/A. § (6) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” 

szöveg,
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j) 15/A. § (7) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,
k) 15/A. § (9) bekezdésében az „A járási hivatalok” szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóságok” szöveg,
l) 16. §-ában az „A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény” szövegrész helyébe 

az „Az Fttv.” szöveg,
m) 16. §-ában a „járási hivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,
n) 17/A. §-ában az „A Földmérési törvény” szövegrész helyébe az „Az Fttv.” szöveg,
o) 18. § (2) bekezdésében az „a kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az R1.
a) 3.  §-ában az  „A Nemzeti Kataszteri Program (a  továbbiakban: NKP) keretében készült földmérési és 

térképészeti állami alapadatokból szolgáltatott, egy földrészletre vonatkozó térképmásolat (helyszínrajz) díját 
az 1. számú melléklet 3. táblázat 31. tételszám szerint kell megállapítani.” szövegrész,

b) 4.  § (1)  bekezdésében a  „– kivéve a  Nemzeti Kataszteri Program keretében készült adatállományokat  –” 
szövegrész,

c) 5. § (2) bekezdése,
d) 11. § (3) bekezdése,
e) 17/B. § (1) bekezdésében a „ , valamint a minősítés meghosszabbításának” szövegrész,
f ) 17/B. § (2) bekezdésében a „ , valamint a minősítés meghosszabbítása iránti” szövegrész,
g) 20. § (2) bekezdése,
h) az 1. számú melléklet 3. alcímében foglalt táblázat 39. sora,
i) 3. számú melléklete.

3. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható  
egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint 
az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 
megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

12. §  A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási 
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az  ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának megállapításáról és a  díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) 
FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti, a  földügyi igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) illetékességi területén fekvő ingatlanokról az  ügyfél 
írásbeli kérelmére szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatokért az alábbi adatszolgáltatási díjat kell fizetni:
a) a földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 150 forintot ingatlanonként,
b) a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 200 forintot ingatlanonként,
c) a területi összesítő esetében településenként 2000 forintot.”

13. §  Az R2. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az  eljárás több megye illetékességi területét érinti, az  (1)  bekezdés szerinti kormányhivatal 
az  eljárást lezáró döntés meghozatalát követően 15 napon belül gondoskodik a  díj eljárásban részt vevő többi 
kormányhivatal, a  (3)  bekezdés szerint megillető részének az  érintett kormányhivatal – e  rendelet mellékletében 
meghatározott – számlaszámára történő átutalásáról.”

14. §  Az R2.
a) 2.  § (2a)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában, 10.  § (1) és 

(2)  bekezdésében, 11.  § (1) és (2)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, valamint 14.  § (1)  bekezdésében 
a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész 
helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
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c) 11. § (1) bekezdésében a „járási hivatalnál” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnál” szöveg,
d) 11. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg,
e) Mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében az  „A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv” 

szövegrész helyébe az  „A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatait ellátó Lechner 
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,

f ) Mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében az  „10023002-00299592-38200001” szövegrész helyébe 
az „10032000-00332921-00000062” szöveg

lép.

15. §  Hatályát veszti az  R2. 4.  § (3)  bekezdésében, valamint 7.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a  „fővárosi és megyei” 
szövegrész.

4. A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló  
19/2013. (III. 21.) VM rendelet módosítása

16. § (1) A  földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) 
VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.  § (1) A  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény (a  továbbiakban: Fttv.) 28.  § 
(1) bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez felsőfokú végzettségnek minősül:
a) az egyetemi végzettségek közül az 1967 előtt a Budapesti Műszaki Egyetemen vagy jogelődjén kiállított okleveles 
mérnöki, valamint okleveles földmérő mérnöki, földmérő szakon szerzett okleveles mérnöki, földmérő mérnöki 
szakon szerzett okleveles építőmérnöki és az  okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett 
képesítés;
b) a  főiskolai végzettségek közül a  földmérő üzemmérnöki, a  földrendező üzemmérnöki, a  földmérő mérnöki, 
a földrendező mérnöki szakképzettség,
c) a  mesterszakon (MSc) szerzett végzettségek közül az  okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki képesítés, 
vagy az okleveles birtokrendező mérnöki képesítés,
d) az  alapszakon (BSc) szerzett végzettségek közül a  földmérő és földrendező mérnöki szakképzettség, vagy 
építőmérnöki szakon építőipari geodézia, geodéziai vagy térinformatikai szakirányon vagy specializáción szerzett 
szakképzettség,
e) amennyiben a  kérelmező rendelkezik az  1.  mellékletben meghatározott minden tárgycsoport vonatkozásában 
az  előírt minimálisan megszerzendő kreditek számával, összességében – a  felsőfokú szakmai végzettség 
elismeréséhez szükséges – hetven kreditszámmal
ea) az okleveles építőmérnök vagy építő üzemmérnöki,
eb) az okleveles erdőmérnöki,
ec) az okleveles bányamérnöki,
ed) az okleveles útépítő mérnöki,
ee) az útépítő mérnöki vagy útépítő üzemmérnöki szakirányú,
ef ) az okleveles vízépítő mérnöki vagy vízépítő üzemmérnöki,
eg) az okleveles térképész,
eh) az építőmérnöki szakterületen szerzett építőmérnöki vagy üzemmérnöki,
ei) a tüzér-földmérő mérnöki szakirányú
szakképzettség,
f ) a külföldön szerzett, az a)–e) pontban meghatározott szakképzettségeknek megfelelő és a Magyar Ekvivalencia 
és Információs Központ által elismert képesítés, amennyiben a  kérelmező rendelkezik az  1.  mellékletben 
meghatározott összes tárgycsoport vonatkozásában előírt minimálisan megszerzendő kreditek számával, 
összességében – a felsőfokú szakmai végzettség elismeréséhez szükséges – hetven kreditszámmal.”
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 (2) Az R3. 1. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott képesítés – amennyiben a  kérelmező az  alapvégzettségét 
az  e)  pontban meghatározott szakokon szerezte – e  rendelet szerint akkor minősül felsőfokú végzettségnek, 
ha az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből és tantárgyakból a felsőoktatási intézményben szerzett legalább 
hetven kredittel rendelkezik.
(1b) Az (1) bekezdés a), b) és d)–f ) pontjában felsorolt alapvégzettségek hiányában nem lehet szakirányú felsőfokú 
végzettségnek elismerni a felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés vagy posztgraduális képzés keretében 
szerzett végzettséget.”

