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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 4/2015. (VI. 22.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 1–4., 7–9., 11., 12., 14., 15., 19. 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 következőket rendelem el:

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 10. pontja a következő o) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában
külföldi szolgálat:)
„o) Magyarországon kívül települő, szövetségesi területen vagy légtérben működtetett fegyveres készenléti 
szolgálat fenntartása érdekében végzett külföldi szolgálatteljesítés.”

2. §  Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az illetmény megállapítására vonatkozó munkáltatói jogkört az állományilletékes parancsnok gyakorolja.
(2) Az illetmény-megállapítás munkáltatói jogkörét az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szervének 
vezetője gyakorolja, ha a  megállapításra kerülő illetményelemre való jogosultság, illetve annak mértéke, összege 
törvényben, illetve rendeletben – az  állományilletékes parancsnok mérlegelési jogkörétől független módon – 
meghatározott. E rendelkezés nem alkalmazható a személyügyi szerv vezetője illetményének megállapítására.
(3) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérően a miniszter állapítja meg az illetményét
a) a HVKF-nek és helyettesének,
b) a KNBSZ főigazgatójának és helyettesének,
c) a HM szervezeti és működési szabályzata szerinti HM szervek vezetőinek,
d) a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek vezetőjének, és
e) a Tábori Lelkészi Szolgálat vezetőinek.
(4) Ha – az áthelyezést kivéve – a szolgálati viszony módosítását követően az állomány tagja távolléti díjba tartozó 
illetményelemeinek mértéke változatlan, az utolsó illetmény-megállapítás marad érvényben.
(5) A  szolgálati viszony megszűnésével, megszüntetésével összefüggő járandóságok megállapításakor  
az (1)–(3) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni.
(6) Illetmény-megállapításnak nem minősülő illetményváltozásról szóló értesítés kiadására vonatkozó munkáltatói 
jogkört az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetője gyakorolja.”

3. §  Az R. 11. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A Hjt. 43. § (4) bekezdése, 59. § (5) bekezdése, 108. § (1) bekezdés c) pontja, 205. § (3) bekezdése, 229. § (1) bekezdése és 
230. § (4) bekezdése alkalmazásában különös méltánylást érdemlő egyéni érdeknek minősül]
„d) ha az állomány tagja szolgálatteljesítési helyének változása miatt a közös háztartásában élő közeli hozzátartozók, 
élettársak együttes költözése következtében igazolhatóan egészségi állapotuk romlásának kockázata áll fenn.”

4. §  Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A munkáltatói döntés, jognyilatkozat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – tartalmazza különösen
a) a munkáltatói jogkört gyakorló beosztásának megnevezését, és az irat jellegét,
b) az  állomány tagjának nevét, rendfokozatát, személyügyi törzsszámát, valamint a  személyügyi nyilvántartásban 
kezelhető egyéb személyi adatát,
c) az eljárás tárgyát, a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntését,
d) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek a munkáltatói döntést megalapozzák,
e) a munkáltatói döntés hatálybalépésének időpontját, illetve időtartamát,
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f ) indokolást, kivéve, ha az indokolási kötelezettséget a Hjt. kizárja, és
g) a Hjt. 7. § (4) bekezdésének megfelelő tartalmú tájékoztatást a jogorvoslatról.
(2) A  Hjt. 51.  § (1)  bekezdése szerinti megállapodást az  (1)  bekezdés a)–e)  pontjában meghatározott tartalommal 
a központi személyügyi szerv készíti elő.”

5. §  Az R. 14. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Kizárólag egyéni határozat vagy parancs hozható)
„e) az 1. § 10. pont i) alpontja szerinti vezénylés esetén.”

6. § (1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állomány tagja havi illetményéről kiadott illetmény-megállapításról szóló munkáltatói döntés a  13.  §-ban 
meghatározottakon túl tartalmazza különösen
a) az illetmény-megállapítás okának megnevezését, a kapcsolódó munkáltatói döntés számát,
b) az  illetmény-megállapítás alapjául szolgáló szolgálati beosztás megnevezését, szolgálati beosztás hiányában 
a  rendelkezési állományba tartozás tényét, a  szolgálati beosztáshoz meghatározott előmeneteli rendet, 
rendszeresített rendfokozatot, valamint – a  Hjt. 123.  § (4)  bekezdés d) és e)  pontja szerinti eset kivételével – 
a besorolási osztályt és a besorolási kategóriát,
c) az  állomány Hjt. 123.  § (4)  bekezdés a), c) vagy f )  pontjának hatálya alá tartozó tagja esetén az  alapilletmény 
alapját képező besorolási osztály és besorolási kategória számát,
d) a Hjt. 123. § (4) bekezdés d) vagy e) pontjának hatálya alá, vagy a Hjt. 46. § (1) bekezdés f )–i), k)–s) és u) pontja 
alapján rendelkezési állományba tartozó tagja esetén az  alapilletmény megállapításának alapját képező konkrét 
jogszabályhelyre történő utalást,
e) az alapilletmény szorzószámát és összegét,
f ) a  honvédelmi szolgálati díj szempontjából irányadó szolgálati idő tartamát, a  fokozati vizsga szintjét, valamint 
a honvédelmi szolgálati díj összegét,
g) a megállapított rendszeres illetménypótlék megnevezését, a pótlékra való jogosultság alapját, a pótlék mértékét 
és összegét,
h) a megállapított rendszeres kiegészítő illetmény megnevezését, mértékét és összegét,
i) az állomány tagját megillető egyes illetményelemek együttes összegét, és
j) a megállapított besorolás szerinti illetményre való jogosultság kezdő napját.”

 (2) Az R. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Szerződéses pályakezdő esetén az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása szempontjából a tervezett beosztását 
kell figyelembe venni.”

7. §  Az R. 20. §-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az  állományba vételt követően a  honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetője a  szolgálatteljesítés 
első napján, de legkésőbb harminc napon belül – a Hjt. 92. §-ára figyelemmel – megállapítja a szolgálati idő kezdő 
napját.
(4) A (3) bekezdés szerint megállapított szolgálati idő kezdő nap módosítására hivatalból vagy az érintett személy 
kezdeményezésére a Hjt. 92. §-ára figyelemmel kerülhet sor. A szolgálati idő kezdő napjának módosítására
a) az  állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetője, vagy annak hiányában a  központi 
személyügyi szerv vezetője jogosult,
b) a  központi személyügyi szerv vezetője jogosult a  honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetője és 
az állományilletékes parancsnok esetén,
c) a HVKF jogosult a központi személyügyi szerv vezetője esetén, és
d) a miniszter jogosult a HVKF, a KNBSZ főigazgatója, valamint a Tábori Lelkészi Szolgálat vezetői esetén.”

8. §  Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) Szerződéses állományba vétel, hivatásos állományba visszavétel, valamint a Hjt. 32. § (2) bekezdése szerinti 
állományba vétel során – ha a Hjt. eltérően nem rendelkezik – a korábbi hivatásos katonai, szerződéses-, önkéntes 
tartalékos-, továbbszolgáló-, vagy sorkatonai szolgálat alatt megszerzett rendfokozatnál alacsonyabb rendfokozat is 
megállapítható.
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(2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a  Hjt. 32.  § (1)  bekezdés e)  pontja alapján áthelyezett személy – Hjt. 
40.  § (2)  bekezdése szerint megállapított – rendfokozata nem lehet magasabb, mint tervezett beosztásának 
rendszeresített rendfokozata.”

9. § (1) Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szolgálati beosztásokhoz kapcsolódó iskolai végzettséget, továbbá a  szakképzettséget, a  szakképesítést, 
a  szakképzettséget vagy szakképesítést helyettesítő képzettséget (a  továbbiakban együtt: szakképzettség), egyéb 
képzettségi követelményeket, valamint egészségi korlátozásokat és pszichikai alkalmassági követelményeket 
a  2.  melléklet határozza meg. A  fizikai alkalmassági követelményeket a  honvédek egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságáról szóló jogszabály tartalmazza.”

 (2) Az R. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 2. mellékletben a pszichikai alkalmassági követelmények, valamint a fegyvernemi és a munkaköri korlátozások 
meghatározására használt kódokra és rövidítésekre a honvédek egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról szóló 
jogszabályt kell alkalmazni.”

10. §  Az R. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § Speciális beosztásból általános előmeneteli rendbe tartozó beosztásba történő áthelyezéskor
a) a viselt rendfokozatban eltöltött várakozási idő a maximális várakozási időt nem haladhatja meg, és
b) az állomány tagjának viselt rendfokozata – az áthelyezést megelőzően – nem lehet alacsonyabb, mint az általános 
előmeneteli rendbe tartozó beosztás rendszeresített rendfokozata.”

11. §  Az R. 45. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 21. § (1) bekezdését állománycsoport-váltás során is alkalmazni kell.”

12. §  Az R. 16. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„16. Vezénylés szolgálati feladat ellátására és képzésre
51. § (1) A halaszthatatlan szolgálati feladat kivételével az állomány tagját a Hjt. 49. §-a szerinti vezénylésről annak 
kezdete előtt legkésőbb tíz nappal tájékoztatni kell.
(2) Szolgálati feladat ellátására történő vezénylésnek minősül a  kötelékben történő feladat-végrehajtás esetét 
kivéve, ha a  honvédségi szervezet vagy annak önálló szervezeti eleme a  szolgálati feladatát a  szolgálatteljesítés 
helyétől eltérő helységben hajtja végre.
(3) Az állomány tagjának a Hjt. 42. § (2) bekezdés a) és g) pontja szerinti hazai képzésre történő vezénylése kizárólag 
az eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel történhet. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerinti vezénylés esetén 
az  eredeti beosztás ellátása alóli mentesítés a  képzés azon időtartamára vonatkozik, amely a  vezényelt személyes 
megjelenési kötelezettségével jár.
(4) A  Hjt. 42.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott, 30 napot meg nem haladó vezénylés esetén – ideértve 
az  azonos és más helységbe történő vezénylést is – a  munkáltató döntéséről az  egyes költségtérítésekről szóló 
miniszteri rendelet szerinti kiküldetési rendelvény készül.”

13. §  Az R. 52. és 53. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„52. § (1) Az állomány tagját a Hjt. 55. §-a szerint megbízni a szolgálatteljesítési helyén lehet.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, ha az  állomány tagjának tervezett megbízása nem a  szolgálati beosztása szerinti 
szolgálatteljesítési helyén történik, a  megbízást elrendelni a  megbízás helyére történő, a  Hjt. 49.  §-a szerinti 
vezényléssel egyidejűleg lehet.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a megbízásra a vezénylés helye szerinti munkáltatói jogkört gyakorló jogosult.
53.  § (1) Az  állomány általános előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztást betöltő tagját állománycsoporton 
belül a viselt rendfokozatánál legfeljebb kettővel magasabb, vagy azonos rendfokozattal rendszeresített szolgálati 
beosztás ellátásával lehet megbízni.
(2) Az állomány speciális előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztást betöltő tagját állománycsoporton belül
a) a viselt rendfokozatánál legfeljebb kettővel magasabb, vagy azzal azonos rendfokozattal rendszeresített, általános 
előmeneteli rendbe, vagy
b) a  szolgálati beosztásához rendszeresített rendfokozatnál legfeljebb kettővel magasabb, vagy azzal azonos 
rendfokozattal rendszeresített, speciális előmeneteli rendbe
tartozó szolgálati beosztás ellátásával lehet megbízni.
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(3) A legénységi állomány tagját állománycsoporton belül a szolgálati beosztásához rendszeresített rendfokozatnál 
legfeljebb kettővel magasabb, vagy azzal azonos rendfokozattal rendszeresített beosztás ellátásával lehet megbízni.”

14. § (1) Az R. 69. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  állomány tagja által betölthető szolgálati beosztások általános megnevezését, az  azokhoz tartozó 
rendszeresített rendfokozatot, a besorolási osztályt és kategóriát, a lehetséges előmeneteli rendet
a) a HM-ben, a miniszter irányítása alatt álló központi hivataloknál, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó 
szervezeteknél és a katonai tanácsokkal rendelkező bíróságoknál a 4. melléklet,
b) a  katonai szervezeteknél, a  Honvédség rendelkezési állományába tartozók esetében és a  nem katonai oktatási 
intézményeknél az 5. melléklet
határozza meg. A  szolgálati beosztások megnevezése a  szolgálatteljesítés helyére, a  szolgálati beosztás szakmai 
jellegére, és funkciójára történő és a katonai hagyományokon alapuló utalással kiegészíthető.
(2) A honvédelmi szervezet munkaköri jegyzékében vagy állománytáblájában
a) a szakaszparancsnok,
b) a századparancsnok,
c) a zászlóaljparancsnok,
d) az ezredparancsnok,
e) a dandárparancsnok,
f ) a dandárparancsnoknál magasabb szintű parancsnok, és
g) az a)–f ) pont szerinti vezetőkkel azonos szintű vezető
esetében – azonos állománycsoport esetén – a  b)–g)  pont szerinti vezető rendfokozatánál eggyel alacsonyabb 
rendfokozatot kell meghatározni a helyettesítési feladatokat ellátó vezetői szolgálati beosztásokra.”

 (2) Az R. 69. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  kezdő vezetői beosztások kivételével az  altiszti állománycsoportba tartozó vezető esetén a  vezető 
rendfokozatánál eggyel alacsonyabb rendfokozatot kell meghatározni a  helyettesítési feladatokat ellátó vezetői 
szolgálati beosztásra.”

 (3) Az R. 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 4. és az 5. melléklet IV., V. és VI. besorolási osztályt megállapító táblázata határozza meg azon vezetői szolgálati 
beosztásokat,
a) amelyek tekintetében a Hjt. 43. § (2a) bekezdése alkalmazható,
b) ahol a Hjt. 99. § (2) bekezdése szerint rész-szolgálatteljesítés nem engedélyezhető,
c) amelyek tekintetében a Hjt. 110. §-a alapján vezetői pótszabadságra való jogosultság állhat fenn,
d) amelyek a Hjt. 123. §-a szerinti alapilletmény szempontjából vezetői beosztásnak minősülnek, és
e) amelyek tekintetében a Hjt. 131. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazható,
azzal, hogy az a)–e) pontban foglaltaktól eltérően a 4. melléklet E) pontjához tartozó táblázat VII. besorolási osztálya, 
valamint G) és H) pontjához tartozó táblázata „(V)” toldattal határozza meg a vezetői szolgálati beosztásokat.”

 (4) Az R. 69. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  Hjt. 123.  § (4)  bekezdés d) és e)  pontjában meghatározott felsővezetői szolgálati beosztások, valamint 
a  vezénylő zászlósi beosztások besorolását a  4.  melléklet A)  pont II. és III.  pontjához tartozó táblázat alapján 
a munkaköri jegyzékben, valamint az 5. melléklet A) és B) pontjához tartozó táblázat alapján az állománytáblában 
kell megjeleníteni.”

15. §  Az R. a következő 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A. § (1) A Hjt. 123. § (2) bekezdése alapján a szolgálati beosztásokat a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint kell 
a Hjt. 5. melléklete szerinti besorolási osztályokba besorolni.
(2) A  (3) és a  (4)  bekezdésbe nem tartozó, Magyarországon települő honvédségi szervezet, a  miniszter fenntartói 
irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézmény munkaköri jegyzékében, 
állománytáblájában, továbbá a  Magyarországon települő katonai szervezethez vezényelt állományra vonatkozó 
állománytáblában szereplő
a) beosztotti szolgálati beosztás az I. besorolási osztályba,
b) vezetői szolgálati beosztás a IV. besorolási osztályba
tartozik.
(3) A  HM (4)  bekezdésbe nem tartozó hivatalának, a  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (5)  bekezdésbe nem 
tartozó szervezeti elemei, a  Tábori Lelkészi Szolgálat, a  Honvédség középszintű vezető szerve, a  Honvédség 
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hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság jogállású – az  (5)  bekezdésbe nem tartozó – honvédségi 
szervezet, a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve munkaköri jegyzékében, 
állománytáblájában, továbbá az NKE-hez vezényelt állományra vonatkozó állománytáblában szereplő
a) beosztotti szolgálati beosztás a II. besorolási osztályba,
b) vezetői szolgálati beosztás az V. besorolási osztályba
tartozik.
(4) A  HM, a  miniszter irányítása alá tartozó központi hivatal, a  Honvédség központi pénzügyi- és számviteli-, 
ingatlanfenntartási- és -üzemeltetési, logisztikai-, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó 
szervezete, a  Honvédség beszerzési feladatokat ellátó szervezete munkaköri jegyzékében, továbbá a  KNBSZ 
állománytáblájában szereplő
a) beosztotti szolgálati beosztás a III. besorolási osztályba,
b) vezetői szolgálati beosztás a VI. besorolási osztályba
tartozik.
(5) A  (2)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően az 1. § 10. pont b), c), h), j) és m) alpontja szerinti tevékenységhez 
kötődően vagy 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.”

16. §  Az R. a következő 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A. § (1) A tiszti és az altiszti állomány tagja – ha a viselt rendfokozata megegyezik a beosztásához rendszeresített 
rendfokozattal – a  kötelező várakozási idő lejártát követően egy rendfokozattal magasabb rendszeresített 
rendfokozatú beosztásba nevezhető ki.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Hjt. 83. § (5) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén a tiszti és az altiszti 
állomány tagja akkor nevezhető ki
a) kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásba, ha a viselt rendfokozata – a kinevezést megelőzően – a tervezett 
kettős rendfokozattal rendszeresített beosztás alacsonyabb rendfokozatával azonos,
b) speciális előmeneteli rendbe tartozó beosztásba, ha a viselt rendfokozata – a kinevezést megelőzően – legfeljebb 
kettővel alacsonyabb, mint a tervezett speciális előmeneteli rendbe tartozó beosztás rendszeresített rendfokozata.
(3) A legénységi állomány tagja – állománycsoporton belül – a beosztásához rendszeresített rendfokozathoz képest 
két rendfokozattal magasabb rendszeresített rendfokozatú beosztásba is kinevezhető.”

17. §  Az R. 93. §-a a következő (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A  tisztesi állomány tagjának előléptetése vagy kinevezése esetén az  egy éven belül készített 
teljesítményértékelése figyelembe vehető.
(6) A  Hjt. 83.  § (5)  bekezdése szerinti kinevezéshez a  kinevezés évében készített, legalább „B” teljesítményszintű 
teljesítményértékelés szükséges.”