 (3) Az R3. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Fttv. 28.  § (1)  bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez középfokú 
végzettségnek minősül:
a) a  földmérő technikusi, földmérő és térinformatikai technikusi, földmérő térképész és térinformatikai 
technikusi, földmérő technikus elágazáson földügyi térinformatikai szaktechnikusi, kataszteri szaktechnikusi, 
létesítménygeodéta szaktechnikusi, távérzékelési szaktechnikusi képesítés,
b) az a) pontban fel nem sorolt olyan szaktechnikusi, technikusi, vagy szakközépiskolai végzettség, ahol a képesítő 
(érettségi) tárgyak között a földmérés szerepel,
c) a végzettség hiányában az 1. § (1) bekezdésében felsorolt szakokon abszolvált záróvizsga (korábban államvizsga), 
amennyiben a  kérelmező rendelkezik – az  1.  mellékletben meghatározott – minden egyes tárgycsoport 
vonatkozásában előírt minimálisan megszerzendő kreditszám legalább 50%-ával, vagy földméréstanból (geodézia) 
alapvizsgát (korábban szigorlati vizsgát) tett,
d)  az 1. § (1) bekezdés e) pont ea)–ei) alpontjában felsorolt szakképzettségek valamelyike, amennyiben a kérelmező 
az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból az előírt kreditek legalább 50%-ával rendelkezik.”

17. §  Az R3. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A nem kreditrendszerű képzés szerint végzettek esetében a kreditmegfeleltetést, valamint a kreditszámítást 
a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv végzi el. A  kreditszám az  elméleti és gyakorlati óraszám 
összegéből számított heti óraszám.
(2) A  kreditrendszerű képzések esetében történő kreditszámítást a  földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szerv az Ingatlanrendező Minősítő Bizottsággal közösen végzi.
(3) A kreditek számítása a leckekönyv alapján történik. Amennyiben a benyújtott leckekönyvben szereplő tantárgy 
elnevezése nem egyezik az 1. mellékletben nevesített tárgyakkal, témakörökkel, az oktatási intézmény által kiállított 
tantárgy-megfeleltetés igazolásnak van helye.
(4) Az  1.  mellékletben meghatározott egyes tárgycsoportokra előírt minimálisan megszerzendő kreditek számán 
felül további kreditek beszámítására nincs lehetőség.”

18. §  Az R3. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) A  földmérő igazolvány kiadásához az  1.  § (1) vagy (2)  bekezdésében meghatározott végzettségek 
valamelyike szükséges.
(2) Az ingatlanrendező földmérő minősítés megszerzéséhez az 1. § (1) bekezdésében meghatározott végzettségek 
valamelyike szükséges.”

19. §  Az R3. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. Záró rendelkezések

20. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelethez
„4. számú melléklet a 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelethez

  A B

1. Név Számlaszám

2.
A földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró, 
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

10032000-00332921-00000062

3. Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00300960-00000000

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00301071-00000000

5. Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00321127-00000000

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00302814-00000000

7. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 10028007-00302515-00000000

8. Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00302649-00000000

9. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00301617-00000000

10. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00301813-00000000

11. Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00302089-00000000

12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00301820-00000000

13. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00301428-00000000

14. Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00302106-00000000

15. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00302247-00000000

16. Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00301112-00000000

17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00302261-00000000

18. Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00302436-00000000

19. Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00301507-00000000

20. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00301569-00000000

21. Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303004-00000000

22. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301208-00000000

23.
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft.

10023002-00286040-00000017

”

2. melléklet a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelethez
„1. melléklet a 19/2013. (III. 21.) VM rendelethez

A kreditmegfeleltetéshez minden tantárgycsoportból igazolni kell a  minimálisan megszerzendő kreditek számát 
az alábbiak szerint:

A B C

Tárgycsoportok Tárgyak, témakörök
Megszerzendő 

kreditek száma

Szakmai alapozó ismeretek

1.
Geodéziai 

alapismeretek

Geodézia, Vetülettan, Kiegyenlítő számítások, Térképtan, Geodéziai 
alapismeretek, Földmérés, Általános műszaki ismeretek, Geofizikai 
alapismeretek

10

2.
Mérnöki 

alapismeretek

Magasépítéstan alapjai, Útépítéstan, Vasúti pályák, Közművek, 
Vízépítés és vízgazdálkodás, Útépítés, Környezetmérnöki alapok, 
Vízrendezés és melioráció, Mérnöki alapismeretek, Szakmai jogi 
ismeretek

6
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Szakmai törzsanyag

3.

Alaphálózatok, 
nagyméretarányú 

felmérések és 
kataszter

Geodéziai hálózatok, Műholdas helymeghatározás, Geodéziai 
alaphálózatok, Felsőgeodézia, Ingatlan-nyilvántartás, 
Nagyméretarányú térképezés, Topográfia, Kataszteri felmérés, 
Kataszteri informatika, Föld- és területrendezés, Birtokrendezés, 
Alappont meghatározás, Országos felmérés, Alappontsűrítés

18

4. Mérési technológiák

Fotogrammetria, Foto-interpretáció, Távérzékelés, Digitális 
fotogrammetria, Mérnök-fotogrammetria, Lézerszkennelés, 
Lézerszkenneres technológiák, GPS adatfeldolgozás, 
GPS helymeghatározás 

8

5. Mérnökgeodézia

Mérnöki létesítmények geodéziai kivitelezése, Mérnökgeodézia, 
Építésirányítás, Mozgásvizsgálatok, Mérnöki létesítmények 
geodéziája, Földalatti mérések, Közműnyilvántartás, Építésügyi 
eljárások, Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában, Közművek 
és közműfelmérés, Ipari geodézia, Bányatervezés és felmérés, 
Bányaméréstan, Erdőméréstan, Földalatti műtárgyak, Mérnöki 
szerkezetek tervezése