18. §  Az R. a következő 94/A. és 94/B. §-sal egészül ki:
„94/A. (1) Ha a tiszti vagy az altiszti állomány tagjáról a tárgyévben éves teljesítményértékelés nem készíthető, akkor 
előmenetelének tervezése érdekében az értékelőnek a teljesítményértékelési eljárás során rögzítenie kell
a) a tárgyévet megelőző évi teljesítményértékelés során a  7.  melléklet I–III.  pontja szerinti értékelési szempontok 
vonatkozásában elért eredményt,
b) a teljesítményértékelés elmaradásának okát, és
c) a 94/B. § (2) bekezdése szerinti helyőrségeket.
(2) Ha a tiszti vagy az altiszti állomány tagjáról már a tárgyévet megelőző évben sem készült teljesítményértékelés, 
akkor előmenetelre a tárgyévben nem tervezhető.
(3) Az  (1)  bekezdés szerint végrehajtott eljárás során készített dokumentum az  előmenetel tervezés során 
figyelembe vehető, de a tárgyévet követő évben az egyes értékelési szempontok vonatkozásában elért eredményt 
már nem lehet figyelembe venni.
94/B.  § (1) A  teljesítményértékelés eredményét az  előmenetel szempontjából csak abban az  esetben lehet 
figyelembe venni, ha az  állomány tagja eredményesen teljesítette az  értékelési időszakra vonatkozóan a  fizikai 
állapotfelmérést és végrehajtotta az éves kiképzési feladatokat.
(2) A teljesítményértékelésben a tiszti és az altiszti állomány tagja megjelölheti azokat a helyőrségeket, amelyeket 
előmenetelének tervezése során előnyben részesít.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 86. szám 8191

(3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően az  állomány egybefüggően egy évet meghaladó külföldi szolgálatot teljesítő 
tagjának külföldi szolgálata alatt készült teljesítményértékelésénél a  külföldi szolgálat megkezdésének időpontját 
megelőző egy éven belül teljesített fizikai állapotfelmérést és éves kiképzési feladatokat kell figyelembe venni.”

19. §  Az R. 96. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti korlátozást a  tábornoki vagy ezredes, valamint a  főtörzszászlós rendfokozattal 
rendszeresített szolgálati beosztásba kiválasztottak esetén nem kell alkalmazni.”

20. §  Az R. 103. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„103.  § (1) A  központi személyügyi szerv a  szakmai felelősökkel együttműködve a  beérkezett jelöltválasztások 
alapján elvégzi az előmenetelre tervezett jelöltek üres szolgálati beosztásokhoz történő hozzárendelését.
(2) A  Hjt. 83.  § (5)  bekezdésének alkalmazása esetén – figyelemmel a  Hjt. 105.  §-ára – a  Hjt. 83.  § (2)  bekezdés 
a) pontja szerint megfelelő betölthető magasabb beosztásnak minősül az a szolgálati beosztás, amely
a) a központi előmenetel tervezés során feltölthető beosztásként volt megjelölve, és
b) az adott beosztásra nem volt megfelelő jelölt.”

21. §  Az R. V. Fejezete a következő 30/A. alcímmel egészül ki:
„30/A. Fokozati vizsga
107/A.  § Fokozati vizsga szempontjából nem vezetői beosztás az  a  beosztás, amely esetében a  Hjt. 5.  melléklete 
szerint az alapilletmény az I., a II., vagy a III. besorolási osztály szerint kerül megállapításra.
107/B. § (1) Fokozati vizsgára kötelezett a tiszti és az altiszti állomány
a) százados, őrnagy vagy alezredes, valamint főtörzsőrmester, zászlós vagy törzszászlós rendfokozattal 
rendszeresített beosztásban szolgálatot teljesítő tagja, ha a viselt rendfokozata azonos a beosztása rendszeresített 
rendfokozatával, és
b) százados, őrnagy vagy alezredes, valamint főtörzsőrmester, zászlós vagy törzszászlós rendfokozatú tagja, ha 
a viselt rendfokozata magasabb, mint a beosztásához rendszeresített rendfokozat.
(2) Az  (1)  bekezdést a  Hjt. 46.  § (1)  bekezdés a), c) vagy d)  pontja szerint rendelkezési állományban lévőkre is 
alkalmazni kell.
(3) A tiszti és az altiszti állomány tagja a viselt rendfokozatának és beosztásának megfelelő vizsgát tesz.
(4) A legénységi állomány tagja viselt rendfokozatától és beosztásától függetlenül fokozati vizsgára kötelezett.
107/C. § (1) Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés b), e)–i) vagy k)–u) pontja szerint rendelkezési állományba tartozó 
tagjának nem vezetői beosztásba történő áthelyezésekor – a vizsgakötelezettség megállapítása érdekében – a Hjt. 
85/A. § (8) bekezdését kell alkalmazni.
(2) Nem áll fenn a 107/B. § szerinti vizsgakötelezettség az állomány tagjával szemben, ha
a) a Hjt. 46.  § (1)  bekezdés b), e)–i) vagy k)–u)  pontja szerint került rendelkezési állományba, a  rendelkezési 
állományba helyezéssel egyidejűleg, annak időtartama alatt,
b) a Hjt. 57. §-a alkalmazására kerül sor, annak időtartama alatt,
c) az a) pont hatálya alá nem tartozó, egy évet meghaladó külföldi szolgálatra vezényelték, annak időtartama alatt,
d) a szolgálati viszonya megszüntetésére elkezdődött az eljárás, vagy
e) a Tábori Lelkészi Szolgálat tagja.
(3) A  vizsgakötelezettség alapjául szolgáló időbe nem számítható be a  Hjt. 46 § (1)  bekezdés j)  pontja szerinti 
rendelkezési állomány időtartama.
107/D. § (1) A fokozati vizsgát az állomány
a) tiszti és altiszti tagja esetében a Katonai Vizsgaközpont,
b) legénységi tagja esetében a honvédségi szervezetének vezénylő zászlósa által vezetett vizsgabizottság
hajtja végre évente március 1-je és október 31-e között.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti vizsga végrehajtása esetén a  Katonai Vizsgaközpont parancsnoka vagy 
a  vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka – a  Katonai Vizsgaközpont által 
felkészített – vizsgafelügyelőt jelöl ki.
(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti vizsgabizottság elnöke a  honvédségi szervezet vezénylő zászlósa, tagjai 
a vezénylő zászlós javaslata alapján az állományilletékes parancsnok által az altiszti állományból kijelölt kettő fő.
(4) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve – a  honvédségi szervezetek személyügyi 
szerveivel történt egyeztetést követően – minden év január 20-ig megküldi az  adott évben fokozati vizsgára 
kötelezett tisztek és altisztek névsorát a Katonai Vizsgaközpont részére. Az adott évben fokozati vizsgára kötelezett 
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legénységi állomány névsorát a  honvédségi szervezet személyügyi szerve minden év február 1-jéig küldi meg 
a honvédségi szervezet vezénylő zászlósa részére.
(5) A  honvédségi szervezet személyügyi szerve minden év február 15-ig – a  helyben szokásos módon – kiértesíti 
az adott évben fokozati vizsgára kötelezetteket.
(6) A  legénységi állomány fokozati vizsgáit és a  vizsgára történő felkészítését a  honvédségi szervezet vezénylő 
zászlósa szervezi meg.
107/E. § (1) Az állomány fokozati vizsgára kötelezett tagja a Hjt. 85/A. § (6) bekezdése szerinti kérelmét legkésőbb 
a vizsgakötelezettség éve november 20. napjáig nyújthatja be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő jogvesztő.
(3) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány tagjára vonatkozó döntését a benyújtott kérelmen hozza meg.
107/F. § (1) A fokozati vizsgán elért eredményt %-os formában kell mérni.
(2) A tiszti és az altiszti állomány tagja sikeres fokozati vizsgát tesz, ha eredménye
a) I. fokozat estén az 50%-ot,
b) II. fokozat esetén a 60%-ot,
c) III. fokozat esetén a 70%-ot, és
d) IV. fokozat esetén a 75%-ot
eléri vagy meghaladja.
(3) A legénységi állomány tagja sikeres fokozati vizsgát tesz, ha eredménye
a) I. fokozat estén az 50%-ot,
b) II. fokozat esetén a 60%-ot, és
c) III. fokozat esetén a 70%-ot,
eléri vagy meghaladja.
(4) Fokozati vizsga évente egy alkalommal tehető, amely sikertelen vizsga esetén az  adott évben egyszer 
megismételhető.
(5) Sikertelennek minősül a vizsga az állomány tagja igazolatlan távolmaradása esetén is.
(6) A fokozati vizsgák eredményét legkésőbb a vizsga évének november 15. napjáig a KGIR-ban rögzíteni kell.”

22. §  Az R. VI. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„VI. FEJEZET
SZOLGÁLATTELJESÍTÉSI IDŐ
31/A. A szolgálatteljesítési idő beosztása
117/A. § (1) A szolgálatteljesítési időt munkanapokra kell beosztani, ennek során ki kell jelölni a szolgálatteljesítési 
idő napi kezdő- és befejező időpontját. A szolgálatteljesítési idő beosztása során minden olyan nap munkanapnak 
számít, amely nem az állomány tagjára irányadó heti pihenőnap vagy munkaszüneti nap.
(2) A szolgálatteljesítési idő beosztását az állomány tagjával – a 120. § (4) bekezdése kivételével – legalább öt nappal 
korábban, legalább egy hétre előre, a helyben szokásos módon kell közölni. A munkáltatói jogkört gyakorló olyan 
időbeosztást is meghatározhat, amelyet eltérő időbeosztás közlése hiányában alkalmaz.
(3) Ha a  munkáltatói jogkört gyakorló a  (2)  bekezdés szerint időbeosztást nem közölt, az  utolsó időbeosztás 
az irányadó.
(4) A  munkáltatói jogkört gyakorló a  szolgálatteljesítési idő adott napra vonatkozó beosztását – továbbá 
szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén a heti pihenőnap kijelölését – előre nem látható körülmény esetén 
legalább kettő nappal korábban módosíthatja. A módosítást az állomány tagjával a helyben szokásos módon kell 
közölni.
31/B. A pihenőidőre vonatkozó egyes szabályok
117/B.  § (1) A  napi pihenőidőt – a  120.  § (2)  bekezdés b)  pontja kivételével – a  szolgálatteljesítés kezdetétől 
számított huszonnégy órás időszakon belül, egybefüggően kell biztosítani.
(2) A  120.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti, illetve a  Hjt. 107.  §-a szerinti kötelező pihenőidő napjára nem lehet 
szabadnapot, szabadságot kiadni. A  120.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti pihenőidő napjára ezen kívül heti 
pihenőnapot sem lehet kijelölni.
32. A szolgálatteljesítési időkeretre vonatkozó egyes szabályok
118. § (1) Szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén az állományilletékes parancsnok a Hjt. 94. § (1) bekezdése 
szerinti szempontokra figyelemmel határozza meg a  szolgálatteljesítési időkeret időtartamát és a  heti 
szolgálatteljesítési idő mértékét.
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(2) Éves szolgálatteljesítési időkeret az állomány azon tagja esetén állapítható meg, aki honvédelmi érdeket szolgáló, 
folyamatosan működő rendszerek kezelésére, biztosítására rendszeresített szolgálati beosztást tölt be.
(3) A heti szolgálatteljesítési időhöz kapcsolódó számított napi szolgálatteljesítési időt a 9. melléklet határozza meg.
119. § (1) A szolgálatteljesítési időkeretben teljesítendő szolgálatteljesítési időt órában kell meghatározni úgy, hogy 
az időtartamára eső munkanapok számát meg kell szorozni a számított napi szolgálatteljesítési idővel.
(2) A szolgálatteljesítési időkeret meghatározása során minden olyan nap munkanapnak számít, amely nem a Hjt. 
101. § (3) bekezdése és 102. § (4) bekezdése szerinti heti pihenőnap, valamint nem munkaszüneti nap.
(3) A szolgálatteljesítési időkeret kezdő és befejező időpontját legkésőbb a szolgálatteljesítési időkeret időtartamát 
érintő első szolgálatteljesítési időbeosztás közlésekor kell közölni.
(4) Szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén
a) a szolgálatteljesítési idő beosztása a 117/A. § (1) bekezdésén túl az állomány tagjára irányadó heti pihenőnapok 
kijelölését is tartalmazza, és
b) a munkáltatói jogkört gyakorló nem köteles minden munkanapra szolgálatteljesítési időt beosztani.
(5) Illetménynélküli szabadság igénybevétele esetén – ha az  időkeret tartama nem szakadt meg – az  időkeretben 
teljesítendő szolgálatteljesítési időt az  illetménynélküli szabadság időtartamára eső munkanapok és a  számított 
napi szolgálatteljesítési idő szorzatával csökkenteni kell.
119/A.  § (1) A  számított napi szolgálatteljesítési időnek a  nyolc órához viszonyított arányával szorozva kell 
teljesítettként figyelembe venni a  nem tényleges munkaköri feladatellátást jelentő igénybevétel – így különösen 
a kiképzési foglalkozás, a fizikai állapotfelmérés, az alkalmassági vizsgálat, a képzésen történő részvétel, a vezénylés 
alapján ellátott szolgálati feladat – időtartamát, kivéve az  őr-, ügyeleti, laktanyai készenléti szolgálatot és 
a gyakorlatot.
(2) A számított napi szolgálatteljesítési idővel kell teljesítettként figyelembe venni a munkanapokra eső
a) őr-, ügyeleti és laktanyai készenléti szolgálat,
b) a Hjt. 107. §-a szerinti pihenőidő,
c) gyakorlat,
d) szabadság, szabadnap, továbbá szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülés,
e) egészségügyi szabadság és
f ) a Hjt. 131. § (1) bekezdése szerinti illetmény visszatartását megalapozó távollét időtartamát.
(3) Nem lehet teljesítettként figyelembe venni a jogellenes távollét és az illetmény nélküli szabadság idejét.
(4) Az  állomány tagjával a  szolgálatteljesítési időkeret időtartamának lejártával az  (1)–(3)  bekezdés szerint el kell 
számolni. Ha elszámolásra vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik, a  kifizetés legkésőbb az  időkeret 
időtartamának lejártát követő hónapra járó illetménnyel egy időben esedékes.
(5) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a  szolgálatteljesítési időkeretből nem teljesített idő az  illetményre való 
jogosultságot nem érinti.
(6) A szolgálatteljesítési időkeret tartama annak lejárta előtt megszakad
a) a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének, szünetelésének,
b) a  szolgálatteljesítési időkeret befejező időpontján túlhaladó időtartamú illetmény nélküli szabadság 
igénybevételének,
c) a szülési szabadság igénybevételének,
d) a Hjt. 46. § (1) bekezdés a)–e), g)–j), k)–m), p), r)–u) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés,
e) a  szolgálatteljesítési időkeret változásával vagy mellőzésével járó beosztásba helyezés, illetve más honvédelmi 
szervezethez történő áthelyezés, kinevezés, és
f ) a Hjt. 55. §-a szerinti megbízás
kezdő napjával.
(7) A  szolgálatteljesítési időkeret megszakadása esetén az  állomány tagjával – az  időkeret tartamának kezdő 
időpontjától a  megszakadásig eltelt, 119.  § (2)  bekezdése szerinti munkanapok száma és a  számított napi 
szolgálatteljesítési idő szorzata alapján – e § szerint el kell számolni.
120. § (1) Váltásos rendszerben kell foglalkoztatni az állomány tagját
a) folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztás esetén, valamint
b) készenléti jellegű szolgálati beosztás esetén akkor, ha az  állomány tagjának szolgálati beosztásából adódó 
munkaköri feladata őr-, ügyeleti vagy laktanyai készenléti szolgálat ellátása.
(2) Váltásos rendszerben a szolgálatteljesítési idő beosztásával lehetőség szerint egyenletes, ismétlődő rendet kell 
kialakítani azzal, hogy
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a) a szolgálat ellátására alkalmanként tizenkettő vagy huszonnégy óra szolgálatteljesítési időt lehet beosztani,
b) az állomány tagja részére huszonnégy órás szolgálatellátást követően legalább huszonnégy óra pihenőidőt kell 
biztosítani, és
c) a szolgálatteljesítési időkeret időtartama alapulvételével a szolgálat ellátására beosztott szolgálatteljesítési időnek 
lehetőség szerint egyharmada esik huszonkettő és hat óra közé.
(3) A  (2)  bekezdés alkalmazása során a  legfeljebb beosztható szolgálatteljesítési idő a  Hjt. 96.  § (1a)  bekezdés 
b)  pontja szerinti tevékenységek időtartamával – a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti pihenőidő terhére – szükség 
szerint, de alkalmanként legfeljebb 2,5 órával meghosszabbítható.
(4) Váltásos rendszerben – a  117/A.  § (2)  bekezdésétől eltérően – a  szolgálatteljesítési idő beosztását az  állomány 
tagjával legalább tíz nappal korábban, legalább egy hónapra előre a helyben szokásos módon közölni kell.
(5) Váltásos rendszerben – ha az adott szolgálat kezdete munkaszüneti napra vagy pihenőnapra esik – a szolgálat 
ellátására beosztott szolgálatteljesítési idő teljes elszámolása szempontjából a szolgálat kezdőnapja az irányadó.
32/A. Az őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok
120/A.  § (1) Az  őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok Hjt. 105.  §-a szerinti besorolását, a  szolgálatok fő típusait 
a 15. melléklet tartalmazza. A honvédségi szervezetek a szolgálatok megszervezésére vonatkozó intézkedésükben 
a 15. mellékletben meghatározott elnevezések használata mellett, a szolgálatok speciális jellegére zárójelek között 
feltüntetett szövegrésszel utalhatnak. Az intézkedésben pontosan meg kell határozni az elrendelt szolgálat jellegét, 
valamint fel kell tüntetni, hogy az mely szolgálattípusba sorolható.
(2) Az  őr-, illetve ügyeleti szolgálatba léptetés céljából vezényelt készenléti szolgálatok vonatkozásában az  őr-, 
illetve ügyeleti szolgálat elrendelése esetén a feladatellátás idejére a szolgálat jellege őr-, illetve ügyeleti szolgálatra 
változik.
120/B. § (1) Az őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok szolgálatvezénylését az állomány tagjával legalább tíz nappal 
az esedékesség előtt közölni kell.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szabályoktól eltérni kizárólag különösen indokolt, a  feladatellátást 
közvetlenül veszélyeztető esetben lehet.
(3) Ha a Hjt. 107. § (3) bekezdése szerinti pihenőidő nem munkanapra esik, az állomány tagja részére a szolgálatot 
követő első munkanapon – a pihenőidő ellentételezéseként – egy nap szolgálatmentességet kell engedélyezni.
33. Rész-szolgálatteljesítés
121.  § (1) Az  állomány tagja a  rész-szolgálatteljesítés engedélyezésére irányuló kérelmét az  állományilletékes 
parancsnoknak nyújthatja be. Ha az  állomány tagja a  kérelem benyújtásakor a  Hjt. 116.  § (1)  bekezdése szerinti 
illetmény nélküli szabadságot vesz igénybe, a  kérelmet az  illetmény nélküli szabadság igénybevételének 
megszűnése előtt legalább hatvan nappal kell az állományilletékes parancsnoknak benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a gyermek harmadik életéve – három vagy több gyermek esetén ötödik életéve – betöltésének időpontját,
b) tájékoztatást arról, hogy a  rész-szolgálatteljesítés kérelmezésére jogosító gyermeke után a  másik szülő 
illetménynélküli szabadságot, vagy rész-szolgálatteljesítést igénybe vesz-e, és
c) a  szolgálatteljesítési idő egyenlőtlen beosztására vonatkozó javaslatot, ha az  állomány tagja annak 
engedélyezését kezdeményezi.
(3) A Hjt. 99. § (4) és (7) bekezdése esetén az illetmény nélküli szabadság megszüntetésével egyidejűleg az állomány 
tagjának a Hjt. 46. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezése megszűnik.
122. § Rész-szolgálatteljesítés esetén a túlszolgálat évenként teljesíthető maximális időtartamára az időarányosság 
elvét kell alkalmazni.
34. Szabadság megállapítása, kiadása
123.  § (1) A  Hjt. 109. és 110.  §-a szerinti szabadságot az  állományilletékes parancsnok, vagy az  általa kijelölt 
szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes állapítja meg és adja ki.
(2) A Hjt. 109. § (4) bekezdése szerinti pótszabadságra való jogosultságot a 10. melléklet szerint kell megállapítani. 
A pótszabadságra való jogosultság megállapításakor a pótszabadság mértékébe be kell számítani azokat a napokat, 
amelyeken az állománynak 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: HM 
rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti tagja a HM rendelet 4. és 5. §-a alapján kondicionáló-kiképzési rendezvényen 
vett részt.
(3) Szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén a szabadságot úgy kell kiadni, hogy
a) a  szabadság időtartama legalább egy olyan munkanapot magába foglaljon, amelyet szolgálatteljesítési 
kötelezettség érint,
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b) annak kezdőnapja szolgálatteljesítési kötelezettséggel érintett munkanapot követő munkanap, és
c) annak befejező napja szolgálatteljesítési kötelezettséggel érintett munkanapot megelőző munkanap.
(4) A  (3)  bekezdés b)  pontjától eltérően, ha a  120.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti, illetve a  Hjt. 107.  §-a szerinti 
kötelező pihenőidő munkanapra esik, akkor az azt követő munkanap a szabadság kezdőnapja.
(5) A szolgálatteljesítési idő beosztásának a 120. § (2) és (3) bekezdése szerinti rendjét a szabadság kiadására tekintet 
nélkül fenn kell tartani.
35. Túlszolgálat
124.  § (1) Túlszolgálat csak a  szolgálatteljesítési időbeosztás szerinti szolgálatteljesítési időn kívül eső időre és 
alkalmanként legalább egy óra időtartamban rendelhető el.
(2) A  túlszolgálat elrendelésére és a  túlszolgálatért járó ellentételezés megállapítására az  állományilletékes 
parancsnok vagy az általa előzetesen írásban kijelölt szolgálati elöljáró, hivatali felettes jogosult.
(3) A  túlszolgálatot – annak teljesítését megelőzően – írásba foglalt munkáltatói döntéssel kell elrendelni. 
A  munkáltatói döntést az  érintettel a  túlszolgálat megkezdése előtt legalább huszonnégy órával korábban, ha 
a  szolgálati érdek ezt nem teszi lehetővé, akkor a  túlszolgálat elrendelését követő lehető legrövidebb időn belül 
közölni kell.
(4) A Hjt. 103. § (8) bekezdése szerinti rendkívüli esetben a túlszolgálat a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon 
is elrendelhető, azonban utólag ebben az  esetben is haladéktalanul írásba kell foglalni a  túlszolgálatra vonatkozó 
munkáltatói döntést.
(5) A  túlszolgálatot elrendelő munkáltatói döntésben a  túlszolgálathoz kapcsolódó valamennyi lényeges adatot 
és körülményt meg kell jelölni, így különösen a  túlszolgálatot teljesítő személy nevét, rendfokozatát, személyügyi 
törzsszámát, a túlszolgálat célját, kezdetét és időtartamát.
(6) Az  állomány tagja részére túlszolgálat elrendelése esetén is biztosítani kell a  Hjt. 101.  § (1)  bekezdése szerinti 
minimális pihenőidőt.
125.  § A  Hjt. 103.  § (7)  bekezdése szerint a  naptári évenként teljesíthető túlszolgálat felső határa személyenként 
négyszázötven óra.
126.  § (1) A  Hjt. 247/H.  §-a szerinti ellentételezés a  124.  § szerinti feltételeknek megfelelő módon elrendelt 
túlszolgálatért jár.
(2) A  túlszolgálat ellentételezésekor a  Hjt. 247/H.  § (2)  bekezdése szerinti harminc napos határidőre tekintettel 
az alkalmanként kiadott szabadidő az állomány tagja napi szolgálatteljesítési idejénél rövidebb időtartamú is lehet.
35/A. Mentesülés a szolgálatteljesítési kötelezettség alól
126/A.  § (1) A  vért adónak véradásonként két nap szolgálatmentességet kell engedélyezni, amelyet a  véradást 
követően közvetlenül részére biztosítani kell.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  szolgálatmentesség a  véradást követő két hónapon belül is kiadható az  érintett 
kérelmére, vagy, ha azt szolgálati érdek indokolja.
(3) Az állomány tagja részére az (1) bekezdés alapján engedélyezhető szolgálatmentesség mértéke naptári évenként 
nők esetében a nyolc napot, férfiak esetében a tíz napot nem haladhatja meg.
126/B.  § (1) Ha a  Hjt. 108.  § (2)  bekezdése alapján a  honvédelmi szervezet teljes állománya mentesül 
a  szolgálatteljesítési kötelezettség alól, az  állományilletékes parancsnok – illetve a  3.  § (1)  bekezdése szerinti 
szervezet kivételével a  HM állományának azon tagja esetén, aki nem a  Honvéd Vezérkarnál teljesít szolgálatot,  
a  HM KÁT – egyidejűleg köteles a  szükséges intézkedéseket megtenni a  honvédelmi szervezet alapvető 
feladatellátásának biztosítására.
(2) Az állományilletékes parancsnok a Hjt. 108. § (2) bekezdése alapján történő szolgálatteljesítési kötelezettség alóli 
mentesítést lehetőség szerint tíz nappal az esedékesség előtt rendeli el.
(3) Az  állományilletékes parancsnok a  szolgálati feladatellátás alóli mentesítéssel egyidejűleg rendelkezhet 
a szolgálati helyen történő megjelenésről is.”