12

6. Térinformatika

Rendszerszervezés, Térinformatika alapjai, Geoinformatika, 
Térinformatika, Térinformatikai elemzések, Térinformatikai 
adatrendszerek, Topográfiai adatbázisok, Digitális képanalízis, 
Térinformatikai menedzsment, Térinformatikai alkalmazások, Komplex 
térinformatikai projekt feladat, Számítástechnika, Térinformatikai 
szoftverismeret, Objektum orientált GIS programozás, Programozás

12

7. Szakmai gyakorlat

Geodéziai mérőgyakorlat, Alaphálózatok mérőgyakorlat, 
Térinformatikai mérőgyakorlat, Geodéziai hálózatok gyakorlat, 
Nagyméretarányú térképezés gyakorlat, Topográfia gyakorlat, 
Földmérési szervnél szakmai gyakorlat 

4

A minimálisan megszerzendő kreditek száma a felsőfokú szakmai végzettség elismeréséhez 70
”

Az agrárminiszter 62/2020. (XII. 12.) AM rendelete
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló  
43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.)  
FM rendelet [a továbbiakban: 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet] 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és 
a § a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) tenyésztőszervezet: az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi 
LVI. törvény vagy az  állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: ÁtKr.) alapján 
elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező szervezet,
e) magyar ebfajta: az  állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 18.  mellékletében 
meghatározott ebfajta.”
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2. §  A 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kedvezményezett az  a  természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, 
illetve amely, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és 
az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a  belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 
702/2014/EU bizottsági rendelet) I. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, 
továbbá]
„c) – az  állattenyésztésről szóló jogszabályok szerinti – megbízása alapján a  tenyésztőszervezet törzskönyvezést, 
teljesítményvizsgálatot, illetve tenyészértékbecslést végez vagy végeztet,”

3. §  A 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezett a  702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatási programban történő részvétel érdekében 
támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet nyújt be a  tenyésztőszervezethez, amely az  alábbiakat 
tartalmazza:
a tevékenység ismertetése:)
„bc) a magyar ebfajták kivételével a szolgáltatásban részesülő kedvezményezett állatállományok tenyészetkódja,”

4. §  A 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  NÉBIH ellenőrzi, hogy a  kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme 
megfelel-e az  5.  § (1) és (2)  bekezdésében foglaltaknak, és megállapítását a  kérelemre rájegyzett – az  általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerinti – hatósági 
bizonyítványban rögzíti, továbbá nyilvántartásba vétel céljából a  hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelemből 
egy másolati példányt megküld az  abban megnevezett tenyésztőszervezet részére. A  tenyésztőszervezet a  NÉBIH 
döntéséről tájékoztatja a kedvezményezettet.
(2) A  tenyésztőszervezet a  támogatott szolgáltatás nyújtását a  kedvezményezett kérelmének hatósági 
bizonyítvánnyal történő ellátását követően kezdheti meg.”

5. §  A 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tenyésztőszervezet a – kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, a NÉBIH által az adott tevékenység 
elvégzését igazoló hatósági bizonyítvánnyal ellátott, az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó – 
kifizetési kérelmét a  Magyar Államkincstárhoz (a  továbbiakban: Kincstár) az  adott naptári évben elvégzett 
szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-éig a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár 
honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be.”

6. §  A 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tenyésztőszervezet az  e  rendelet szerint kérelmezett támogatásokra vonatkozóan a  702/2014/EU bizottsági 
rendelet 13. cikke szerinti, részletes nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a 8. § (5) bekezdésében meghatározott 
kimutatás szerinti adatokat, valamint a  kedvezményezettnek a  4.  §-ban foglaltaknak történő megfelelésről szóló 
nyilatkozata másolatát.”

7. §  A 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet a Záró részt megelőzően a következő IX. fejezettel egészül ki:
„IX. FEJEZET
MAGYAR EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉS
65/A.  § (1) A  magyar ebfajta törzskönyvezési tevékenységére támogatást igényelhet a  tenyésztőszervezet 
a törzskönyvben szereplő, egyedi azonosítóval és belföldi származási igazolással ellátott magyar ebfajtába tartozó 
eb után, egyedenként egy alkalommal, a belföldi származási igazolás kiadásának évében.
(2) A támogatási kérelmet a tenyésztőszervezet évente egy alkalommal nyújthatja be.”

8. §  A 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §  A 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet
a) 3. § (5) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2)–(3)” szöveg,
b) 4. §-ának nyitó szövegrészében a „jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, illetve 

amely” szövegrész helyébe a „jogi személy, aki vagy amely” szöveg,
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c) 7. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Átv.-ben előírtak szerint,” szövegrész helyébe az „– az állattenyésztésről 
szóló jogszabályok szerinti –” szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében a „3. § (1)–(4)” szövegrész helyébe a „3. § (1)–(3)” szöveg,
e) 8. § (8) bekezdésében a „kérelmet záradékolta” szövegrész helyébe a „kérelmet hatósági bizonyítvánnyal látta 

el” szöveg,
f ) 12. § (2) bekezdésében az „Átv. 9. § (1) bekezdése szerinti központi adatbankba (Szarvasmarha Információs 

Rendszer, a továbbiakban: SZIR)” szövegrész helyébe az „Állat, Növény, Élelmiszer-biztonsági és Borminősítési 
Információs Rendszer részét képező Szarvasmarha Információs Rendszerbe (a továbbiakban: SZIR)” szöveg,

g) 18. § (2) bekezdésében a „tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről szóló 32/1994. 
(VI. 28.) FM rendelet 2.  § (2)  bekezdése szerinti a  Szarvasmarha Kódexben, vagy” szövegrész helyébe 
a „Szarvasmarha Kódexben vagy” szöveg,

h) 36.  § (1)  bekezdésében az  „Átv. 9.  § (1)  bekezdése szerinti központi adatbankba” szövegrész helyébe  
az „ÁtKr. 2. § 11. pontja szerinti országos állattenyésztési adatbázisba” szöveg

lép.

10. §  Hatályát veszti a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet
a) 2. § (4) és (5) bekezdése,
b) 3. § (4) bekezdése,
c) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „– a 2. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével –” szövegrész,
d) 8. alcíme,
e) 12.  § (3)  bekezdése, 13.  § (2)  bekezdése, 14.  § (2)  bekezdése, 15.  § (2)  bekezdése, 17.  § (2)  bekezdése, 

18.  § (3)  bekezdése, 19.  § (3)  bekezdése, 20.  § (3)  bekezdése, 21.  § (4)  bekezdése, 22.  § (3)  bekezdése, 
23.  § (3)  bekezdése, 24.  § (3)  bekezdése, 25.  § (3)  bekezdése, 26.  § (3)  bekezdése, 27.  § (3)  bekezdése, 
29.  § (2)  bekezdése, 30.  § (2)  bekezdése, 31.  § (2)  bekezdése, 33.  § (2)  bekezdése, 34.  § (2)  bekezdése, 
35.  § (2)  bekezdése, 36.  § (2)  bekezdése, 37.  § (2)  bekezdése, 38.  § (2)  bekezdése, 39.  § (2)  bekezdése,  
41. § (2) bekezdése, 42. §-a, 44. § (2) bekezdése, 45. § (2) bekezdése, 46. § (2) bekezdése, 47. § (2) bekezdése, 
48.  § (2)  bekezdése, 49.  § (2)  bekezdése, 50.  § (2)  bekezdése, 51.  § (2)  bekezdése, 52.  § (2)  bekezdése, 
54.  § (2)  bekezdése, 55.  § (2)  bekezdése, 57.  § (2)  bekezdése, 58.  § (4)  bekezdése, 59.  § (2)  bekezdése, 
60.  § (2)  bekezdése, 61.  § (2)  bekezdése, 62.  § (2)  bekezdése, 63. (3)  bekezdése, 64.  § (3)  bekezdése,  
65. § (3) bekezdése.

11. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter 

1. melléklet a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelethez

A 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 1. mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Magyar ebfajta tenyésztése

A  

Sorszám

B  

Támogatás jogcíme

C  

Megnevezés

D  

Tételenként igényelhető 

támogatás

1. Törzskönyvezés Belföldi származási igazolás kiadása, egyéb 
törzskönyvezési ügyintézés díja

7 000 Ft/egyed

”
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A honvédelmi miniszter 17/2020. (XII. 12.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 4. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 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 
22.  pontjában, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 17.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi 
CCII.  törvény 24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 
a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, valamint a  honvédelmi alkalmazottak 
jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 17.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 33–44.  §, a  46–47.  §, a  48.  § a)–f ), i) és j)  pontja, valamint a  49.  § a)–c)  pontja tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 45.  §, a  48.  § g) és h)  pontja, valamint a  49.  § d)  pontja tekintetében a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 
2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és 
külügyminiszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 1. és 27.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének 
szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §  A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. 
(VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Több személy együttes károkozása esetén az állományilletékes parancsnoki jogkört a közös elöljáró parancsnok, 
ennek hiányában a Magyar Honvédség parancsnoka gyakorolja.”

2. § (1) Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állományilletékes parancsnok a  kár felfedezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul 
intézkedik a  kár összegének és a  károkozó személyének, továbbá a  kötelezettségszegést alátámasztó vagy kizáró 
körülményeknek a megállapítására.”
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 (2) Az R1. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Hvt. 79/C.  §-ában nevesített gépjárművel vagy gépjárműben okozott kár esetén, ha a  kárfelvételi 
jegyzőkönyv adatai alapján az állomány tagjának kártérítésre kötelezésére jogszabályban foglalt kizáró okok alapján 
nincs lehetőség, a 36. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.”

3. §  Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szakértő költségét az  a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 80.  § 13.  pontja szerinti 
honvédelmi szervezet (a  továbbiakban: honvédelmi szervezet) előlegezi meg, amelynél a  káreljárás folyamatban 
van.”

4. §  Az R1. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 169.  § (2)  bekezdése szerinti 
egyszerűsített eljárás esetén a 2. § és a 4–12. § nem alkalmazható.”

5. §  Az R1. 39. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM-ben és a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél a  leírási jogkört a  következő személyek 
gyakorolják:)
„a) HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT),”

6. §  Az R1. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hvt. 80.  § 14.  pontja szerinti szervezetnél (a  továbbiakban: honvédségi szervezet) a  kezelésbe, illetve 
gazdálkodási körbe tartozó testületi vagyonban keletkezett kárból – a  pénzeszközökben keletkezett kár 
kivételével – a kárleírási jogkört káresetenként a parancsnokok, illetve a vezetők a következők szerint gyakorolják:
a) az  önálló század-, zászlóalj-, osztály-, ezredparancsnok és az  azzal azonos szintű parancsnok, illetve vezető 
1 000 000 Ft értékhatárig,
b) a dandárparancsnok és az azzal azonos szintű parancsnok, illetve vezető 2 500 000 Ft értékhatárig,
c) a más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka, illetve vezetője 5 000 000 Ft értékhatárig,
d) a Magyar Honvédség parancsnoka 10 000 000 Ft értékhatárig.”

7. §  Az R1. a következő 49. §-sal egészül ki:
„49. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel megállapított 18. § (5) bekezdését 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.”