23. §  Az R. 174. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  minősítő és a  fokozati vizsga eredménye a  KNBSZ saját személyügyi nyilvántartásában kerül rögzítésre. 
Honvédségi szervezethez történő áthelyezés esetén az  utolsó érvényes minősítő vizsga pontszámát, valamint 
a  fokozati vizsga szintjét és a  vizsga letételének időpontját kell a  központi személyügyi nyilvántartó rendszerben 
feltüntetni.”
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24. §  Az R. 271. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  honvéd altiszt-jelölt az  ágazat vagy szakmairány szerinti tanulmányai során az  egyes tantárgyak 
harmadik tanulmányi félévkor történő zárasakor legalább kettő tantárgyból elégtelen osztályzattal rendelkezik, 
az a tanulmányi kötelezettségek nem teljesítésének minősül.”

25. §  Az R. 278. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„278.  § A  90.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  általános előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztásokban 
szolgálatot teljesítő főhadnagyok 2017. június 30-ig egy évvel a  főhadnagyi rendfokozatba történő előléptetést 
követően minősítő vizsgára jelentkezhetnek.”

26. §  Az R. 285. és 286. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„285. § E rendeletnek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról szóló 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 29. § j) pontjával megállapított 
112.  § (1)  bekezdését azokra a  tanulmányi szerződésekre és vezénylésekre is alkalmazni kell, amelyek esetében 
a megtérítési kötelezettség 2015. július 1-je után válik esedékessé.
286. § A Hjt. 247/G. § (6) bekezdését az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés g), i), k), vagy p) pontja szerinti rendelkezési 
állományban lévő tagjára kell alkalmazni.”

27. §  Az R.
 1. 1.  § 6.  pontjában az „és a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szövegrész helyébe az „ , a  honvédelemért 

felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem 
minősülő köznevelési intézmény és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”,

 2. 1.  § 7.  pont b)  alpontjában a  „honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” szövegrész 
helyébe a „miniszter”,

 3. 1. § 10. pont m) alpontjában a „területen, és” szövegrész helyébe a „területen,”,
 4. 1. § 10. pont n) alpontjában a „részvétel” szövegrész helyébe a „részvétel, és”,
 5. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „kijelölt” szövegrész helyébe a „HVKF által kijelölt”,
 6. 3. § (2) bekezdés e) pontjában az „r)–t)” szövegrész helyébe az „r)–u)”,
 7. 3. § (3) bekezdésében az „A (2) bekezdés f ) pontja” szövegrész helyébe az „A (2) bekezdés d) pontja esetén, 

továbbá a (2) bekezdés f ) pontja”,
 8. 3.  § (3)  bekezdésében a  „miniszter fenntartása alá tartozó” szövegrész helyébe a  „miniszter fenntartói 

irányítása alá tartozó”,
 9. 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „az 1.  melléklet” szövegrész helyébe az  „e rendelet, különösen 

az 1. melléklet”,
10. 8. § (2) bekezdésében a „javaslati lap” szövegrész helyébe a „javaslati lap – a 6. § (2) bekezdése kivételével –”,
11. 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „teljesítését, és” szövegrész helyébe a „teljesítését”,
12. 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „fele van hátra.” szövegrész helyébe a „fele van hátra, és”,
13. 14. § c) pontjában a „módosításáról, és” szövegrész helyébe a „módosításáról,”,
14. 14. § d) pontjában a „során.” szövegrész helyébe a „során, és”,
15. 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „(5) bekezdése” szövegrész helyébe a „(4) bekezdése”,
16. 17. § (2) bekezdés c) pontjában az „(1) bekezdés d)–i) pontja szerinti elemek kezdő naptól érvényes mértékét 

és összegét” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés e)–h) pontja szerinti elemeket”,
17. 17. § (2) bekezdés d) pontjában a „j) pontja” szövegrész helyébe az „i) pontja”,
18. 24.  § (1)  bekezdésében az  „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 

szóló 1996. évi XLIII. törvény” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény”,

19. 26. § (3) bekezdésében az „iskolai végzettség” szövegrész helyébe az „iskolai végzettség, szakképzettség”,
20. 46. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „kinevezés” szövegrész helyébe az „áthelyezés vagy kinevezés”,
21. 49. § (2) bekezdésében az „és t) pontja” szövegrész helyébe a „ , t) és u) pontja”,
22. 59.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „szolgálati viszonyt” szövegrész helyébe a  „szolgálati viszonyt 

– tábornok kivételével –”,
23. 61. § e) pontjában a „leszerelési segélyt” szövegrész helyébe a „visszailleszkedési támogatást”,
24. 69. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdéstől” szövegrész helyébe a „(2) és a (2a) bekezdéstől”,
25. 69. § (7) bekezdésében a „honvédségi szervezetek” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetek”,
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26. 69. § (7) bekezdésében az „(1)–(5) bekezdésre” szövegrész helyébe az „(1)–(6a) bekezdésre”,
27. 70. § (1) bekezdésében, 6. mellékletében, 10. melléklet első és második táblázat B:1 mezőjében a „veszélynek” 

szövegrész helyébe a „kockázatnak”,
28. 79. § (1) bekezdés c) pontjában az „és q) pontja” szövegrész helyébe a „ , q) és u) pontja”,
29. 87. § (1) bekezdés a) pontjában az „előléptetésre” szövegrész helyébe az „előléptetésre vagy kinevezésre”,
30. 91. § (4) bekezdésében a „vizsga évét” szövegrész helyébe a „vizsga évében és az azt”,
31. 92.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „beosztásokban” szövegrész helyébe a  „beosztásokban, 

valamint a  rendszeresített rendfokozat elérését követően speciális előmeneteli rendbe tartozó szolgálati 
beosztásokban”,

32. 96. § (1) bekezdésében a „közötti időszakban” szövegrész helyébe a „közötti, helyi tervezése minden év július 
1-je és október 31-e közötti időszakban”,

33. 96.  § (4)  bekezdésében az „időponttal azonos” szövegrész helyébe az „időponttal – a  99.  § (1)  bekezdése 
figyelembevételével összeállított jegyzékben szereplő – azonos”,

34. 99. § (1) bekezdésében az „adott év szeptember 1-jéig üres, vagy megüresedő” szövegrész helyébe az „adott 
évben az előmenetel tervezés során feltölthető”,

35. 113.  § (1)  bekezdésében az  „analitikus nyilvántartást” szövegrész helyébe az  „analitikus elektronikus 
nyilvántartást”,

36. 166. § (2) bekezdésében a „89. § (3) bekezdése, a 95. § (1) bekezdése, a 96. §, a 101. § (2) bekezdése, a 102. § 
(1) és (2)  bekezdése, a  103.  §” szövegrész helyébe a „89.  § (3)  bekezdése, a  94.  § (2)  bekezdése, a  95.  § 
(1) bekezdése, a 96. §, a 101. § (2) bekezdése, a 102. § (1) és (2) bekezdése, a 103. §, a 103/A. §”,

37. 174. § (2) bekezdésében a „minősítő vizsgákat” szövegrész helyébe a „minősítő és a fokozati vizsgákat”,
38. 185. § a) pontjában az „és m) alpontja szerinti esetekben” szövegrész helyébe az „ , m) és o) alpontja szerinti 

esetekben, továbbá az 1. § 10. pont b) alpontja szerint a NATO Flying Training in Canada program keretében 
külföldi szolgálatot teljesítők vezénylése esetén”,

39. 185. § c) és d) pontjában az „1. §” szövegrész helyébe az „az a) pont kivételével az 1. §”,
40. 190. § (5) bekezdésében az „a (4) bekezdés szerinti jogkört az MH ÖHP parancsnoka gyakorolja.” szövegrész 

helyébe az  „az (1)  bekezdés e)  pontja szerinti tartalmi elemeket az  MH ÖHP parancsnoka besorolási 
parancsban vagy határozatban állapítja meg.”,

41. 193. § (1) bekezdés b) pontjában az „és m)” szövegrész helyébe az „ , m) és o)”,
42. 207. § e) pontjában a „távolléti” szövegrész helyébe a „túlszolgálati”,
43. 214. § (3) bekezdésében az „l) és m)” szövegrész helyébe az „l), m) és o)”,
44. 260. § (2) bekezdésében és 270. § (2) bekezdésében a „63–73. §” szövegrész helyébe a „63–72. §”,
45. 78. alcím címében az „és a II.” szövegrész helyébe az „ , a II. és a IV.”,
46. 7.  melléklet II.  pont 15.  alpontjában, III.  pont 4. és 5.  alpontjában a  „(csak vezető beosztásúak esetén!)” 

szövegrész helyébe a „(csak vezetői beosztás esetén)”,
47. 7.  melléklet IV.  pont 1.  alpontjában, 8.  melléklet „Fizikai felmérés eredményei az  értékelés időszakában” 

táblázatában az „Előírt szint” szövegrész helyébe a „Maximális pontszám”,
48. 10.  mellékletében az  „Az éves szolgálatteljesítési időkeretből a  pótszabadságra jogosító szolgálati 

beosztásban az” szövegrész helyébe az „A tárgyévi pótszabadság mértéke az”, és
49. 10.  mellékletében az „egészségi veszélyességi pótlékra jogosító” szövegrész helyébe az „egyészségkárosító 

kockázatnak kitett”
szöveg lép.

28. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az R. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) Az R. 15. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R. 15. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

29. §  Hatályát veszti az R.
a) 1. § 13. pontja,
b) 21. § (1) bekezdés a) pontjában a „szerződéses” szövegrész,
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c) 23. § a) pontja,
d) 54. és 55. §-a,
e) 73. §-a,
f ) 82. §-a,
g) 88. §-a,
h) 96. § (5) bekezdésében a „(3) és a” szövegrész,
i) 106. § (2) bekezdése,
j) 112. § (1) bekezdésében az „ , a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesítés időtartamára járó távolléti 

díj” szövegrész,
k) 147. § (5) bekezdés d) pontjában a „pótlékra jogosító” szövegrész,
l) 171. § (1) bekezdése,
m) 190. § (4) bekezdése,
n) 279. §-a,
o) 281/A. §-a,
p) 282. §-a és
q) 283. § (1) és (3) bekezdése.

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 28. § (7) bekezdése és a 7. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 86. szám 8199

1. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
„1. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

 

Az egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje az állomány tagjára vonatkozóan 
 

 A B C D E F G 

1. 
A hatáskör  

területe 
A munkáltatói jogkör megnevezése 
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2. 1. Szolgálati viszony 
létesítése 

1.1. Hivatásos szolgálati viszony 
létesítése, állománycsoport-váltás, 
hivatásos állományba való 
visszavétel, első rendfokozatba való 
kinevezés 

 

3. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X     

4.  1.2. Szerződéses szolgálati viszony 
létesítése, állománycsoport-váltás, 
első rendfokozatba való kinevezés 

  

5. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; 
közkatona     X 

6. 2. Szolgálati viszony 
módosítása 

2.1. Kinevezés magasabb beosztásba 
 

7. - alezredes; őrnagy; százados; 
főtörzszászlós rendfokozattal 
rendszeresített beosztásba 

X X    

8. - törzszászlós; zászlós rendfokozattal 
rendszeresített beosztásba  X X   

9. - főtörzsőrmester rendfokozattal 
rendszeresített beosztásba     X 

10. 2.2. Első beosztásba történő 
kinevezés  

11. - alezredes; őrnagy; százados; 
főhadnagy; főtörzszászlós; 
törzszászlós; zászlós; főtörzsőrmester; 
törzsőrmester; szakaszvezető 
rendfokozattal rendszeresített 
beosztásba 

    X 

12. 2.3. Áthelyezés azonos beosztásba 
 

13. - ezredes; főtörzszászlós 
rendfokozattal rendszeresített 
beosztásba 

X X    

14. - alezredes; őrnagy; százados; 
főhadnagy; törzszászlós; zászlós; 
főtörzsőrmester; törzsőrmester; 
szakaszvezető rendfokozattal 
rendszeresített beosztásba 

    X 

15. 2.4. Áthelyezés alacsonyabb 
beosztásba  
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16. - alezredes; törzszászlós 
rendfokozattal rendszeresített 
beosztásba 

X X    

17. - őrnagy; százados; főhadnagy; 
zászlós; főtörzsőrmester; 
törzsőrmester rendfokozattal 
rendszeresített beosztásba 

    X 

18. 2.5. Áthelyezés rendelkezési 
állományba a Hjt. 46. § (1) bekezdés 
a), c)-f) pontja esetén 

 

19. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
X      

20. 2.6. Áthelyezés rendelkezési 
állományba a Hjt. 46. § (1) bekezdés 
g)-m) és o)-t) pontja esetén  

21. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; 
közkatona   X   

22. 2.7. Előléptetés  

23. - őrnagy; százados; főhadnagy; 
hadnagy; zászlós, főtörzsőrmester; 
törzsőrmester; őrmester; tizedes; 
őrvezető; közkatona  

    X 

24. - központi előmenetel keretében 
zászlós; főtörzsőrmester 

  X   

25. - törzszászlós  X X    

26. 2.8. A Hjt. 42. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti vezénylés, vezénylés 
megszüntetése 

  

27. - ezredes X X    

28. - alezredes; őrnagy; százados; 
főhadnagy; hadnagy; főtörzszászlós; 
törzszászlós; zászlós; főtörzsőrmester; 
törzsőrmester; őrmester; 
szakaszvezető; tizedes; őrvezető; 
közkatona 

    X 

29. 2.9. A Hjt. 42. § (2) bekezdés b) és d) 
pontja szerinti vezénylés, vezénylés 
megszüntetése 

 

30. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
X     

31. 2.10. A hivatásos állomány Hjt. 42. § 
(2) bekezdés e) pontja szerinti 
vezénylése, vezénylés megszüntetése   

32. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X     

33. 2.11. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) 
pontja szerinti hazai katonai 
mesterképzésre vezénylés   

34. - főtiszt; tiszt     X 
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35. 2.12. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) 
pontja szerinti hazai felsővezetői 
tanfolyamra vezénylés  

36. - tábornok; főtiszt X     

37. 2.13. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) 
pontja szerinti hazai, az NKE-n 
végrehajtásra kerülő egyéb 
tanfolyamra vezénylés  

 

38. - tábornok X     

39. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
    X 

40. 2. 14. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) 
pontja szerinti hazai, a honvédségi 
szervezetek által végrehajtásra kerülő 
tanfolyamra, képzésre vezénylés  

 

41. - tábornok X     

42. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
    X 

43. 2.15. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) 
pontja szerinti külföldi felsővezetői 
tanfolyamra vezénylés  

44. - ezredes; alezredes X     

45. 2.16. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) 
pontja szerinti külföldi nyelvképzésre 
vezénylés    

46. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
X     

47. 2.17. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) 
pontja szerinti ideiglenes külföldi 
képzésre vezénylés 

 

48. - tábornok X     

49. 2.18. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) 
pontja szerinti egy évet meg nem 
haladó külföldi képzésre vezénylés  

50. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
    X 

51. 2.19. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) 
pontja szerinti egy évet meghaladó 
külföldi képzésre vezénylés  

52. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
X     

53. 2.20. Szerződés módosítása 
 

54. - ezredes X     
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55. - alezredes; őrnagy; százados; 
főhadnagy; hadnagy; főtörzszászlós; 
törzszászlós; zászlós; főtörzsőrmester; 
törzsőrmester; őrmester; 
szakaszvezető; tizedes; őrvezető     X 

56. 2.21. A Hjt. 55. §-a szerinti megbízás 
 

57. - ezredes rendfokozattal 
rendszeresített beosztással X X    

58. - tábornoki rendfokozattal 
rendszeresített beosztás ellátásával – 
tábornok kivételével 

X X    

59. - alezredes; őrnagy; százados; 
főhadnagy; főtörzszászlós; 
törzszászlós; zászlós; főtörzsőrmester; 
törzsőrmester; szakaszvezető 
rendfokozattal rendszeresített 
beosztással 

    X 

60. 2.22. A Hjt. 57. § (1) bekezdése szerinti 
magasabb rendfokozat megállapítása  

61. - őrnagy; százados; főhadnagy; 
hadnagy; törzszászlós; zászlós; 
főtörzsőrmester; törzsőrmester; 
őrmester  

X     

62.  2.23. A Hjt. 57. § (1) bekezdése szerinti 
alacsonyabb rendfokozat 
megállapítása 

 

63. - ezredes; alezredes; őrnagy; 
százados; főhadnagy; főtörzszászlós; 
törzszászlós; zászlós; főtörzsőrmester; 
törzsőrmester  

X     

64. 2.24. Szolgálati viszony 
szünetelésének tudomásul vétele  

65. - tábornok; főtiszt; tiszt; altiszt; 
zászlós; tisztes; közkatona      X 

66. 3. Szolgálati viszony 
megszüntetése 

3.1. Hivatásos szolgálati viszony Hjt. 
59. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti 
megszüntetése  

67. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X     

68. 3.2. Hivatásos szolgálati viszony Hjt. 
59. § (2) bekezdés d)-e) pontja szerinti 
megszüntetése  

69. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt     X 

70. 3.3. Szerződéses szolgálati viszony 
Hjt. 59. § (2) bekezdése szerinti 
megszüntetése  
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71. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; 
közkatona     X 

72. 3.4. Döntés a Hjt. 61. § (1) és (5) 
bekezdése szerinti rövidebb 
határidőről 

 

73. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; 
közkatona     X 

74. 4. Egyéb döntések 4.1. A Hjt. 80. §-a szerinti 
összeférhetetlenség alóli mentesítés  

75. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; 
közkatona X X    

76. 4.2. A Hjt. 81. § (1) bekezdése szerinti 
más kereső tevékenység 
engedélyezése 

 

77. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; 
altiszt; tisztes;  
közkatona 

    X 

78. 4.3. A Hjt. 99. § (1) bekezdése szerinti 
rész-szolgálatteljesítés engedélyezése  

79. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; 
közkatona     X 

80. 4.4. A Hjt. 116. és 117. §-a szerinti 
illetménynélküli szabadság 
engedélyezése 

 

81. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; 
közkatona     X 

82. 4.5. Az engedélyezett 
illetménynélküli szabadság rövidebb 
időtartamra vonatkozó kérelem 
alapján történő megszüntetése 

 

83. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; 
közkatona     X 

84. 4.6. A Hjt. 22. § (2) bekezdése szerinti 
bejelentéssel kapcsolatos tudomásul 
vétel vagy tiltás  

85. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; 
altiszt; tisztes; közkatona     X 

86. 4.7. A Hjt. 25. § (1) bekezdése szerinti 
eltérés engedélyezése  

87. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; 
altiszt; tisztes; közkatona     X 

88. 4.8. A Hjt. 25. § (4) bekezdése szerinti 
bejelentéssel kapcsolatos tudomásul 
vétel 

 

89. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; 
altiszt; tisztes; közkatona     X 

90. 4.9. „Katonai szolgálat halottjává” 
nyilvánítás  

91. - tábornok X     
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92. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; 
közkatona     X 

93. 4.10. A Hjt. 94. §-a szerinti 
szolgálatteljesítési idő 
meghatározása  

94. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; 
közkatona     X 

95. 4.11. A Hjt. 201. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján történő 
engedélyezés 

 

96. - tábornok X     

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

 
 X 

98. 4.12. Beosztásból történő 
felfüggesztés, illetmény-visszatartás   

 
  

99. - ezredes rendfokozattal 
rendszeresített beosztásból X X 

 
  

100. - alezredes-főhadnagy; 
főtörzszászlós- 
főtörzsőrmester; szakaszvezető-
őrvezető rendfokozattal 
rendszeresített beosztásból 

  

 

 X 

101. 4.13. Eltérő munkarend 
engedélyezése   

 
  

102. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; 
altiszt; tisztes; közkatona   

 
 

X 
 

103. 4.14. A Hjt. 85/A. § (6) bekezdése 
szerinti halasztás engedélyezése   

 
  

104.  - alezredes-százados; törzszászlós- 
főtörzsőrmester; szakaszvezető-
őrvezető 

  
 

 X 

105.  4.15. Felvétel a Hjt. 76. § (1) 
bekezdése szerinti szolgálaton 
kívüliek közé 

  
 

  

106.  - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt 
X  

 
  

107. 5. Tanulmányi szerződés 
kötése hazai képzésen 
történő részvételre 

5.1. Doktori (PhD) képzés 
 

108. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt  
  X   

109. 5.2. Honvédtiszti mesterképzés 
keretében nem induló, tervezett 
előmenetelhez kapcsolódó polgári 
mesterképzés 

 

110. - tábornok  X     

111. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
    X 

112. 5.3. Katonai képzés keretében nem 
induló, tervezett előmenetelhez 
kapcsolódó tanfolyam, képzés  

113. - tábornok  X     

114. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
    X 
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115. 6. Tanulmányi 
támogatások 
megtérítési 
kötelezettsége és 
visszakövetelésük 

6.1. A tanulmányi támogatás 
megtérítése alóli mentesítés  

116. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; 
altiszt; tisztes; közkatona X     

117. 6.2. A tanulmányi támogatás 
megtérítésére vonatkozóan fizetési 
könnyítés  

 

118. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; 
altiszt; tisztes; közkatona   X   

119. 6.3. A tanulmányi támogatás 
megtérítésére vonatkozó fizetési 
felszólítás 

 

120. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; 
altiszt; tisztes; közkatona     X 

121. 7. Fegyelmi döntések 7.1. Fegyelmi eljárás elrendelése, 
felfüggesztése, megszüntetése  

122. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
    X 

123. 7.2. Figyelmeztetés alkalmazása 
  

124. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
    X 

125. 7.3. Feddés, megrovás, szigorú 
megrovás kiszabása   

126. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
    X 

127. 7.4. Alapilletmény csökkentése, e 
fenyítés végrehajtásának 
felfüggesztése 

 

128. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
    X 

129. 7.5. Kötelező várakozási idő 
meghosszabbítása, e fenyítés 
végrehajtásának megszüntetése  

130. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
    X 

131. 7.6. Szolgálati viszony megszüntetése 
 

132. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X     

133. - tisztes; közkatona     X 

134. 7.7. Lefokozás  

135. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X     

136. - tisztes     X 

137. 7.8. Pénzbírság, pénzbüntetés 
kiszabása, e fenyítések 
végrehajtásának felfüggesztése 

 

138. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
    X 
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139. 8. Méltatlansági 
döntések 

8.1. Méltatlansági eljárás elrendelése, 
felfüggesztése, megszüntetése, 
méltatlanság megállapítása  

140. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X     

141. - tisztes; közkatona     X 

142. 9. Kártérítésre 
vonatkozó döntések 

9.1. Határozathozatal kártérítési 
eljárásban  

143. - tábornok X     

144. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; 
közkatona     X 

145. 9.2. Kártérítési igény előterjesztésére 
történő felhívás      

146. - tábornok; főtiszt; tiszt; altiszt; 
zászlós; tisztes; közkatona     X 

 

147. 10. Vezénylés külföldi 
szolgálatra 

10.1. Ideiglenes külföldi 
szolgálatteljesítés   

148. - tábornok X     

149. 10.2. A Hvt. 80. § a) pontja szerinti, 
külföldön történő alkalmazás  

150. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
X 

    

151. 10.3. Vezénylés egy évet meg nem 
haladó időtartamra nemzetközi 
szervezetek hivatalaihoz, 
parancsnokságaira és katonai 
szervezeteihez, továbbá más ország 
védelmi minisztériumába, katonai 
parancsnokságára, illetve 
alakulatához 

 

152. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X X    

153. 10.4. Vezénylés egy évet meg nem 
haladó időtartamra Magyarország 
önálló külföldi képviseleteire és 
külföldön működő nemzeti 
szervezeteinél teljesített szolgálatra 

 

154. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X X    

155. 10.5. Vezénylés egy évet meghaladó 
időtartamra béketámogató 
műveletben való részvételre történő 
szolgálatteljesítésre 

 

156. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X     

157. - tisztes    X  

158. 10.6. Vezénylés egy évet meg nem 
haladó időtartamra béketámogató 
műveletben való részvételre történő 
szolgálatteljesítésre 

 

159. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes    
X  
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160. 10.7. A tartós külföldi szolgálatot 
teljesítők vezénylése egy évet meg 
nem haladó időtartamra 
béketámogató műveletben való 
részvételre történő 
szolgálatteljesítésre 

   

  

161. - főtiszt; tiszt;, zászlós; altiszt; tisztes X   
  

162. 10.8. Humanitárius és katasztrófa-
elhárítási műveletekben való 
részvétel 

 

163. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes    
X  

164. 10.9. Nemzetközi katonai megfigyelői 
és szaktanácsadói feladatok ellátása 

 

165. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt    X  

166. 10.10. Egy évet meg nem haladó 
katonadiplomáciai tevékenység 

 

167. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X X    

168. 10.11. Egy évet meg nem haladóan 
pályázat alapján nemzetközi 
szervezetekben való 
szolgálatteljesítés 

 

169. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X X    

170. 10.12. Külföldi oktatói vagy 
tudományos tevékenység folytatása 

 

171. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt 
X X 

 
 

 

172. 10.13. Külföldi gyakorlaton, 
kiképzésen történő részvétel 

 

173. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; 
altiszt; tisztes  

 
 X  

174. 10.14. Külföldi állomásozás  

175. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X     

176. 10.15. Hadművelet közvetett 
támogatása külföldről, nem 
hadműveleti területen 

 

177.  - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt X X    

178. 10.16. Vezénylés két- vagy többoldalú 
megbeszélésekre, szakmai 
egyeztetésekre 

 

179. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt     X 

180. 10.17. A Hjt. 205. § (3) bekezdése 
szerinti vezénylés megszüntetése  

181. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
  

 
X  
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182. 10.18. Magyarországon kívül települő, 
szövetségesi területen vagy 
légtérben működtetett fegyveres 
készenléti szolgálat fenntartása 
érdekében végzett külföldi 
szolgálatteljesítés 

  

 

  

183. - főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes 
  

 
X  

184. 11. A KNBSZ hivatásos 
állományára vonatkozó 
döntések 

11.1. A Hjt. 192. § (3) bekezdés a)-c) 
pontja szerinti bejelentéssel 
kapcsolatos tudomásul vétel vagy 
tiltás 

 

185. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt 
 X    

186. 11.2. A Hjt. 192. § (3) bekezdés d) 
pontja szerinti bejelentéssel 
kapcsolatos tudomásul vétel 

 

187. - tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt 
 X    

„ 
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A MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK ÉS KÓDOK 
GYŰJTEMÉNYE, VALAMINT A MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA 

 
1. ALKALMAZOTT FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK ÉS KÓDOK GYŰJTEMÉNYE 

 
1.1. Rendszeresített rendfokozat 
01–19 rendfokozati azonosító kód az MH Munkaköri Térképében foglaltaknak megfelelően. 
 
1.2. Képesítési és egyéb követelmények 
 
1.2.1. Iskolai végzettség: 
 
ÁI alapfokú iskolai végzettség 
É érettségi 
PF polgári alapfokozatú BSc/BA, polgári főiskola 
FKV katonai alapfokozatú BSc, katonai főiskola 
PE polgári mesterfokozatú MSc/MA, polgári egyetem 
EKV katonai mesterfokozatú MSc, egyetemi szintű katonai végzettség 
 
1.2.2. Szakképzettség: 
 

KF középfokú, vagy alapfokú iskolai végzettségre épülő államilag elismert szakképesítés 

SZKF szakirányú középfokú 

FF felsőfokú 

SZFF szakirányú felsőfokú 

BK az első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű 
képzés sikeres elvégzése 

BZK zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által 
végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése 

BSZF adott beosztás ellátásához előírt, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés 
sikeres elvégzése 

 
1.2.3. Egyéb képzettségi követelmény: 
 

FVT felsővezetői tanfolyam sikeres elvégzése 

JSZV jogi szakvizsga 

KSZV közigazgatási szakvizsga 

OSZV orvosi szakvizsga 

GYSZV gyógyszerész szakvizsga 

PSZV pszichológus szakvizsga 
 

2. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
„2. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez
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2. A KATONAI MUNKAKÖRCSALÁDOK ÉS A BEOSZTÁSOK KÖVETELMÉNYEI 
 
2.1. Összhaderőnemi általános katonai, általános szárazföldi, általános légierő, általános logisztika, vezénylő altisztek, 
vám- és általános munkakörök 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 19 vezérezredes 

EKV, PE 

SZFF 

FVT 

K12, K23, 
K24 

Pa/V,  
Pv/V 

4. 18 altábornagy 

5. 17 vezérőrnagy 

6. 16 dandártábornok 

7. 15 ezredes 

8. 14 alezredes 

 

Pa/V, Pv/IV 

9. 13 őrnagy 

FKV, PF 

Pa/IV 

10. 12 százados 

11. 11 főhadnagy 

12. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

13. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

14. 07 zászlós 

15. 06 főtörzsőrmester BK, SZKF 
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2.2. Szárazföldi 

2.2.1. lövész, harckocsizó, tüzér 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok 

EKV 

SZFF 

FVT 

F1-F8, K23, 
K24 

Pa/V, Pm/IV, 
Pv/V 

4. 15 ezredes Pa/V, Pm/IV, 
Pv/IV 

5. 
14 alezredes 

 

Pa/IV, 
Pm/IV, Pv/IV 

6. 13 őrnagy 

FKV 
Pa/IV, Pm/IV 

 
7. 12 százados 

F1-F8,  
K3, K2, K14, 

K10, K15, 
K20, K22, 

K25 

8. 11 főhadnagy 

9. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

10. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

11. 07 zászlós 

12. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

13. 05 törzsőrmester 

14. 03 szakaszvezető 

ÁI  15. 02 tizedes 

16. 01 őrvezető 
 

2.2.2. felderítő és elektronikai hadviselési szakirányú vezető szervezetek munkakörei 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. iskolai 
végzettség 

szak-
képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 
16 dandártábornok 

EKV, PE 

SZFF 

FVT 

F1-F8,  
K12, K23, 

K24 

Pa/V, Pm/IV, 
Pv/V 

4. 15 ezredes Pa/V, Pv/V 

5. 14 alezredes 

 

Pa/V, Pv/IV 

6. 13 őrnagy 
FKV, PF 

Pa/IV 

7. 12 százados 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester BK, SZKF 
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2.2.3. felderítő (nem mélységi), elektronikai hadviselési 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT 

K1, K3, K5, 
K6, K11, 

K14, K15, 
K17, K20, 
K22, K23, 

K24 

Pa/IV, Pk/IV, 
Pv/IV 4. 14 alezredes 

 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF 

Pa/IV, Pk/IV 

6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI  Pa/III, Pk/IV 14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
 

2.2.4. mélységi és speciális felderítő 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT 

K1, K3, K5, 
K6, K11, 

K14, K15, 
K17, K20, 
K22, K23, 

K24 

Pa/IV, Pk/IV, 
Pv/IV 4. 14 alezredes 

 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF 

Pa/IV, Pk/IV 

6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI  Pa/III, Pk/IV 14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
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2.2.5. különleges műveleti 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

FF, BSZF 

FVT 

K1, K3, K5, 
K6, K11, 

K14, K15, 
K17, K20, 
K22, K23, 

K24 

Pa/IV, Pk/IV, 
Pv/IV 4. 14 alezredes 

 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF 

Pa/IV, Pk/IV 

6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI  Pa/III, Pk/IV 14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
 

2.2.6. műszaki 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT F5, K3, K13, 
K14, K15, 
K17, K23, 
K24, K25 

Pa/V, Pv/V 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 6. 12 százados 

F5, K3, K13, 
K14, K15, 
K17, K23, 

K24 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI  14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
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2.2.7. vegyivédelmi 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT F3, K3, K13, 
K14, K15, 
K17, K18, 
K23, K24, 

K25 

Pa/V, Pv/V 

4. 14 alezredes 

 

Pa/V, Pv/IV 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 6. 12 százados 

F3, K3, K13, 
K14, K15, 
K17, K18, 

K25 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI 

tűzoltó 
szakállo-

mány 
esetében KF 

14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 

 
2.2.8. civil-katonai együttműködési, lélektani műveleti, információs műveleti 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

BSZF, FF 

FVT 

K12, K23, 
K24  

Pa/V, Pv/V 

4. 14 alezredes 

 

Pa/V, Pv/IV 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF 

Pa/IV 

6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester BK, SZKF, 
BSZF 12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI  14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
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2.3. Légierő 

2.3.1. repülőgép-, helikopter személyzet  

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 18 altábornagy 

EKV, PE 

SZFF 

FVT 

  

4. 17 vezérőrnagy 

5. 16 dandártábornok 

6. 15 ezredes 

7. 14 alezredes 

 

8. 13 őrnagy 

FKV, PF 9. 12 százados 

10. 11 főhadnagy 

11. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

12. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

13. 07 zászlós 

14. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

15. 05 törzsőrmester 
 

2.3.2. légvédelmi rakéta és tüzér 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV 

SZFF 

FVT 

F4, F6, 
K2, K3, K4, 

K7, K14, 
K15, K19, 
K20, K22, 
K23, K24, 
K25, K26 

Pa/V, Pv/V 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 
5. 13 őrnagy 

FKV 6. 12 százados 

F4, F6, 
K2, K3, K4, 

K7, K14, 
K15, K19, 
K20, K22, 
K25, K26 

Pa/IV, Pm/IV 
7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI  14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
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2.3.3. légi vezetés, repülő harcbiztosító 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT 

  

4. 14 alezredes 

 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF 6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI KF 14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
 
2.4. Vezetés, irányítás 

2.4.1. általános híradó, rádióhíradás, rádiórelé híradás, hírközpontok, vezetékes híradás, futár és tábori posta híradás 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. iskolai 
végzettség 

szak-
képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 

EKV, PE 

SZFF 

FVT F6, F8, 
K2, K3, K8, 
K14, K16, 
K19, K23, 
K24, K25, 

K26 

Pa/V, Pv/V 

4. 14 alezredes 

 

Pa/V, Pv/IV 

5. 
13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 
6. 12 százados 

F6, F8, 
K2, K3, K8, 
K14, K16, 
K19, K25, 

K26 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI KF 14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
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2.4.2. repülésbiztosító-, földi repülésirányító szolgálat 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT F5, 
K3, K12, 

K15, K19, 
K20, K22, 
K23, K24 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 
5. 