8. §  Az R1.
a) 7. § (2) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrészek helyébe a „Magyar Honvédség parancsnoka” 

szöveg,
b) 7.  § (3) és (4)  bekezdésében, 10.  § (3)  bekezdésében a  „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe 

a „Magyar Honvédség parancsnoka” szöveg,
c) 15.  §-ában a  „Honvéd Vezérkar főnökének” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség parancsnokának” 

szöveg,
d) 18.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az  „egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj” 

szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járulék” szöveg,
e) 39.  § d)  pontjában, 40.  § (2)  bekezdésében, 42.  § (2)  bekezdésében és 44.  § b)  pontjában a  „helyettes 

államtitkár” szövegrész helyébe a „HM KÁT” szöveg,
f ) 47.  § (3)  bekezdésében a „helyettes államtitkár, a  Honvédség hadrendje szerinti szervezeteknél a  Honvéd 

Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a  „HM KÁT, a  honvédségi szervezetnél a  Magyar Honvédség 
parancsnoka” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti az R1. 8. §-a.
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2. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló  
12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása

10. §  Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
1. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„f ) az  állomány tagjának közeli hozzátartozójára, élettársára, a  nyugállományú katonára, a  nyugdíjas honvédelmi 
alkalmazottra, a nyugdíjas közalkalmazottra, valamint a nyugállományú katona, a nyugdíjas honvédelmi alkalmazott 
és a nyugdíjas közalkalmazott közeli hozzátartozójára, élettársára, továbbá arra, akinek szolgálati viszonya szolgálati 
kötelmekkel, illetve honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel 
összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg.”

11. §  Az R2. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  költségvetésben külön meghatározott előirányzat, valamint jóváhagyott segélykeret terhére 
a HM közigazgatási államtitkára mérlegelés alapján engedélyezheti segély kifizetését
a) a  nyugállományú katonának, a  nyugdíjas honvédelmi alkalmazottnak, a  nyugdíjas közalkalmazottnak, 
elhalálozása esetén a közeli hozzátartozójának, élettársának,
b) az  állomány elhunyt tagja, az  elhunyt honvédelmi alkalmazott, az  elhunyt közalkalmazott özvegyének, 
élettársának, szülőjének,
c) az  állomány elhunyt tagja, az  elhunyt honvédelmi alkalmazott, az  elhunyt közalkalmazott árvájának, amíg 
az  állomány elhunyt tagjára, az  elhunyt honvédelmi alkalmazottra, illetve az  elhunyt közalkalmazottra tekintettel 
társadalombiztosítási ellátást folyósítanak számára,
d) annak, akinek szolgálati viszonya szolgálati kötelmekkel, illetve honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, 
közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg,
e) annak az állományból kivált személynek, akinek szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy megbetegedése 
a  szolgálat vagy a  honvédelem ügye érdekében kifejtett kiemelkedő, különleges tevékenység, bátor helytállás, 
hősies magatartás tanúsítása során vagy azzal összefüggésben következett be, és ennek elismerésére a „Hazáért 
Érdemjelet” adományozták részére, valamint elhalálozása esetén özvegyének, árvájának.”

12. §  Az R2. 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  egyszeri pénzbeli támogatás mértékéről vagy a  kérelem elutasításáról szakértői munkacsoport javaslata 
alapján az  MH központi személyügyi szervének vezetője dönt. Az  egyszeri támogatás igénybevételéről 
a nyugállományú katona, a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete és az idősek otthona megállapodást 
köt, amelyet az MH központi személyügyi szervének vezetője, valamint a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó 
szervének vezetője záradékkal lát el.”

13. §  Az R2. IV. Fejezete a következő 14. alcímmel egészül ki:
„14. A Hősi Halottak és a katonai szolgálattal összefüggő betegségben, balesetben elhunytak árváinak 
támogatása
24/A.  § A  Hősi Halottak és a  katonai szolgálattal összefüggő betegségben, balesetben elhunytak árvái részére 
a  honvédelemért felelős miniszter és az  MH parancsnoka évente, az  Árvák Karácsonya elnevezésű ünnepség 
keretében ajándékot adományozhat.”

14. §  Az R2. a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel megállapított 22. § (1) bekezdés b) pontját a 2019. július 1-je után bekövetkezett 
halálesetek tekintetében kell alkalmazni.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 277. szám 9387

15. §  Az R2.
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára 

(a továbbiakban: HM VGHÁT) a Honvéd Vezérkar kivételével a honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási államtitkára a HM” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a „tagja és a közalkalmazott” szövegrész helyébe a „tagja, a honvédelmi alkalmazott és 
a közalkalmazott” szöveg,

c) 22. § (3) bekezdésében a „HM VGHÁT-nak” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkárának” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti az R2. 2. § (1) bekezdés 4. pontja.

3. A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható 
elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosítása

17. §  A honvédelmi miniszter és a  Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az érdem utáni elismerést a kormánytisztviselőtől vissza kell vonni, ha a jogviszonyát érdemtelenség jogcímén 
megszüntették, vagy ha vele szemben hivatalvesztés fegyelmi büntetést szabtak ki.”

18. §  Az R3. 27. §-ában a „méltatlanság” szövegrész helyébe az „érdemtelenség” szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti az R3. 21. § (3) bekezdésében és 42/A. § (3) bekezdésében az „ , amely ajándékutalvány formájában is 
biztosítható” szövegrész.

4. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

20. §  Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  § (1)  bekezdés 10.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. saját személygépkocsi: a  honvéd, a  honvédelmi alkalmazott, a  közalkalmazott vagy ezeknek a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója tulajdonában lévő, vagy általuk 
zárt végű lízingbe vett, a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi;”

21. §  Az R4. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Saját személygépkocsi szolgálati kiküldetésre történő igénybevétele esetén utazási költségként a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja. tv.) 3. számú melléklet II. pont 6.  alpontja 
szerint igazolás nélkül elszámolható összeget kell kifizetni.
(2) A  saját személygépkocsi szolgálati kiküldetés céljára történő igénybevétele kizárólag abban az  esetben 
engedélyezhető, ha az igénybe vevő nyilatkozik
a) a CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítás meglétéről vagy
b) a  CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítás hiányáról és arról, hogy a  szolgálati kiküldetéssel kapcsolatos 
használat során esetlegesen felmerülő minden olyan kárért felelősséget vállal, amely a  kötelező gépjármű- 
felelősségbiztosítás alapján nem térül meg.”

22. §  Az R4. 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A munkáltatói döntés az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, annak módosításával is végrehajtható.”
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23. §  Az R4. 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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 jogosultat – az adó- és járulékkedvezmények figyelembevétele nélkül – terhelő 
közteherrel megnövelt összege számolható el.”