13 őrnagy 

FKV, PF 
6. 12 százados 

F5, 
K3, K12, 

K15, K19, 
K20, K22 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/IV 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI KF Pa/III, Pm/III 14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
 

2.4.3. ügyviteli, információvédelmi 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. iskolai 
végzettség 

szak-
képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok 

EKV, PE 

FF 

FVT 

F8, 
K23, K24, 

K26 

Pa/V, Pv/IV 4. 15 ezredes 

5. 14 alezredes 

 

6. 13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 7. 12 százados 

8. 11 főhadnagy 

9. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

10. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

11. 07 zászlós 

12. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

13. 05 törzsőrmester 
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2.4.4. vezetési, informatikai 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok 

EKV, PE 

SZFF 

FVT 

F8, 
K23, K24, 

K26 

Pa/V, Pv/IV 4. 15 ezredes 

5. 14 alezredes 

 

6. 13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 7. 12 százados 

8. 11 főhadnagy 

9. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

10. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

11. 07 zászlós 

12. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

13. 05 törzsőrmester 
 
2.5. Logisztika 

2.5.1. üzembentartás, páncélos és gépjárműtechnika 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT 

F7, F8, 
K3, K14, 
K24, K25 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 
5. 13 őrnagy 

FKV, PF 6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI SZKF 14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
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2.5.2. vegyivédelmi technika, kiképzéstechnika, különleges berendezés technika 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT F3, F7, F8, 
K2, K14, 

K15, K17, 
K23, K24 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 6. 12 százados 

F3, F7, F8, 
K2, K14, 

K15, K17, 
K24, K25 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester BK,  
SZKF 12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI KF 14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
 

2.5.3. fegyverzettechnika, aktív eszközök, elektronika, műszaki technika, mérésügy 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT F7, F8, 
K2, K3, K8, 
K14, K16, 
K19, K23, 
K24, K26 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 

5. 
13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 
6. 12 százados 

F7, F8, 
K2, K3, K8, 
K14, K16, 
K19, K25, 

K26 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI SZKF 14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
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2.5.4. repülőműszaki 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT 

  

4. 14 alezredes 

 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF 6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI SZKF 14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
 

2.5.5. ellátó (hadtáp), közlekedés és szállítás 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT F8, 
K3, K15, 
K24, K23 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 6. 12 százados 

F8, 
K3, K15 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester BK,  
SZKF 12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI SZKF 
 

14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
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2.5.6. harcanyag 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV 

SZFF 

FVT 

F3, F5, F8, 
K17, K20, 
K22, K23, 

K24 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 

5. 13 őrnagy 

FKV Pa/IV, Pm/IV 6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester BK,  
SZKF 12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI SZKF, 
KF 

14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
 
2.6. Térképészet, meteorológia 

2.6.1. térképész 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. iskolai 
végzettség 

szak-
képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
PE 

SZFF 

FVT 
K15, K20, 
K22, K23, 
K24, K26 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, 
Pm/IV, Pv/IV 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 6. 12 százados K15, K20, 
K22, K26 7. 11 főhadnagy 

8. 08 törzszászlós 

É BSZF, SZKF 

F8, 
K15, K20, 
K22, K23, 

K26 

Pa/III, Pm/III 9. 07 zászlós 

10. 06 főtörzsőrmester 
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2.6.2. meteorológia 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 14 alezredes 

PE SZFF 

 

K15, K20, 
K22, K23, 
K24, K26 

Pa/IV, Pv/IV, 
Pm/IV 

4. 13 őrnagy 
Pa/IV, Pm/IV 

5. 12 százados 

6. 08 törzszászlós 

É BSZF 

F8, 
K15, K20, 
K22, K23, 
K24, K26 

Pa/III, Pm/III 7. 07 zászlós 

8. 06 főtörzsőrmester 

 
2.7. Pénzügy 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. iskolai 
végzettség 

szak-
képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok 

EKV, PE 

SZFF 

 

F8, 
K23, K24 

Pa/V, Pv/V 

4. 15 ezredes Pa/V, Pv/IV 

5. 14 alezredes Pa/IV, Pv/IV 

6. 13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 7. 12 százados 

F8, 
K24 

8. 11 főhadnagy 

9. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

10. 08 törzszászlós 

SZKF 
11. 07 zászlós 

12. 06 főtörzsőrmester 

13. 05 törzsőrmester 
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2.8. Egészségügy 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 17 vezérőrnagy 

PE 

SZFF 
OSZV, PSZV, 

GYSZV 

 

Pa/V, Pv/V 
4. 16 dandártábornok 

5. 15 ezredes Pa/V, Pv/IV 

6. 14 alezredes Pa/IV, Pv/IV 

7. 13 őrnagy 

PF, PE Pa/IV, Pm/IV 8. 12 százados 

9. 11 főhadnagy 

 

10. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

11. 08 törzszászlós 

SZKF 
12. 07 zászlós 

13. 06 főtörzsőrmester 

14. 05 törzsőrmester 

15. 03 szakaszvezető 

ÁI  16. 02 tizedes 

17. 01 őrvezető 
 

2.9. Egyéb támogatás 

2.9.1. államháztartási belső ellenőrzés 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok 

EKV, PE 

SZFF 

FVT 

K23, K24 

Pa/V, Pv/V 
4. 15 ezredes 

5. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 

6. 13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 7. 12 százados 

8. 11 főhadnagy 
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2.9.2. infrastrukturális 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

SZFF 

FVT F8, 
K3, K15, 
K23, K24 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV, Pm/IV 6. 12 százados 

F8, 
K3, K15 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 

SZKF 
10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 

12. 05 törzsőrmester 
 
2.10. Gép- és harcjárművezetők 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. iskolai 
végzettség 

szak-
képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 07 zászlós 

É 

SZKF, BZK 

 

F1-F8, 
K3, K14, 

K15, K20, 
K22, K24 

Pa/IV, Pm/IV 4. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

5. 05 törzsőrmester 

6. 03 szakaszvezető 

ÁI  Pa/III, Pm/III 7. 02 tizedes 

8. 01 őrvezető 
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2.11. Katonai hatósági és szakirányítási tevékenység, adatvédelem, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, 
munkaegészségügy 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok szakirá-
nyítási 

munka-
körök 

kivételével 
EKV, 
PE SZFF JSZV, KSZV szakirányí-

tási munka-
körök 

kivételével 
K12, 

K23, K24 

Pa/V, Pv/V 
4. 15 ezredes 

5. 

14 alezredes 

Pa/V, Pv/IV 

6. 13 őrnagy szakirány-
ítási munka-

körök 
kivételével 

FKV, 
PF Pa/IV 

7. 12 százados 

8. 

11 főhadnagy 

9. 9 főtörzszászlós 

É SZKF  
10. 8 törzszászlós 

11. 7 főtörzsőrmester 

12. 6 törzsőrmester 
 
2.12. Katonai nemzetbiztonsági 

 A B C D E F G 
1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. iskolai 
végzettség 

szak-
képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 18 altábornagy 

EKV, 
PE 

SZFF 

 
K12, K15, 
K19, K23, 
K24, K26 

Pa/V, Pv/V, 
Pv/IV 

4. 17 vezérőrnagy 

5. 16 dandártábornok 

6. 15 ezredes 

7. 14 alezredes 

8. 13 őrnagy 
FKV, PF 

Pa/V, Pk/V, 
Pk/IV 9. 12 százados 

10. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/IV 
11. 08 törzszászlós BSZF, 

BZK 12. 07 zászlós 

13. 06 főtörzsőrmester BK 
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2.13. Oktatás, képzés, kiképzés 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok 

EKV, PE 

SZFF 

FVT 

K15, K23, 
K24, K26 

Pa/V, Pv/V, 
Pm/IV 4. 15 ezredes 

5. 
14 alezredes 

 

Pa/V, Pv/IV, 
Pm/IV 

6. 13 őrnagy 

FKV, PF 

Pa/V, Pm/IV 

7. 12 százados 

Pa/IV, Pm/IV 

8. 11 főhadnagy 

9. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

10. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

11. 07 zászlós 

12. 06 főtörzsőrmester 
BK, SZKF 

13. 05 törzsőrmester 

14. 03 szakaszvezető 

ÁI  Pa/III, Pm/III 15. 02 tizedes 

16. 01 őrvezető 
 

2.14. Jogi és igazgatási 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok 

PE 

SZFF 

JSZV 

K23, K24 

Pa/V, Pv/V 

4. 15 ezredes Pa/V, Pv/IV 

5. 14 alezredes Pa/IV, Pv/IV 

6. 13 őrnagy 

Pa/IV 7. 12 százados 
PE, PF 

KSZV, JSZV 

8. 11 főhadnagy  
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2.15. Humán 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok 

EKV, PE 

SZFF 

FVT 

F8, K23, 
K24, K26 

Pa/V, Pv/V 

4. 15 ezredes Pa/V, Pv/IV 

5. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 
6. 13 őrnagy 

FKV, PF 7. 12 százados 

8. 11 főhadnagy 

9. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

F8 Pa/IV, Pm/III 

10. 08 törzszászlós 

BSZF, SZKF 
11. 07 zászlós 

12. 06 főtörzsőrmester 

13. 05 törzsőrmester 
 
2.16. Tábori lelkészek 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. iskolai 
végzettség 

szak-
képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok PE 

SZFF  K23, K24 

Pa/V,  
Pv/V 4. 15 ezredes 

5. 14 alezredes 

Pa/IV 
6. 13 őrnagy 

7. 12 százados 
PF 

8. 11 főhadnagy 



8228 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 86. szám  

2.17. Katonai igazgatás, védelmi igazgatás 

2.17.1. katonai igazgatás 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes EKV, 
PE és FKV 

SZFF 

FVT 

K23, K24 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF Pa/IV 6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III 

9. 08 törzszászlós 

BSZF, 
KF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 

12. 05 törzsőrmester 
 
2.17.2. védelmi igazgatás 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. iskolai 
végzettség 

szak-
képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok 

EKV, PE 

SZFF 
 

FVT, JSZV 

K12, K23, 
K24 

Pa/V, Pv/V 
4. 15 ezredes 

5. 14 alezredes 

 

Pa/V, Pv/IV 

6. 13 őrnagy 

FKV, PF 

Pa/IV 

7. 12 százados 

8. 11 főhadnagy 

9. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

10. 08 törzszászlós 

BSZF, KF 
11. 07 zászlós 

12. 06 főtörzsőrmester 

13. 05 törzsőrmester 
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2.18. Egyéb biztosítás és kiszolgálás 

2.18.1. katonai rendész 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV 

FF 

FVT 
K23, K24 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

Pa/IV, Pv/IV 5. 13 őrnagy 

FKV K12, K23, 
K24 

6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy Pa/IV, Pm/IV 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

F5-F8, K12, 
K23, K24 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester BK, KF 
 12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI  14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
 

2.18.2. díszelgő 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV 

FF 

FVT K23, K24 Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

F1-F8, K15, 
K23, K24, 

K25 Pa/IV, Pv/IV 
5. 13 őrnagy 

FKV 6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy 

F1-F8, K15, 
K25 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, SZKF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, KF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI  14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
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2.18.3. katonazenész 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
PE 

SZFF 

 

F8, 
K23, K24, 

K25 

Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes Pa/IV, Pv/IV 

5. 13 őrnagy 

PF Pa/IV 6. 12 százados 

F8, 
K25 

7. 11 főhadnagy 

8. 08 törzszászlós 

É konzerva-
tórium 

Pa/III 
9. 07 zászlós 

10. 06 főtörzsőrmester 

11. 05 törzsőrmester 
 

2.18.4. kutatás, fejlesztés 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. 
iskolai 

végzettség 
szak-

képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 16 dandártábornok 

EKV, PE 

SZFF 

FVT K23, K24, 
K26 

Pa/V, Pv/IV 
4. 15 ezredes 

5. 14 alezredes 

 
K2, K17, 

K23, K24, 
K26 

Pa/IV, Pv/IV 
6. 13 őrnagy 

FKV, PF 7. 12 százados 

8. 11 főhadnagy 

9. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

Pa/III, Pm/III 

10. 08 törzszászlós 

SZKF 
11. 07 zászlós 

12. 06 főtörzsőrmester 

13. 05 törzsőrmester 

14. 03 szakaszvezető 

ÁI  15. 02 tizedes 

16. 01 őrvezető 
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2.18.5. koronaőr, palotaőr 

 A B C D E F G 

1. 

Rendszeresített 
rendfokozat 

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények 

2. iskolai 
végzettség 

szak-
képzettség 

egyéb 
képzettségi 

követelmény 

egészségi 
kizáró 

korláto-
zások 

pszichikai 
követel-
mények 

3. 15 ezredes 
EKV, PE 

FF 

FVT K23, K24 Pa/V, Pv/IV 

4. 14 alezredes 

 

K15, 
K23, K24, 

K25 
Pa/IV, Pv/IV 

5. 13 őrnagy 

FKV, PF 6. 12 százados 

7. 11 főhadnagy 

8. 09 főtörzszászlós 

É 

BSZF 

F1–F8, 
K15, K25 Pa/III, Pm/III 

9. 08 törzszászlós 
BZK, KF 

10. 07 zászlós 

11. 06 főtörzsőrmester 
BK, KF 

12. 05 törzsőrmester 

13. 03 szakaszvezető 

ÁI  14. 02 tizedes 

15. 01 őrvezető 
                                                                                                                                                                                                            „ 
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A) A HM-ben rendszeresíthető beosztások 

 
I. A HM-ben rendszeresíthető szolgálati beosztások 

 

 A B C D E F 

1. Besorolási 
kategória 

Rendszeresített 
rendfokozat 

III. Besorolási osztály VI. Besorolási osztály 

2. Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend 

3. 1. közkatona     

4. 2. őrvezető     

5. 3. tizedes     

6. 4. szakaszvezető     

7. 5. őrmester     

8. 6. törzsőrmester     

9. 7. főtörzsőrmester  altiszt   

10. 8. zászlós  zászlós   

11. 9. törzszászlós  zászlós   

12. 10. főtörzszászlós   MH vezénylő zászlós (K)  

13. 11. hadnagy     

14. 12. főhadnagy     

15. 13. százados 
személyi titkár; 
tiszt 

tiszt   

16. 14. őrnagy 
főtiszt; 
parancsőrtiszt 

főtiszt   

17. 15. alezredes kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt vezető kiemelt főtiszt vezető kiemelt főtiszt 

18. 16. ezredes szakreferens (K)  

csoportfőnök-helyettes (K); 
irodavezető (K); 
osztályvezető (K); 
titkárságvezető (K); 
vezető szakreferens (K) 

 

19. 17. dandártábornok tanácsadó (K)  

államtitkári titkárságvezető (K); 
csoportfőnök (K); 
főosztályvezető (K); 
vezérkari irodavezető (K) 

 

3. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
„4. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez
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20. 18. vezérőrnagy főtanácsadó (K)  Honvéd Vezérkar törzsigazgató 
(K) 

 

21. 19. altábornagy   Honvéd Vezérkar főnökének 
helyettese (K) 

 

22. 20. vezérezredes   Honvéd Vezérkar főnöke (K)  
 

II. A HM-ben rendszeresíthető felsővezetői szolgálati beosztások 
 

 A B 

1.  Általános előmeneteli rend 

2. F1 Honvéd Vezérkar főnöke (K) 

3. F2  

4. F3 Honvéd Vezérkar főnökének helyettese (K) 

5. F4  

6. F5  

7. F6 Honvéd Vezérkar törzsigazgató (K) 

8. F7  
 

 
 

III. A HM-ben rendszeresíthető vezénylő zászlósi szolgálati beosztások 
 

 A B 

1.  Általános előmeneteli rend 

2. Z1 MH vezénylő zászlós (K) 

3. Z2  

4. Z3  

5. Z4  

6. Z5  

7. Z6  
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B) A miniszter irányítása alatt álló központi hivataloknál rendszeresíthető szolgálati beosztások 

 

 A B C D E F 

1. Besorolási 
kategória 

Rendszeresített 
rendfokozat 

III. Besorolási osztály VI. Besorolási osztály 

2. Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend 

3. 1. közkatona     

4. 2. őrvezető     

5. 3. tizedes     

6. 4. szakaszvezető     

7. 5. őrmester     

8. 6. törzsőrmester     

9. 7. főtörzsőrmester  altiszt   

10. 8. zászlós  zászlós   

11. 9. törzszászlós  zászlós  zászlós 

12. 10. főtörzszászlós     

13. 11. hadnagy     

14. 12. főhadnagy     

15. 13. százados tiszt tiszt   

16. 14. őrnagy főtiszt főtiszt   

17. 15. alezredes kiemelt főtiszt 
kiemelt főtiszt 
 

vezető kiemelt főtiszt  titkár; 
vezető kiemelt főtiszt 

18. 16. ezredes szakreferens (K)  

főigazgató-helyettes (K); 
igazgató (K); 
titkár (K); 
vezető szakreferens (K) 