24. §  Az R4. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott és a közalkalmazott a szolgálatteljesítési helyen és a lakóhelyen 
vagy a  tartózkodási helyen a  munkába járáshoz vásárolt helyi havi bérlet árának miniszteri utasításban 
meghatározott mértékű megtérítésére jogosult. A költségtérítés kifizetése utólag, a bérlet leadása vagy – a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat személyi állománya kivételével – elektronikus bérlet esetén az  elektronikus számla 
elektronikus úton a  HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszeren keresztül 
történő megküldése ellenében teljesíthető.”

25. §  Az R4. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvéd, a  honvédelmi alkalmazott és a  közalkalmazott jogosult a  szolgálatteljesítési hely szerinti település 
közigazgatási határán belül a szolgálati, munkaköri feladat elvégzésével kapcsolatosan felmerülő, számlával igazolt 
utazási és utazással összefüggő egyéb költségei, így különösen a parkolási díjak megtérítésére. Az állományilletékes 
parancsnok engedélyezheti az utazási és parkolási költség elszámolását a menetjegy, bérlet és parkolójegy alapján 
is, ha a számla beszerzése többletköltséggel jár.”

26. §  Az R4. 34/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  nyelvvizsga megtérítendő díjának meghatározása során a  jogosultat – az  adó- és járulékkedvezmények 
figyelembevétele nélkül – terhelő közteherrel megnövelt összeget kell figyelembe venni.”

27. §  Az R4. a következő 41. §-sal egészül ki:
„41.  § (1) E  rendeletnek a  honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel (a továbbiakban: R4.) megállapított 1. § (1) bekezdés 10. pontját és 12. §-át 
2020. június 18-tól kell alkalmazni.
(2) E  rendeletnek az  R4.-gyel megállapított 16.  § (7)  bekezdését, 17.  §-át, valamint 34/C.  § (4)  bekezdését 
2019. január 1-jétől kell alkalmazni.”

28. §  Az R4.
a) 18. § (2) bekezdésében az „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.” szövegrész helyébe az „a vonaljegy, a menetjegy, a helyi bérlet, a parkolójegy vagy a számla 
pénzügyi és számviteli szerv részére történő leadása ellenében engedélyezheti a megtérítést.” szöveg,

b) 33/B. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „f ) és g) pontja” szövegrész helyébe az „és f )–h) pontja” szöveg,
c) 33/B. § (3) bekezdésében a „21. § (2) bekezdés b) pont 1. és 3. alpontja szerinti, illetve a Kjt. 25. § (2) bekezdés 

b)  pont 1.  alpontja” szövegrész helyébe a „hatálya alá tartozó munkáltatók közötti, illetve a  Haj. tv. 21.  § 
(2) bekezdés b) pont bb) alpontja” szöveg

lép.

29. §  Hatályát veszti az R4.
a) 1. § (1) bekezdés 5. pontja,
b) 1. melléklet 4. pont 4.8.2. és 4.8.4. alpontjában az „és számla” szövegrész.
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5. A pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló  
22/2016. (XII. 21.) HM rendelet módosítása

30. §  A pénzösszeg juttatás és a  Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. (XII. 21.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R5.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  SZÉP juttatást az  átutaláshoz szükséges korlátozott rendeltetésű fizetési számla számának honvédelmi 
szervezet részére történő bejelentését követő hónapban, a jogosultság fennállásától kezdődően, visszamenőleg kell 
biztosítani.”

31. §  Az R5. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel megállapított 3. § (2) bekezdését 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.”

32. §  Hatályát veszti az R5. 1. § a) pontja.

6. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosítása

33. §  A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 12. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e  rendelet eltérően nem rendelkezik, az  állomány tagja változatlan összegben jogosult külszolgálati 
ellátmányra, illetve családi átalány-költségtérítésre
a) alap- és pótszabadsága,
b) szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelése,
c) a Hjt. 108. §-a szerinti szolgálatmentesség ideje és
d) a műveleti szabadnapok időtartama
alatt.”

34. §  Az R6. 14. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség utazási jegy, utazási átalány-költségtérítés vagy költségtérítés formájában támogatja)
„e) az  állomány tagja és a  családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója haza- és visszautazását 
az  állomány tagja szülőjének, nagyszülőjének, gyermekének, házastársának, a  házastárs szülőjének, továbbá 
az állomány tagja vagy házastársa testvérének elhalálozása miatt,”

35. §  Az R6. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  lakásigény jogos mértékének megállapításánál az  együtt lakó személyek körében az  állomány tagját és 
a külföldi szolgálat ideje alatt közös háztartásban vele életvitelszerűen együtt lakó, családi átalány-költségtérítésre 
jogosító hozzátartozóit kell figyelembe venni, ideértve azt is, aki a jogosultsági feltételekben bekövetkező valamely 
változás miatt a külföldi szolgálat időtartamának egy része alatt már nem minősül családi átalány-költségtérítésre 
jogosító hozzátartozónak, azonban a  jogosultság megszűnését követően is az  állomány tagja által bérelt 
lakóingatlanban tartózkodik életvitelszerűen. Ettől való eltérést indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv 
javaslata alapján a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) engedélyezhet.”

36. § (1) Az R6. 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  lakhatási átalány-költségtérítés és a  vegyes átalány-költségtérítés a  lakóingatlan átvételének napjától illeti 
meg az állomány tagját, amelyekre a 12. § szerinti időtartamokra is változatlan összegben jogosult.”

 (2) Az R6. 21. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Törthavi lakhatási átalány-költségtérítést és vegyes átalány-költségtérítést kell megállapítani az állomány tagja 
részére, ha a  tárgyhónapnak csak egy részében áll fenn a  jogosultsági feltétel, ideértve különösen az  ideiglenes 
elhelyezés, a  tárgyhónap közben lezajló ki- és hazatelepülés, továbbá a  vegyes átalány-költségtérítés esetén 
a  családi átalány-költségtérítésre való jogosultság megállapításának vagy megszüntetésének esetét. A  lakhatási 
átalány-költségtérítés megállapítása során a  lakóingatlan átvételének napjától kell figyelembe venni a  19.  § 
(4)  bekezdése szerinti hozzátartozókat akkor is, ha a  lakóingatlan átvételének napjától számított 30 napon belül 
költöznek az állomáshelyre, és válnak családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozókká.”
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 (3) Az R6. 21. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állomány tagja)
„a) a  (9)  bekezdés szerinti letét összegének biztosítása, továbbá a  lakhatási átalány-költségtérítés és a  vegyes 
átalány-költségtérítés megállapítása érdekében a  bérleti szerződés másolatát a  szerződés megkötését követő 
8 napon belül köteles megküldeni az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének,”

37. § (1) Az R6. 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiküldetés időtartamára az állomány tagja)
„a) a  külszolgálati ellátmányra és a  családi átalány-költségtérítésre jogosító feltételek változatlansága esetén 
az  eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra és 
átalány-költségtérítésekre,”
(jogosult.)

 (2) Az R6. 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az  állomány tagjának ellátmánya a  7.  § (5)  bekezdése alkalmazásával került megállapításra, a  kiküldetés 
időtartamára vonatkozóan a  megállapított ellátmány összegét, a  kiküldetés időtartama alatt biztosított 
térítésmentes élelmezési ellátás figyelembevételével felül kell vizsgálni.”

38. §  Az R6. 29. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 28.  §-tól eltérően az  állománynak az  állomáshelyéről béketámogató műveletben való szolgálatteljesítésre vezényelt 
tagja a vezénylése idejére)
„a) a  külszolgálati ellátmányra és a  családi átalány-költségtérítésre jogosító feltételek változatlansága esetén 
az  eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra és 
átalány-költségtérítésekre, és”
(jogosult.)

39. § (1) Az R6. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  tandíjköltséghez történő hozzájárulás tanévre, illetve nevelési évre vonatkozó mértékét a  3.  melléklet 
tartalmazza. A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértékének megállapítása során
a) a  kettő vagy annál több juttatásra jogosító gyermek esetén elsőként a  legalacsonyabb összegű tandíjköltséget 
kell alapul venni,
b) a negyedik és minden további juttatásra jogosító gyermek esetén ugyanazt a százalékos mértéket kell alkalmazni, 
mint ami a harmadik gyermek esetén irányadó,
c) a juttatásra jogosító gyermekek számának megállapításánál a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nem kell 
figyelembe venni, és
d) kettő vagy annál több juttatásra jogosító gyermek esetén – ha a  kérelmet az  állomány tagja nem ugyanazon 
tanévben nyújtja be a gyermekekre vonatkozóan – a már jóváhagyott hozzájárulás összegét felül kell vizsgálni, és 
szükség esetén azt korrigálni kell.”

 (2) Az R6. 32. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a  tandíjköltséget az  állomány tagjának egy összegben kell befizetnie, akkor a  Honvédség pénzügyi 
feladatokat ellátó központi szervezetének vezetője engedélyezheti a  tandíjköltséghez történő hozzájárulás 
jóváhagyott összegének előlegként történő kifizetését. A folyósított előleggel az állomány tagja köteles a folyósítás 
napjától számított 30 napon belül elszámolni.
(12) A  tandíjköltséghez való hozzájárulást a  számla beérkezését követő 15 napon belül, a  tandíjköltség és 
a tandíjköltséghez való hozzájárulás engedélyezett éves összege figyelembevételével, arányosan kell kifizetni.”

40. §  Az R6. 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  átalány-költségtérítés előleget abban a  pénznemben kell folyósítani, amelyben a  kiküldött a  lakhatási 
átalány-költségtérítését kapja.”
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41. § (1) Az R6. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állomány tagja a külföldi szolgálatra történő felkészítése alatt köteles nyilatkozni arról, hogy a külszolgálati 
ellátmányából havonta mekkora összeget kér kézhez kifizetni. A  nyilatkozat kitöltése során figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a  külszolgálati ellátmányból havonta a  kézhez kért összegen felül a  devizaszámlára utalásra kerülő 
összeg 200 USD-nál – EUR-ban történő folyósítás esetében 200 EUR-nál – nem lehet kevesebb, kivéve, ha a külföldi 
szolgálat megkezdésének vagy befejezésének hónapjára eső, töredék havi külszolgálati ellátmány összege ennél 
alacsonyabb.”

 (2) Az R6. 47. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A külszolgálati ellátmány)
„b) külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén történő kifizetését a külföldi szolgálat vezénylésének 
megszűnését megállapító, vagy megszüntetését elrendelő okmány pénzügyi ellátást végző szervezethez történő 
megérkezését követő 10 munkanapon belül kell végrehajtani.”

42. §  Az R6. 54. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[Az állomány 44.  § (3)  bekezdés szerinti tagja a  34.  § szerint jogosult illetményelőlegre, továbbá a  37.  § szerinti utazási 
előlegre azzal az eltéréssel jogosult, hogy]
„c) az utazási előleget a tervezett kiutazást megelőzően legfeljebb 30 nappal veheti föl.”

43. §  Az R6. 60. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  állomány tagja a  8.  mellékletben nem szereplő országokban, illetve térségekben teljesített ideiglenes 
külföldi szolgálata esetén megkezdett naptári naponként 50 EUR összegű külföldi napidíjra jogosult.”