 

19. 17. dandártábornok   főigazgató (K)  

20. 18. vezérőrnagy     

21. 19. altábornagy     

22. 20. vezérezredes     
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C) A pénzügyi- és számviteli-, beszerzési-, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai-, valamint központosított igazgatási feladatot ellátó szervezetnél rendszeresíthető szolgálati beosztások 

 

 A B C D E F 

1. Besorolási 
kategória 

Rendszeresített 
rendfokozat 

III. Besorolási osztály VI. Besorolási osztály 

2. Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend 

3. 1. közkatona     

4. 2. őrvezető     

5. 3. tizedes     

6. 4. szakaszvezető     

7. 5. őrmester     

8. 6. törzsőrmester     

9. 7. főtörzsőrmester  altiszt   

10. 8. zászlós  zászlós   

11. 9. törzszászlós  zászlós  zászlós 

12. 10. főtörzszászlós     

13. 11. hadnagy     

14. 12. főhadnagy     

15. 13. százados tiszt tiszt   

16. 14. őrnagy főtiszt főtiszt vezető főtiszt vezető pénzügyi referens 
főtiszt 

17. 15. alezredes kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt 

irodavezető; 
osztályvezető; 
parancsnok; 
vezető kiemelt főtiszt 

irodavezető; 
vezető kiemelt főtiszt; 
vezető kiemelt pénzügyi 
referens főtiszt 

18. 16. ezredes   főigazgató-helyettes (K); 
igazgató (K) 

 

19. 17. dandártábornok   főigazgató (K)  

20. 18. vezérőrnagy     

21. 19. altábornagy     

22. 20. vezérezredes     
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D) A Tábori Lelkészi Szolgálatnál rendszeresíthető szolgálati beosztások 

 

 A B C D E F 

1. Besorolási 
kategória 

Rendszeresített 
rendfokozat 

II. Besorolási osztály V. Besorolási osztály 

2. Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend 

3. 1. közkatona     

4. 2. őrvezető     

5. 3. tizedes     

6. 4. szakaszvezető     

7. 5. őrmester     

8. 6. törzsőrmester     

9. 7. főtörzsőrmester  altiszt   

10. 8. zászlós  zászlós   

11. 9. törzszászlós  zászlós   

12. 10. főtörzszászlós     

13. 11. hadnagy     

14. 12. főhadnagy     

15. 13. százados     

16. 14. őrnagy  főtiszt; 
tábori lelkész 

  

17. 15. alezredes  
kiemelt főtiszt; 
kiemelt tábori lelkész; 
püspöki titkár 

 vezető kiemelt tábori lelkész 

18. 16. ezredes    helynök; 
hivatalvezető 

19. 17. dandártábornok   tábori püspök (K); 
tábori rabbi (K) 

 

20. 18. vezérőrnagy     

21. 19. altábornagy     

22. 20. vezérezredes     
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E) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnál rendszeresíthető szolgálati beosztások 

 

 A B C D E F G H 

1. 
Besorolási 
kategória 

Rendszeresített 
rendfokozat 

II. Besorolási osztály V. Besorolási osztály VII. Besorolási osztály 

2. 
Általános előmeneteli 

rend 
Speciális 

előmeneteli rend 
Általános előmeneteli 

rend 
Speciális előmeneteli 

rend 
Általános előmeneteli 

rend 
Speciális előmeneteli 

rend 

3. 1. közkatona       

4. 2. őrvezető       

5. 3. tizedes       

6. 4. szakaszvezető       

7. 5. őrmester       

8. 6. törzsőrmester       

9. 7. főtörzsőrmester  altiszt     

10. 8. zászlós  zászlós     

11. 9. törzszászlós  zászlós  zászlós   

12. 10. főtörzszászlós       

13. 11. hadnagy       

14. 12. főhadnagy       

15. 13. százados tiszt tiszt    tiszt 

16. 14. őrnagy főtiszt főtiszt vezető főtiszt vezető főtiszt  főtiszt 

17. 15. alezredes kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt 
irodavezető; 
osztályvezető; 
vezető kiemelt főtiszt 

főszerkesztő; 
igazgató-helyettes; 
irattárvezető; 
irodavezető; 
könyvtárvezető; 
levéltárvezető; 
osztályvezető; 
térképtárvezető 

 
kiemelt főtiszt; 
kirendeltségvezető (V) 

18. 16. ezredes   
igazgató (K); 
parancsnok-helyettes 
(K) 

   

19. 17. dandártábornok   parancsnok (K)    
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20. 18. vezérőrnagy       

21. 19. altábornagy       

22. 20. vezérezredes       
 
F) A nemzeti rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatot ellátó szervezetnél rendszeresíthető szolgálati beosztások 

 

 A B C D E F 

1. Besorolási 
kategória 

Rendszeresített 
rendfokozat 

II. Besorolási osztály V. Besorolási osztály 

2. Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend 

3. 1. közkatona     

4. 2. őrvezető     

5. 3. tizedes     

6. 4. szakaszvezető     

7. 5. őrmester     

8. 6. törzsőrmester     

9. 7. főtörzsőrmester  altiszt   

10. 8. zászlós  zászlós   

11. 9. törzszászlós  zászlós  zászlós 

12. 10. főtörzszászlós     

13. 11. hadnagy     

14. 12. főhadnagy     

15. 13. százados tiszt tiszt   

16. 14. őrnagy főtiszt főtiszt vezető főtiszt  

17. 15. alezredes kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt 
irodavezető; 
vezető kiemelt főtiszt 

 

18. 16. ezredes   főigazgató-helyettes (K); 
igazgató (K) 

 

19. 17. dandártábornok   főigazgató (K)  

20. 18. vezérőrnagy     

21. 19. altábornagy     

22. 20. vezérezredes     
 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 86. szám

 
8239

 
 
G) A Magyarország határain kívül katonai diplomáciai tevékenységet ellátó szervezetnél rendszeresíthető szolgálati beosztások 

 

 A B C D 

1. Besorolási 
kategória 

Rendszeresített 
rendfokozat 

VII. Besorolási osztály 

2. Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend 

3. 1. közkatona   

4. 2. őrvezető   

5. 3. tizedes   

6. 4. szakaszvezető   

7. 5. őrmester   

8. 6. törzsőrmester   

9. 7. főtörzsőrmester  altiszt 

10. 8. zászlós   

11. 9. törzszászlós  zászlós 

12. 10. főtörzszászlós   

13. 11. hadnagy   

14. 12. főhadnagy   

15. 13. százados   

16. 14. őrnagy főtiszt  

17. 15. alezredes 

képviseletvezető-helyettes 
(V); 
kiemelt főtiszt; 
osztályvezető (V) 

 

18. 16. ezredes 
igazgató (V) (K); 
képviseletvezető (V) (K); 
osztályvezető (V) (K) 

 

19. 17. dandártábornok képviseletvezető (V) (K)  

20. 18. vezérőrnagy   

21. 19. altábornagy   

22. 20. vezérezredes   
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H) A katonai tanácsokkal rendelkező bíróságoknál rendszeresíthető szolgálati beosztások 

 

 A B C 

1. Besorolási 
kategória 

I-VII. Besorolási osztályba nem tartozó 

2. Rendszeresített rendfokozat Speciális előmeneteli rend 

3. 1. közkatona  

4. 2. őrvezető  

5. 3. tizedes  

6. 4. szakaszvezető  

7. 5. őrmester  

8. 6. törzsőrmester  

9. 7. főtörzsőrmester altiszt 

10. 8. zászlós zászlós 

11. 9. törzszászlós zászlós 

12. 10. főtörzszászlós  

13. 11. hadnagy  

14. 12. főhadnagy  

15. 13. százados tiszt 

16. 14. őrnagy főtiszt 

17. 15. alezredes kiemelt főtiszt 

18. 16. ezredes 
katonai bíró; 
katonai bíró (V) 

19. 17. dandártábornok katonai bíró (V) 

20. 18. vezérőrnagy  

21. 19. altábornagy  

22. 20. vezérezredes  
                                                                                                                                                                                                                      „ 
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4. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
„5. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

 
 

A) Felsővezetői szolgálati beosztások 

 A B 

1.  Általános előmeneteli rend 

2. F1  

3. F2  

4. F3  

5. F4  

6. F5  

7. F6  

8. F7 MH ÖHP parancsnok 

B) Vezénylő zászlósi beosztások 

 A B 

 1.  Általános előmeneteli rend 

 2. Z1 
 

 3. Z2 MH ÖHP vezénylő zászlós 

 4. Z3 egység vezénylő zászlós – középszintű vezető szerv 

 5. Z4 egység vezénylő zászlós – csapat szintű szervezet 

 6. Z5 vezénylő zászlós – zászlóalj szintű szervezeti alegység 

 7. Z6 vezénylő zászlós – század szintű szervezeti alegység 
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C) Az MH katonai szervezeteinél rendszeresíthető szolgálati beosztások – a honvéd egészségügy kivételével 

I. A IV., AZ V. ÉS A VII. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK 

 A B C D E F G 

1.   
Rendszeresített 

rendfokozat 

Középszintű és más 
magasabb szintű  
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter  

bázisok, dandár jogállású  
szerveztek 

Ezred és ezred jogállású  
szervezetek 

Önálló zászlóalj és önálló  
zászlóalj 
jogállású  

szervezetek 

Speciális  
előmeneteli rend 

2.    Általános előmeneteli rend   
3. 1. közkatona      
4. 2. őrvezető      
5. 3. tizedes      
6. 4. szakaszvezető      
7. 5. őrmester      

8. 6. törzsőrmester 

 parancsnok; 
parancsnok (P); 
parancsnok-helyettes (P); 
altiszt; 
altiszt (P) 

parancsnok; 
parancsnok (P); 
parancsnok-helyettes (P); 
altiszt; 
altiszt (P) 

parancsnok; 
parancsnok (P); 
parancsnok-helyettes (P); 
altiszt; 
altiszt (P) 

 

9. 7. főtörzsőrmester 
 parancsnok; 

altiszt 
parancsnok; 
altiszt 

parancsnok; 
altiszt 

parancsnok; 
altiszt 

10. 8. zászlós 

 parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós 

parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós 

parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós 

laktanyaügyeletes-
helyettes; 
parancsnok; 
zászlós 

11. 9. törzszászlós 
zászlós parancsnok; 

vezénylő zászlós; 
zászlós 

parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós 

parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós 

laktanyaügyeletes; 
zászlós 

12. 10. főtörzszászlós 
vezénylő zászlós (K) vezénylő zászlós (K); 

zászlós 
vezénylő zászlós (K)   

13. 11. hadnagy      

14. 12. főhadnagy 

 parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
parancsnok (P); 
parancsnok-helyettes (P); 
részlegvezető; 
részlegvezető (P); 
részlegvezető-helyettes; 
részlegvezető-helyettes (P) 

laboratóriumvezető (P); 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
parancsnok (P); 
parancsnok-helyettes (P); 
részlegvezető (P); 
részlegvezető-helyettes; 
részlegvezető-helyettes (P) 

laboratóriumvezető; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
parancsnok (P); 
parancsnok-helyettes (P); 
részlegvezető-helyettes; 
részlegvezető-helyettes (P) 

parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
tiszt 
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15. 13. százados 

 alosztályvezető; 
alosztályvezető-helyettes; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
részlegvezető-helyettes; 
zenekarvezető 

alosztályvezető-helyettes; 
főnök helyettes; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
részlegvezető; 
részlegvezető-helyettes 

alosztályvezető; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
részlegvezető-helyettes 

karmester-helyettes; 
laktanyaügyeletes; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
tiszt 

16. 14. őrnagy 

alosztályvezető-helyettes; 
laktanyaügyeletes; 
parancsnok; 
részlegvezető 

alosztályvezető; 
alosztályvezető-helyettes; 
csoportvezető-helyettes; 
főnök helyettes; 
helyőrségkomendáns; 
karmester-helyettes; 
laktanyaügyeletes; 
osztályvezető helyettes; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
részlegvezető; 
szolgálatvezető mérnök; 
törzsfőnök; 
váltásparancsnok; 
vezető objektumkomen-dáns 

alosztályvezető; 
főnök; 
főnök helyettes; 
helyőrségkomendáns; 
irodavezető; 
laboratórium-vezető; 
osztályvezető-helyettes; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
részlegvezető; 
szolgálatfőnök-helyettes; 
törzsfőnök; 
törzsfőnök-helyettes 

helyőrségkomendáns; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
részlegvezető; 
törzsfőnök-helyettes 

főnök; 
főtiszt; 
karmester; 
parancsnok; 
szolgálatvezető mérnök 

17. 15. alezredes 

alosztályvezető; 
főnök helyettes; 
irodavezető; 
irodavezető-helyettes; 
váltásparancsnok 

alosztályvezető; 
csoportvezető; 
főnök; 
igazgató-helyettes; 
karmester; 
képviselővezető-helyettes; 
osztályvezető; 
osztályparancsnok; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
törzsfőnök; 
törzsfőnök-helyettes; 
zászlóaljparancsnok 

főnök; 
laboratórium-vezető; 
osztályvezető; 
osztályparancsnok; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
szolgálatfőnök; 
szolgálatfőnök-helyettes; 
törzsfőnök; 
váltásparancsnok; 
zászlóaljparancsnok 

parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
részlegvezető; 
törzsfőnök; 
zászlóaljparancsnok 

kiemelt főtiszt 

18. 16. ezredes 

főnök; 
igazgató; 
irodavezető; 
katonai képviselő helyettes; 
osztályvezető; 
parancsnok-helyettes; 
törzsfőnök 

katonai képviselő-helyettes; 
főkarmester; 
igazgató; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
törzsfőnök 

képviseletvezető; 
parancsnok; 
szolgálatfőnök; 
törzsfőnök 

parancsnok  



8244 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2015. évi 86. szám
 

 
 

19. 17. dandártábornok 
főnök (K); 
parancsnok (K); 
törzsfőnök-helyettes (K) 

katonai képviselő (K); 
parancsnok (K) 

   

20. 18. vezérőrnagy 
főnök (K); 
katonai képviselő (K); 
törzsfőnök (K) 

    

21. 19. altábornagy 
parancsnok (K) 
főnök (K) 

    

22. 20. vezérezredes      

II. AZ I., A II. ÉS A VII. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK 

 A B C D E F G 

1. 

 
Rendszeresített 

rendfokozat 

Középszintű és más 
magasabb szintű  
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter  

bázisok, dandár jogállású  
szerveztek 

Ezred és ezred jogállású  
szervezetek 

Önálló zászlóalj és önálló  
zászlóalj  
jogállású  

szervezetek 

Speciális  
előmeneteli rend 

2.    Általános előmeneteli rend   
3. 1. közkatona      

4. 

2. 

őrvezető 

 anyagmozgató; 
csapatpostás; 
ellátó; 
felszolgáló; 
fényképész; 
forgalomszabályzó; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
hevederező; 
időjárás-megfigyelő; 
írnok; 
kezelő; 
komendáns; 
kútkezelő; 
lőszeres; 
lövész; 
mozigépész; 
őr; 
őr és biztosító; 
rajzoló; 
raktáros; 

anyagmozgató; 
csapatpostás; 
ellátó; 
felszolgáló; 
fényképész; 
forgalomszabályzó; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
hevederező; 
időjárás-megfigyelő; 
írnok; 
kezelő; 
komendáns; 
kútkezelő; 
lőszeres; 
lövész; 
matróz; 
mozigépész; 
őr; 
őr és biztosító; 
rajzoló; 

anyagmozgató; 
csapatpostás; 
ellátó; 
felszolgáló; 
fényképész; 
forgalomszabályzó; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
hevederező; 
időjárás-megfigyelő; 
írnok; 
kezelő; 
komendáns; 
kútkezelő; 
lőszeres; 
lövész; 
mozigépész; 
őr; 
őr és biztosító; 
rajzoló; 
raktáros; 
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szakács; 
szakmunkás; 
szerelő; 
távbeszélő; 
távírász; 
üzemeltető; 
vontatóvezető 

raktáros; 
szakács; 
szakmunkás; 
szerelő; 
távbeszélő; 
távírász; 
üzemeltető; 
vontatóvezető 

szakács; 
szakmunkás; 
szerelő; 
távbeszélő; 
távírász; 
üzemeltető; 
vontatóvezető 

5. 

3. 

tizedes 

 aknász; 
beteghordó; 
egészségügyi katona; 
ellenőr; 
felderítő; 
forgalomszabályzó; 
futárkísérő; 
gépész; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
harckocsivezető; 
hídépítő; 
irányzó; 
kezelő; 
komendáns; 
mesterlövész; 
motorcsónak-vezető; 
műszaki mentő; 
műszerész; 
nyilvántartó; 
rendész; 
targoncavezető; 
távbeszélő; 
távírász; 
utász; 
vontatóvezető 

aknász; 
beteghordó; 
egészségügyi katona; 
ellenőr; 
felderítő; 
forgalomszabályzó; 
futárkísérő; 
gépész; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
harckocsivezető; 
hídépítő; 
irányzó; 
kezelő; 
komendáns; 
mesterlövész; 
motorcsónak-vezető; 
műszaki mentő; 
műszerész; 
nyilvántartó; 
rendész; 
targoncavezető; 
távbeszélő; 
távírász; 
utász; 
vontatóvezető 

aknász; 
beteghordó; 
egészségügyi katona; 
ellenőr; 
felderítő; 
forgalomszabályzó; 
futárkísérő; 
gépész; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
harckocsivezető; 
hídépítő; 
irányzó; 
kezelő; 
komendáns; 
mesterlövész; 
motorcsónak-vezető; 
műszaki mentő; 
műszerész; 
nyilvántartó; 
rendész; 
targoncavezető; 
távbeszélő; 
távírász; 
utász; 
vontatóvezető 

 

6. 

4. 

szakaszvezető 

 bemérő; 
búvár; 
értékelő; 
főgépész; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
gépparancsnok; 
hajtogató; 

bemérő; 
búvár; 
értékelő; 
főgépész; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
gépparancsnok; 
hajtogató; 

bemérő; 
búvár; 
értékelő; 
főgépész; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
gépparancsnok; 
hajtogató; 

 



8246 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2015. évi 86. szám
 

 
 

harcjárműirányzó; 
harcjárművezető; 
harckocsivezető; 
kezelő; 
kidolgozó; 
kiképzendő; 
kormányos; 
laboráns; 
légvédelmi lövész; 
mentesítő; 
műtőssegéd; 
őrkutya-kiképző; 
őrkutya-vezető; 
palotaőr; 
specialista; 
sugáradag ellenőr; 
távbeszélő; 
távírász; 
tűzmegfigyelő; 
tűzoltó; 
tűzszerész; 
vegyi-sugárfelderítő; 
vontatóvezető 

harcjárműirányzó; 
harcjárművezető; 
harckocsivezető; 
kezelő; 
kidolgozó; 
kiképzendő; 
kormányos; 
laboráns; 
légvédelmi lövész; 
mentesítő; 
műtőssegéd; 
őrkutya-kiképző; 
őrkutya-vezető; 
palotaőr; 
specialista; 
sugáradag ellenőr; 
távbeszélő; 
távírász; 
tűzmegfigyelő; 
tűzoltó; 
tűzszerész; 
vegyi-sugárfelderítő; 
vontatóvezető 

harcjárműirányzó; 
harcjárművezető; 
harckocsivezető; 
kezelő; 
kidolgozó; 
kiképzendő; 
kormányos; 
laboráns; 
légvédelmi lövész; 
mentesítő; 
műtőssegéd; 
őrkutya-kiképző; 
őrkutya-vezető; 
palotaőr; 
specialista; 
sugáradag ellenőr; 
távbeszélő; 
távírász; 
tűzmegfigyelő; 
tűzoltó; 
tűzszerész; 
vegyi-sugárfelderítő; 
vontatóvezető 

7. 5. őrmester      

8. 
6. 

törzsőrmester 
 altiszt; 

altiszt (P) 
altiszt; 
altiszt (P) 

altiszt; 
altiszt (P) 

altiszt 

9. 7. főtörzsőrmester  altiszt altiszt altiszt altiszt 
10. 8. zászlós zászlós zászlós zászlós zászlós zászlós 
11. 9. törzszászlós zászlós zászlós zászlós zászlós zászlós 
12. 10. főtörzszászlós  zászlós    
13. 11. hadnagy           
14. 12. főhadnagy tiszt (P) tiszt (P) tiszt (P) tiszt (P) tiszt 
15. 13. százados tiszt tiszt tiszt tiszt tiszt 
16. 14. őrnagy főtiszt főtiszt főtiszt főtiszt főtiszt 
17. 15. alezredes kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt     
18. 16. ezredes nemzeti képviselő         
19. 17. dandártábornok           
20. 18. vezérőrnagy           
21. 19. altábornagy           
22. 20. vezérezredes           
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D) A honvéd egészségügyben rendszeresíthető szolgálati beosztások 

I. A IV., AZ V. ÉS A VII. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK 

 A B C D E 
1.  Rendszeresített rendfokozat MH Egészségügyi Központ Csapategészségügy Speciális előmeneteli rend 
2.    Általános előmeneteli rend   
3. 1. közkatona    
4. 2. őrvezető    
5. 3. tizedes    
6. 4. szakaszvezető    
7. 5. őrmester    

8. 6. törzsőrmester 
 parancsnok; 

parancsnok-helyettes (P); 
altiszt 

 

9. 7. főtörzsőrmester 
altiszt parancsnok; 

altiszt 
parancsnok; 
altiszt 

10. 8. zászlós zászlós zászlós zászlós 

11. 9. törzszászlós zászlós zászlós laktanyaügyeletes; 
zászlós 

12. 10. főtörzszászlós vezénylő zászlós (K)   
13. 11. hadnagy       
14. 12. főhadnagy       

15. 13. százados 
alosztályvezető-helyettes; 
részlegvezető; 
részlegvezető-helyettes 

központparancsnok-helyettes; 
részlegvezető 

laktanyaügyeletes; 
tiszt 

16. 14. őrnagy 

alosztályvezető; 
gyógyszertárvezető-helyettes; 
könyvtárvezető; 
osztályvezető-helyettes 
parancsnok; 
rendelőintézet vezető asszisztens; 
részlegvezető; 
telepvezető; 
vezető dietetikus; 
vezető gyógytornász; 
vezető közegészségügyi felügyelő 

központparancsnok; 
központparancsnok-helyettes; 
parancsnok-helyettes; 
részlegvezető; 
főnök helyettes 

főtiszt; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes 
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17. 15. alezredes 

alosztályvezető; 
főorvos; 
gyógyító referens; 
gyógyszertárvezető; 
intézetparancsnok-helyettes; 
intézetvezető; 
intézetvezető-helyettes; 
osztályvezető; 
osztályvezető-helyettes; 
parancsnok-helyettes; 
rehabilitációs referens; 
rendelővezető főorvos; 
részlegvezető főorvos 

alosztályvezető; 
főnök; 
főnök helyettes; 
központparancsnok; 
rendelővezető 

  

18. 16. ezredes 

hivatalvezető; 
igazgató; 
igazgató-helyettes; 
igazságügyi szakértő főorvos; 
intézetvezető; 
irodavezető; 
központparancsnok; 
osztályvezető; 
osztályvezető főorvos; 
parancsnok-helyettes; 
rendelővezető; 
részlegvezető; 
törzsfőnök 

egészségügyi főnök    

19. 17. dandártábornok 
főnök (K);  
igazgató (K) 

    

20. 18. vezérőrnagy parancsnok (K)     
21. 19. altábornagy       
22. 20. vezérezredes       
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II. AZ I., A II. ÉS A VII. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK 

 A B C D E 
1.  Rendszeresített rendfokozat MH Egészségügyi Központ Csapategészségügy Speciális előmeneteli rend 
2.    Általános előmeneteli rend   
3. 1. közkatona    

4. 2. őrvezető 
ellátó; 
raktáros 

gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
raktáros 

 

5. 3. tizedes 
beteghordó; 
egészségügyi katona 

egészségügyi katona; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető 

 

6. 4. szakaszvezető egészségügyi kisegítő; 
műtőssegéd 

gépkocsivezető; 
harcjárművezető 

 

7. 5. őrmester    

8. 6. törzsőrmester altiszt; 
altiszt (P) 

altiszt; 
altiszt (P) 

  

9. 7. főtörzsőrmester altiszt altiszt altiszt 
10. 8. zászlós zászlós zászlós zászlós 
11. 9. törzszászlós zászlós zászlós zászlós 
12. 10. főtörzszászlós zászlós zászlós  
13. 11. hadnagy       
14. 12. főhadnagy   tiszt (P)   
15. 13. százados tiszt tiszt tiszt 
16. 14. őrnagy főtiszt főtiszt főtiszt 
17. 15. alezredes kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt   
18. 16. ezredes       
19. 17. dandártábornok       
20. 18. vezérőrnagy       
21. 19. altábornagy       
22. 20. vezérezredes       
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E) Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán rendszeresíthető szolgálati beosztások 

I. AZ V. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK 

 A B C 

1. 
 Rendszeresített  

rendfokozat Speciális előmeneteli rend 

2. 1. közkatona  
3. 2. őrvezető  
4. 3. tizedes  
5. 4. szakaszvezető  
6. 5. őrmester  
7. 6. törzsőrmester  
8. 7. főtörzsőrmester  
9. 8. zászlós  

10. 9. törzszászlós  
11. 10. főtörzszászlós  
12. 11. hadnagy   
13. 12. főhadnagy   
14. 13. százados   

15. 14. őrnagy 
alosztályvezető; 
vezető-helyettes 

16. 15. alezredes 

egyetemi docens; 
adjunktus; 
dékáni titkárságvezető; 
gazdasági igazgató-helyettes; 
igazgató; 
irodavezető; 
központparancsnok; 
parancsnok-helyettes; 
központvezető; 
osztályvezető 

17. 16. ezredes 

egyetemi docens; 
egyetemi tanár; 
hivatalvezető; 
vezető szakreferens; 
vizsgaközpont parancsnok; 
felsőfokú vezetőképző tanfolyami központ parancsnok 

18. 17. dandártábornok egyetemi tanár 
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19. 18. vezérőrnagy   
20. 19. altábornagy   
21. 20. vezérezredes   

II. A II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK 

 A B C 

1. 
 Rendszeresített  

rendfokozat Speciális előmeneteli rend 

2. 1. közkatona  
3. 2. őrvezető  
4. 3. tizedes  
5. 4. szakaszvezető  
6. 5. őrmester  
7. 6. törzsőrmester  
8. 7. főtörzsőrmester altiszt 
9. 8. zászlós zászlós 

10. 9. törzszászlós zászlós 
11. 10. főtörzszászlós  
12. 11. hadnagy   
13. 12. főhadnagy   
14. 13. százados tiszt 
15. 14. őrnagy főtiszt 
16. 15. alezredes kiemelt főtiszt 
17. 16. ezredes egyetemi tanár 
18. 17. dandártábornok   
19. 18. vezérőrnagy   
20. 19. altábornagy   
21. 20. vezérezredes   
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F) A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézménynél rendszeresíthető szolgálati beosztások 

I. AZ I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK 

 A B C 

1. 
 Rendszeresített  

rendfokozat Speciális előmeneteli rend 

2. 1. közkatona  
3. 2. őrvezető  
4. 3. tizedes  
5. 4. szakaszvezető  
6. 5. őrmester  
7. 6. törzsőrmester  
8. 7. főtörzsőrmester altiszt 
9. 8. zászlós zászlós 

10. 9. törzszászlós zászlós 
11. 10. főtörzszászlós  
12. 11. hadnagy   
13. 12. főhadnagy   
14. 13. százados tiszt 
15. 14. őrnagy főtiszt 
16. 15. alezredes kiemelt főtiszt 
17. 16. ezredes   
18. 17. dandártábornok   
19. 18. vezérőrnagy   
20. 19. altábornagy   
21. 20. vezérezredes   

                                                                                                                                                                                                                                                                                             „ 
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Szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén alkalmazható heti szolgálatteljesítési idő és a hozzá kapcsolódó 
számított napi szolgálatteljesítési idő 

 

 A B 

1. 

Heti szolgálatteljesítési idő mértéke 
órában 

Heti szolgálatteljesítési időből 
számított  

napi szolgálati idő órában 

2. 54 10,8 

3. 53 10,6 

4. 52 10,4 

5. 51 10,2 

6. 50 10,0 

7. 49 9,8 

8. 48 9,6 

9. 47 9,4 

10. 46 9,2 

11. 45 9,0 

12. 44 8,8 

13. 43 8,6 

14. 42 8,4 

15. 41 8,2 

16. 40. 8,0 
                                                                                                                                                                            „ 

5. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
„9. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez
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1. Az R. 15. melléklet 2. pontja a következő 2.49. alponttal egészül ki: 
 
„2.49. Katonai-rendvédelmi koordinációs ügyeleti szolgálat” 
 
2. Az R. 15. melléklet 5. pontja a következő 5.11. alponttal egészül ki: 
 
„5.11. MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens tartalék szakasz” 

6. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

7. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
 

 

1. Az R. 15. melléklet 5. pont 5.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.8. MH V4 EU Harccsoport” 
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A honvédelmi miniszter 5/2015. (VI. 22.) HM rendelete
egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, 
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 tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. 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 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 következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A.  § (1) A  HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelős szerve az  általa lefolytatott kártérítési eljárása 
során – ha a kár mértékének bizonyítása miatt az eljárási határidő a 60 napot meghaladja – határozatban kártérítési 
előleget állapíthat meg a károsult részére.
(2) A  kártérítési előleg abban az  esetben állapítható meg, ha a  tényállás tisztázása során a  kárigény jogalapja 
bizonyított vagy a HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelős szerve részéről nem vitatott.
(3) A kártérítési előleg összegét a HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelős szerve a káresemény, valamint 
a kár becsült mértékére vonatkozó adatoknak a figyelembevételével állapítja meg.
(4) A kártérítési előleg összegét a kártérítési eljárás során megállapított kártérítés összegébe be kell számítani.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti határozatra a  33.  §-t, az  (1)  bekezdés szerinti határozattal kapcsolatos jogorvoslatra 
a 34. §-t alkalmazni kell.”

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

2. §  Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: 
R1.) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. honvédelmi szervezet: a Hjt. 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
(a  továbbiakban: KNBSZ) és a  honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési 
intézmény;”

3. §  Hatályát veszti az R1. 11. § (1) bekezdésében a „korú” szövegrész.

3. Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet módosítása

4. §  Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet 1.  § 2.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 13. pontja 
szerinti honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a honvédelemért felelős miniszter fenntartói 
irányítása alá tartozó köznevelési intézmény,”
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4. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

5. §  Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1.  § (1)  bekezdés 5.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 13. pontja 
szerinti honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a honvédelemért felelős miniszter fenntartói 
irányítása alá tartozó köznevelési intézmény;”

6. §  Az R2. a következő VI/A. Fejezettel egészül ki:
„VI/A. FEJEZET
KÖZALKALMAZOTTAK RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE
33/A.  § A  közalkalmazott naptári évre vonatkozó, miniszteri utasításban meghatározott összegű ruházati 
költségtérítésre (a továbbiakban: ruházati költségtérítés) jogosult, amelyet a  kulturált munkahelyi megjelenést 
elősegítő felsőruházati cikkek és lábbeli megvásárlására használhat fel. A  ruházati költségtérítést az  e  fejezetben 
foglaltak szerint kell kifizetni.
33/B.  § (1) A  közalkalmazott – ha e  rendelet eltérően nem rendelkezik – teljes összegű ruházati költségtérítésre 
jogosult.
(2) A  33/C.  §-ban foglalt módszer szerint megállapított időarányos ruházati költségtérítésre jogosult 
az a közalkalmazott,
a) akinek a közalkalmazotti jogviszonya a tárgyév közben kezdődik,
b) akinek a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya a határozott idő lejártával a tárgyév közben szűnik meg,
c) akinek a közalkalmazotti jogviszonya a tárgyév közben
ca) a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 22.  § (16)  bekezdése, 
25. § (2) bekezdés a)–c), f ) és g) pontja vagy a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról 
szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján, vagy
cb) nem megfelelő munkavégzése vagy – nem egészségügyi okkal összefüggő – alkalmatlansága miatt felmentéssel
szűnik meg, vagy
d) aki a  tárgyéven belül harminc napnál hosszabb időt tölt fizetés nélküli szabadságon, kivéve, ha azt 
a (4) bekezdésben felsorolt okok miatt vette igénybe.
(3) Ha a  Kjt. 25.  § (2)  bekezdés b)  pont 1.  alpontja szerinti áthelyezést követően a  közalkalmazott továbbra is 
e rendelet hatálya alá tartozik, esetében az időarányosítás nem alkalmazható.
(4) A  ruházati költségtérítés kifizetésének időpontjában gyermekgondozás, valamint tartósan beteg gyermek 
gondozása, felügyelete, valamint közeli hozzátartozó otthoni ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon tartózkodó, 
a tárgyévben ruházati költségtérítésben nem részesült, teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott ruházati 
költségtérítése
a) teljes összegű, ha a munkába lépése a tárgyév első félévére esik, vagy
b) a teljes összeg felének megfelelő összegű, ha munkába lépése a tárgyév második félévére esik.
(5) A  részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott – ideértve a  Péptv. szerint foglalkoztatottakat is – részére 
járó ruházati költségtérítés megállapítására az  (1)–(4)  bekezdést azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  ott 
meghatározott mértékű ruházati költségtérítésnek a  teljes munkaidő és a  kinevezés szerinti részmunkaidő 
arányának megfelelő része, de legalább 30%-a jár.
(6) Nem jogosult ruházati költségtérítésre az a közalkalmazott, aki egész évben fizetés nélküli szabadságát tölti.
33/C.  § Az  időarányosan járó ruházati költségtérítés összegének megállapításánál a  tárgyév minden egyes olyan 
hónapja a ruházati költségtérítés teljes összegének egytizenketted részére jogosít, amelynek legalább egy napján
a) a  közalkalmazotti jogviszony fennáll, kivéve a  33/B.  § (2)  bekezdés c)  pont cb)  alpontja szerinti felmentéssel, 
továbbá a lemondással összefüggő munkavégzés alóli mentesítés időszakát, és
b) a közalkalmazott nincs a 33/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságon.
33/D. § (1) A közalkalmazott részére – ha ez a ruházati költségtérítés összegének megállapításakor megállapítható – 
az időarányosan járó ruházati költségtérítés összegének megfelelő ruházati költségtérítést kell kifizetni.
(2) Ha a közalkalmazott jogviszonya a 33/B. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben tárgyév közben szűnik meg, 
vagy ha a 33/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti körülmény bekövetkezése miatt időarányosítás válik szükségessé, 
a  kifizetett ruházati költségtérítés és az  időarányosan járó ruházati költségtérítés különbözetét – munkáltatói 
előlegnyújtásból eredő követelésként – a közalkalmazottól vissza kell követelni.
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33/E.  § (1) Az  elszámolási kötelezettséget a  tárgyévre szóló, Magyarországon a  munkáltató – áthelyezés 
esetén ideértve a  korábbi munkáltatót is – nevére és címére kiállított számlával, a  kifizetés időpontját követő 
harminc  napon belül – annál a  munkáltatónál kell teljesíteni, amelynél fennálló jogviszonyára tekintettel 
a közalkalmazott a ruházati költségtérítésben részesül.
(2) Ha a  közalkalmazott a  meghatározott határidőig a  ruházati költségtérítéssel nem, vagy csak részben számol 
el, a  részére keletkező adó- és járulékteher összegét a  következő havi illetményéből le kell vonni, amelynek 
végrehajtására a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szerve intézkedik.
(3) A  ruházati költségtérítés kifizetésének időpontjában vagy azt követő harminc napon belül külföldi szolgálatot 
teljesítő vagy külföldi képzésen részt vevő közalkalmazottnak elszámolási kötelezettség fennállása esetén 
az  elszámolási kötelezettségét a  külföldi szolgálatot vagy külföldi képzést követő harminc napon belül, de 
legkésőbb a tárgyév december 31-ig kell teljesítenie.”

7. §  Az R2. a következő 36/B. §-sal egészül ki:
„36/B.  § E  rendeletnek az  egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2015. (VI. 22.) 
HM  rendelet (a továbbiakban: R3.) 8.  §-ával megállapított 21.  § (4)  bekezdés b)  pontját az  R3. hatálybalépését 
követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.”

8. §  Az R2. 21. § (4) bekezdés b) pontjában a „valamint szobánként” szövegrész helyébe a „valamint a másfél szobán felüli 
szobánként” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 6. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 6/2015. (VI. 22.) HM rendelete
egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 30.  pontjában, 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés r)  pontjában és (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
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. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 
módosítása

1. § (1) Az  egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: 
R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában
1. felszámítási alap: a juttatások számításának alapját képező bázisösszeg,
2. honvédelmi szervezet: a  Hjt. 2.  § 13.  pontja szerinti honvédségi szervezet, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
(a  továbbiakban: KNBSZ) és a  honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési 
intézmény,
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3. minimálbér: a juttatás folyósításának napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összege,
4. parancsnok: a  honvédek vonatkozásában az  állományilletékes parancsnok, a  közalkalmazottak vonatkozásában 
pedig a munkáltatói jogkört gyakorló vezető,
5. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel
a) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem,
b) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a  pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és 
számviteli szervezeti elem.”

 (2) Az R1. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felszámítási alap összege 38 650 Ft.”