44. §  Az R6. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72. § (1) Az állomány tagja és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója elhelyezését elsősorban
a) a fogadó fél által rendelkezésre bocsátott szálláson, vagy
b) az illetékes logisztikai ellátó szerv által bérelt lakóingatlanban
kell biztosítani.
(2) A Honvédség megtéríti
a) az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  szállás igénybevételével kapcsolatban felmerülő bérleti díjat, 
biztosítási díjat, valamint a szálláshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díját,
b) az (1) bekezdés szerinti esetekben az állomány tagja szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával 
igazolt költségét.
(3) A  Honvédség viseli az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti lakóingatlan igénybevételével kapcsolatban felmerült 
költségeket.
(4) Az állomány tagja viseli a tulajdonát képező vagyontárgyak biztosításának díját.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti elhelyezési lehetőség hiányában, az ezt alátámasztó, a fogadó fél vagy annak 
hiányában a központi személyügyi szerv által kiállított igazolást az állomány tagja köteles az illetékes logisztikai és 
pénzügyi ellátó szerv részére az igazolás kiállítását követő 8 napon belül megküldeni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben, továbbá az (1) bekezdés b) pontja szerinti lehetőség hiányában a 19–22. §-t kell 
alkalmazni.
(7) Ha az  állomány tagja saját elhatározásából nem veszi igénybe a  fogadó fél által biztosított szállást, illetve 
az illetékes logisztikai ellátó szerv által bérelt lakóingatlant, részére szállásköltségként legfeljebb az igénybevételre 
nem kerülő szállás térítési díját kell megtéríteni.
(8) A  (2) és (7)  bekezdés szerinti költségek számla vagy a  fogadó fél hivatalos igazolása alapján számolhatóak el. 
A (2), a (6) és a (7) bekezdés szerinti elszámolásnál a 76–77. §-t is figyelembe kell venni.”

45. §  Az R6. 85. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (2) bekezdés szerinti kormánytisztviselő tekintetében a 38. § (1) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazható, 
hogy esetében az előleg kizárólag forintban folyósítható.
(4b) A  (2)  bekezdés szerinti kormánytisztviselő esetén a  Külszoltv. 24.  § (7)  bekezdése szerinti nyilatkozat helyett 
a 10. § (4) bekezdését kell alkalmazni.”
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46. § (1) Az R6. 91. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állomány 2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti tagja és a  KNBSZ közalkalmazotti vagy honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban álló tagja esetében]
„1. a  7.  § (3)  bekezdése szerinti alapellátmány-kiegészítés összegének megállapításához a  2.  mellékletben 
meghatározott élhetőségi indexnél a  KNBSZ főigazgatója intézkedésben magasabb élhetőségi indexet is 
megállapíthat,”

 (2) Az R6. 91. § (2) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
[Az állomány 2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti tagja és a  KNBSZ közalkalmazotti vagy honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban álló tagja esetében]
„1a. a 14. § (7) bekezdése szerinti igazolást a KNBSZ egészségügyért felelős szervezeti egységének vezetője állítja ki,”

 (3) Az R6. 91. § (2) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állomány 2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti tagja és a  KNBSZ közalkalmazotti vagy honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban álló tagja esetében]
„14. a tandíjköltséghez történő hozzájárulásról a KNBSZ főigazgatója dönt, valamint engedélyezheti a  jóváhagyott 
összeg előlegként történő kifizetését,”

47. §  Az R6. a következő 102. §-sal egészül ki:
„102. § (1) E  rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel (a  továbbiakban: HM rendelet5) megállapított 60.  § (1a)  bekezdését 
a HM rendelet5 hatálybalépésekor már folyamatban lévő ideiglenes külföldi szolgálat esetén is alkalmazni kell.
(2) E  rendeletnek a  HM rendelet5-tel megállapított 72.  §-át kizárólag a  HM rendelet5 hatálybalépését követően 
megkezdett tartós külföldi képzések esetén kell alkalmazni.”

48. §  Az R6.
a) 2. § (4) bekezdés d) pontjában a „szakutasításában” szövegrész helyébe a „szakutasításban” szöveg,
b) 13.  § (1)  bekezdésében az  „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti munkaerő-piaci járulék-, 
egészségbiztosítási járulék- és nyugdíjjárulék-fizetési” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás 
ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti járulék-
fizetési” szöveg,

c) 19. § (5) és (6) bekezdésében, 21. § (2) bekezdés a) pontjában, 31. § (3) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 
47.  § (1)  bekezdésében, 55.  § (10)  bekezdés c)  pontjában és 67.  § (6)  bekezdésében a „VGHÁT” szövegrész 
helyébe a „KÁT” szöveg,

d) 54. § a) pontjában a „befizetését, és” szövegrész helyébe a „befizetését,” szöveg,
e) 54. § b) pontjában a „visszatéríteni.” szövegrész helyébe a „visszatéríteni, és” szöveg,
f ) 67. § (6) bekezdésében az „(1)–(4)” szövegrész helyébe az „(1)–(3)” szöveg,
g) 85.  § (3)  bekezdésében a „25.  § (5)  bekezdés c)  pontja,” szövegrész helyébe a „25.  § (5)  bekezdés c)  pontja, 

25. § (5a) bekezdése,” szöveg,
h) 85. § (6) bekezdésében a „külszolgálati ellátmányának” szövegrész helyébe a „devizailletményének” szöveg,
i) 88. §-ában a „beosztás vagy besorolási osztály és fizetési fokozat” szövegrész helyébe az „álláshely besorolási 

kategóriájának” szöveg,
j) 89.  § (2)  bekezdésében a „tagjának azzal, hogy a  külföldi napidíj mértékét a  Korm. rendelet2 szerint kell 

megállapítani” szövegrész helyébe a  „tagjának, ide nem értve az  ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 
172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet III. fejezete hatálya alá tartozó személyeket” szöveg

lép.

49. §  Hatályát veszti az R6.
a) 2.  § (4)  bekezdés d)  pontjában a „HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára (a  továbbiakban: 

HM VGHÁT)” szövegrész,
b) 81. § (3) bekezdésében az „a 60. §, a 67. § (3) bekezdése,” szövegrész,
c) 49/A. alcíme,
d) 85.  § (1)  bekezdésében az  „és kormányzati ügykezelő (a  továbbiakban együtt: kormánytisztviselő)” 

szövegrész.
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7. A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló  
21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosítása

50. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 4.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  honvédelmi alkalmazott alap-, illetve pótszabadságának kiadására a  munkáltatói jogkört gyakorló, vagy 
az általa belső rendelkezésben kijelölt hivatali felettes jogosult.”

8. Záró rendelkezések

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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