2. §  Az R1.
a) 10.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (3)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 

20. § (1) és (2) bekezdésében és 23. §-ában az „az illetményalap” szövegrész helyébe az „a felszámítási alap”,
b) 15. § (2) és (3) bekezdésében az „illetményalap” szövegrész helyébe a „felszámítási alap” és
c) 24.  § (2)  bekezdésében a  „Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben a  közszolgálati 

tisztviselőkre meghatározott illetményalap” szövegrész helyébe a „ felszámítási alap”
szöveg lép.

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

3. § (1) A  külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
2. § (1) bekezdése a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„4a. felszámítási alap: a juttatások számításának alapját képező bázisösszeg,”

 (2) Az R2. 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A felszámítási alap összege 38 650 Ft.”

4. §  Az R2.
a) 37.  § (2)  bekezdésében a  „Hjt. 2.  § 15.  pontja szerinti illetményalap (a továbbiakban: illetményalap)” 

szövegrész helyébe a „felszámítási alap”,
b) 37. § (4) bekezdés a) és b) pontjában „az illetményalap” szövegrész helyébe „a felszámítási alap” és
c) 5. mellékletében „az illetményalap”szövegrész helyébe „a felszámítási alap”
szöveg lép.

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

5. § (1) Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése a következő 
3a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„3a. felszámítási alap: a juttatások alapját képező bázisösszeg;”

 (2) Az R3. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A felszámítási alap összege 38 650 Ft.”

6. §  Az R3. 21.  § (4)  bekezdésében a  „Hjt. 2.  § 15.  pontjában meghatározott illetményalap” szövegrész helyébe 
a „felszámítási alap” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 7/2015. (VI. 22.) HM rendelete
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és 21. pontjában,
a 86.  § vonatkozásában a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés o)  pontjában és 
(7) bekezdés a) pont aa) 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:

I. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJA ALAPILLETMÉNYE, HONVÉDELMI SZOLGÁLATI DÍJA, STANAG 6001 PÓTLÉKA, 
MUNKAERŐ-PIACI PÓTLÉKA

1. Az alapilletmény

1. § (1) A  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 123.  § (4)  bekezdés d)  pontja alapján 
a Hjt. 5. mellékletében foglaltaktól eltérően a vezénylő zászlósi állomány legalább század vezénylő zászlósi szintű 
szolgálati beosztást (a  továbbiakban: beosztás) betöltő tagjának alapilletményét ,, , a  beosztás szempontjából 
irányadó honvédségi szervezet és a  beosztást magában foglaló szervezeti egység szintje figyelembevételével – 
a honvédelmi illetményalap és a következő szorzószámok alkalmazásával kell megállapítani:
a) a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. 

(VIII. 12.) HM rendelet (a  továbbiakban: Hjt.vhr.) 69/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjába tartozó szervezetnél 
betöltött
aa) század vezénylő zászlósi beosztás esetén 6,35,
ab) zászlóalj vezénylő zászlósi beosztás esetén 7,00,
ac) egység szintű vezénylő zászlósi beosztás esetén 7,50.

b) a  Hjt.vhr. 69/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjába tartozó szervezetnél – a  c)  pontban meghatározott honvédségi 
szervezetet kivéve – betöltött egység szintű vezénylő zászlósi beosztás esetén 8,00,

c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) középszintű vezető szervének vezénylő zászlósi beosztása 
esetén 8,50 és

d) a Honvédség MH vezénylő zászlósi beosztása esetén 9,00.
 (2) A Hjt. 123. § (4) bekezdés e) pontja alapján az állomány Honvéd Vezérkar törzsigazgatói beosztást betöltő tagjának 

alapilletményét a Hjt. 6. mellékletének 6. pontja szerinti alapilletmény-szorzószámmal kell megállapítani.

2. A honvédelmi szolgálati díj

2. §  A Hjt. 92. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása szempontjából a szolgálati időbe beszámító időszakokat össze 
kell számítani, ha a tényleges szolgálati viszony időtartamai között megszakítások vannak.

3. Az illetménypótlékok általános szabályai

3. § (1) Az illetménypótlék az állomány tagjának az illetménypótlékra jogosító szolgálati tevékenység esetén a tevékenység 
tényleges kifejtésének idejére, az  illetménypótlékra jogosító beosztás esetén – a  6.  § (6)  bekezdése szerinti eset 
kivételével – a beosztás betöltésének idejére jár.

 (2) A  Hjt. 2.  § 32.  pontja szerinti rendszeres illetménypótlékot a  jogosultság megszerzésének vagy megszűnésének 
írásba foglalt munkáltatói döntésben meghatározott napjától kell megállapítani vagy megszüntetni.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerint megállapított illetménypótlékra való jogosultság időközben megváltozik, a  pótlék 
összegét a  jogosultság változásának írásba foglalt munkáltatói döntésben meghatározott kezdő időpontjától kell 
módosítani.

 (4) Az  eseti illetménypótlékot legkésőbb a  jogosultság időtartamának lezárultát vagy az  előírt feladat teljesítését 
követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosult részére folyósítani.
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4. § (1) E rendelet alkalmazásában eseti illetménypótléknak minősül minden II–III. Fejezet szerinti, a Hjt. 2. § 32. pontjának 
hatálya alá nem tartozó illetménypótlék.

 (2) Az  állomány tagja részére a  készenléti tevékenységért, az  ügyeleti tevékenységért, a  gyakorlaton végzett 
tevékenységért, az  egészségügyi ügyelet ellátásáért járó fokozott igénybevételi pótlék és az  ugyanezen 
tevékenységek időtartamát érintő túlszolgálatért járó ellentételezés – ideértve a  túlszolgálat szabadidővel vagy 
túlszolgálati díjjal történő megváltását is – közül bármely két juttatás azonos időszakra együttesen nem állapítható 
meg.

4. A STANAG 6001 pótlék

5. § (1) A  Hjt. 127.  §-a szerinti pótlékra való jogosultság kezdő időpontjának a  Hjt. 127.  § (1)  bekezdése szerinti esetben 
a beosztásba történő kinevezés, áthelyezés napját, vagy a pótlékra jogosító nyelvtudást igazoló okmánynak
a) az állományilletékes honvédségi szervezet,
b) a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézmény, vagy
c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)
(a honvédségi szervezetek és a  KNBSZ a  továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) részére történő benyújtását 
követő hónap első napját kell tekinteni.

 (2) A  Hjt. 127.  §-a szerinti pótlékra való jogosultság kezdő időpontjának a  Hjt. 127.  § (5)  bekezdése szerinti esetben 
a  pótlékra jogosító nyelvtudást igazoló okmány állományilletékes honvédelmi szervezet, illetve a  Hjt. 42.  § 
(2)  bekezdés d)  pontja szerinti nem katonai oktatási intézmény részére történő benyújtását követő hónap első 
napját kell tekinteni.

 (3) Az  idegennyelv-tudást államilag elismert nyelvvizsgával, a hatályos NATO szabványnak megfelelő, a STANAG 6001 
követelményrendszer szerinti eredményt igazoló bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékű okirattal kell igazolni.

 (4) A képzés nyelve tekintetében STANAG 6001 követelményrendszer szerinti eredményt igazoló bizonyítvány nélkül is 
STANAG 3333 idegennyelv-tudásnak minősül a Honvédség képzési rendszerén belül az egy évet megszakítás nélkül 
meghaladó, külföldi képzésen történő részvétellel szerzett felsőfokú végzettség, vagy az  azt kiegészítő szakosító 
továbbképzésen, vagy a vezetőképzésen szerzett végzettség.

 (5) STANAG 3333 idegennyelv-tudásnak minősül a legalább STANAG 3333 szintű, STANAG 2222 idegennyelv-tudásnak 
minősül a  legalább STANAG 2222, de STANAG 3333-t el nem érő szintű, STANAG 1111 idegennyelv-tudásnak 
minősül a legalább STANAG 1111, de STANAG 2222-t el nem érő szintű idegennyelv-tudás.

5. A munkaerő-piaci pótlék

6. § (1) A  Hjt. 128.  § (5)  bekezdése alapján az  állomány tagja részére – a  (4), (5) és (7)  bekezdés figyelembevételével – 
munkaerő-piaci pótlék állapítható meg, ha
a) az általa betöltött beosztás

aa) folyamatos betöltése a Honvédség kiemelt stratégiai érdeke,
ab) a  Honvédség szempontjából kiemelt jelentőségű felkészültség, nehezen pótolható szakmai 

tapasztalat meglétét követeli, vagy
ac) olyan fegyvernemi vagy szakági alcsoportba tartozik, amely időszakosan olyan mértékű területi, 

illetve szerkezeti munkaerő-piaci hatásoknak van kitéve, amelyeknek ellensúlyozása – a  célzott 
toborzási és belső átcsoportosítási intézkedések megtétele mellett is – indokolt, és

b) az általa betöltött beosztás szerepel a (4) bekezdés szerinti utasításban.
 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően az  állomány tagja részére – a  (3), (6) és (8)  bekezdés figyelembevételével – egyes 

beosztásokban az azokkal együttjáró többlet igénybevétel, magasabb szintű szakmai követelmények, teljesítmény-
elvárások, illetve fokozott irányítási felelősség elismerése céljából is megállapítható a munkaerő-piaci pótlék, ha
a) a többlet igénybevétel, a magasabb szintű szakmai követelmények, teljesítmény-elvárások, illetve a fokozott 

irányítási felelősség az állomány tagja részére más illetményelem megállapításával nem ismerhető el, és
b) a  pótlék megállapításáról a  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) előzetesen írásbeli 

döntést hozott.
 (3) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti miniszteri döntésnek tartalmaznia kell a  pótlékra jogosult személy nevét, 

rendfokozatát, személyügyi törzsszámát, szolgálati helyét, beosztását, a  munkaerő-piaci pótlék összegét, valamint 
az arra való jogosultság kezdetét és időtartamát.
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 (4) Az (1) bekezdés szerinti esetkörbe tartozó azon beosztásokat, amelyeket betöltők részére munkaerő-piaci pótlékot 
kell megállapítani, valamint az ezen beosztásokat betöltők részére megállapítandó munkaerő-piaci pótlék összegét 
a  miniszter – a  KNBSZ állománya tekintetében a  KNBSZ főigazgatója – utasításban határozza meg. Az  utasítást 
időszakosan, de legalább évente egyszer felül kell vizsgálni, és amennyiben azt a  körülmények indokolják, 
módosítani kell.

 (5) Azon beosztások esetében, amelyek vonatkozásában az  azokat betöltők részére a  (4)  bekezdés szerinti utasítás 
munkaerő-piaci pótlék megállapítását határozza meg, a  munkáltatói jogkört gyakorló vezető határozott időre, de 
legfeljebb az arra jogosító beosztás betöltésének idejére állapítja meg az állomány tagja részére a munkaerő-piaci 
pótlékot.

 (6) A  (2) bekezdés szerinti beosztásokat betöltők esetében a munkáltatói jogkört gyakorló – a  (2) bekezdés b) pontja 
szerinti miniszteri döntés alapján – határozott időre, az  arra jogosító beosztás betöltésének idejére, de legfeljebb 
a tárgyév végéig állapítja meg az állomány tagja részére a munkaerő-piaci pótlékot.

 (7) A  (4)  bekezdés szerinti utasítás módosítása esetén a  munkaerő-piaci pótlékot az  érintett beosztásokban felül kell 
vizsgálni. A  munkáltatói jogkört gyakorló vezető az  (1)  bekezdés alapján megállapított munkaerő-piaci pótlékot 
csak a  (4)  bekezdés szerinti utasítás ez  irányú módosítása esetén, annak alapján szüntetheti meg, illetve a  pótlék 
összegét csak annak megfelelően módosíthatja.

 (8) Ha a  pótlék megállapításkor figyelembe vett, a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti feltétel a  jogosult vonatkozásában 
már nem, vagy a  korábbinál alacsonyabb mértékben áll fenn, a  miniszter ez  alapján hozott döntése alapján 
a (2) bekezdés szerint megállapított munkaerő-piaci pótlék – a (3) bekezdés szerinti jogosultsági időtartam lejárta 
előtt is – indokolás nélkül megszüntethető, illetve annak összege módosítható.

II. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJA ÁLTAL VÉGZETT, VESZÉLYESSÉGI ILLETMÉNYPÓTLÉKRA JOGOSÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

6. A repülési tevékenység díjazása

7. §  Repülési tevékenységért járó veszélyességi pótlékra jogosult az állomány
a) repülő beosztást betöltő és repülő kiképzést végrehajtó légijármű-vezető és légijármű fedélzeti 

személyzetébe tartozó egyéb (a továbbiakban együtt: repülőhajózó), és
b) külföldön repülőhajózó képzésen résztvevő, de nem repülőhajózó beosztást betöltő
tagja.

8. § (1) A  7.  § szerinti pótlék mértéke az  állomány 7.  § szerinti tagja fedélzeti beosztásától, kiképzettségétől és a  szakmai 
feladatok végrehajtásában való alkalmazhatóságától függ, melyek alapján a pótlékra jogosultak közül
a) a korlátozás nélkül hadrafogható (COMBAT READY) állomány az I. kategóriába,
b) a korlátozottan hadrafogható (LIMITED COMBAT READY) állomány a II. kategóriába, és
c) a kiképzés alatt álló (UNDER TRAINING) állomány a III. kategóriába
tartozik.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti hadrafoghatósági kategóriákba tartozás feltételeit, a  hadrafoghatósági 
kategóriába sorolás részletes eljárásrendjét a miniszter utasításban határozza meg.

 (3) A pótlék havi mértékét a honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva az 1. melléklet tartalmazza.

7. A repülőgép berepülési tevékenység díjazása

9. § (1) Repülőgép berepülési tevékenységért veszélyességi pótlék jár annak a  repülőhajózónak, aki repülőgépet 
vagy helikoptert gyári javítás, időszakos vizsga, csapatjavítás, hajtóműcsere alkalmából, valamint bonyolult 
meghibásodás légi kivizsgálása esetén, továbbá új típusú repülőgépet vagy helikoptert a  szállító féltől történő 
műszaki átvétele után berepül.

 (2) A  pótlék mértékét berepült gépenként a  honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva a  2.  melléklet 
tartalmazza.
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8. Az ejtőernyős ugrási tevékenység díjazása

10. § (1) Ejtőernyős ugrási tevékenységért járó veszélyességi pótlékra az állomány azon tagja jogosult, akinek az ejtőernyős 
ugrás végrehajtása – a betöltött beosztás munkaköri azonosító kódja alapján – a beosztása ellátásával együtt járó 
feladata.

 (2) A  pótlék mértéke – a  kiképzettség és a  szakmai feladatok végrehajtásában való alkalmazhatóság foka alapján – 
a  hadrafoghatóságtól és a  beosztáshoz kötődően használt ejtőernyő típusától függően havonta a  honvédelmi 
illetményalap százalékában
a) légcellás beosztást betöltők esetében

aa) beugró-oktató szintnél 133%,
ab) oktató szintnél 114%,
ac) korlátozás nélkül hadrafogható (COMBAT READY) szintnél 45%,
ad) korlátozottan hadrafogható (LIMITED COMBAT READY) szintnél 30%,
ae) kiképzés alatt álló (UNDER TRAINING) szintnél 10% és

b) körkupolás beosztást betöltők esetében
ba) korlátozás nélkül hadrafogható (COMBAT READY) szintnél 10%,
bb) korlátozottan hadrafogható (LIMITED COMBAT READY) szintnél 7%,
bc) kiképzés alatt álló (UNDER TRAINING) szintnél 5%.

9. Az ejtőernyő beugrási tevékenység díjazása

11. § (1) Ejtőernyő beugrási tevékenységért járó veszélyességi pótlékra jogosult az  állomány beugró szakszolgálati 
engedéllyel rendelkező azon tagja, aki ipari javított vagy átszerelt (a továbbiakban együtt: ipari javított) vagy gyári 
új légijárműnek minősített ejtőernyővel vagy repülőgép-vezető mentőernyővel hatósági légi alkalmassági vagy 
üzemeltetői ellenőrző ugrást (a továbbiakban együtt: beugrás) hajt végre.

 (2) A pótlék mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában ernyőnként
a) repülőgép-vezető mentőernyő, vagy ipari javított légijárműnek minősített ejtőernyő beugrásáért 31,9% és
b) gyári új légijárműnek minősített ejtőernyő beugrásáért 23,7%.

 (3) Az  ipari javított ernyő beugrásáért csak akkor jár a pótlék, ha a beugrás a garanciális, kifogásolási határidőn belül 
történt.

 (4) Ha egy mentő- vagy ejtőernyő vizsgálatához több ellenőrző ugrást is szükséges végrehajtani, ezen beugrásokért 
együttesen a (2) bekezdés szerinti mértékű pótlék jár.

 (5) A  pótlék megállapításának alapja az  állomány beugró szakszolgálati engedéllyel rendelkező tagja által teljesített 
beugrásokról vezetett nyilvántartás.

12. § (1) A 11. § szerinti pótlék összegének megállapításánál
a) repülőgép-vezető mentőernyőnek kell tekinteni a  repülőgép-vezetők és a  légijármű-személyzet részére 

életmentő ernyőként rendszeresített ernyőt,
b) légijárműnek minősített ejtőernyőnek kell tekinteni az  ejtőernyős ugrások végrehajtásához használt, nem 

kizárólagosan mentési célra szolgáló ernyőt, és
c) ipari javított ernyőnek kell tekinteni azt az a) vagy b) pont szerinti ernyőt, amelynek egy vagy több főrészét 

vagy azok részeit kicserélték.
 (2) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában foglaltak szempontjából főrésznek minősül a  kupola, a  teljes zsinórzat és a  teljes 

heveder.
 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltakkal azonosnak számító cserének minősül az, amely a  kupolának legalább 10%-át, 

háromnál több főtartózsinórt, repülőgép-vezető mentőernyő combhevederét érinti.

10. A tűzszerész tevékenység díjazása

13. § (1) Az  állománynak az  aknazár telepítését, elaknásított terület mentesítését, lőtér lövészet utáni mentesítését, 
ismeretlen fizikai állapotú lőszer, robbanóanyag vagy robbanótest felkutatását – ideértve a  külföldön műveleti 
területen feltételezett robbanótestek felkutatása céljából tűzszerészeti tevékenység keretében végzett személy- és 
gépjármű átvizsgálást is –, hatástalanítását, megsemmisítését, továbbá szállítását végző aknakutató, aknász vagy 
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tűzszerész beosztást betöltő, valamint a  felsorolt feladatokban közvetlenül résztvevő és robbanásveszélyes helyen 
tartózkodó tagja az előzőekben felsorolt tűzszerész tevékenységért veszélyességi pótlékra jogosult.

 (2) Nem jogosult a  pótlékra az  állomány azon tagja, aki kiképzés, gyakorlat keretében hajtja végre az  (1)  bekezdés 
szerinti feladatokat.

14. § (1) A 13. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában
a) annak, aki az  aknazár telepítését, elaknásított terület mentesítését, lőtér lövészet utáni mentesítését, 

ismeretlen fizikai állapotú lőszer, robbanóanyag vagy robbanótest felkutatását, hatástalanítását vagy 
megsemmisítését közvetlenül végzi, 17%,

b) az ismeretlen fizikai állapotú lőszer, robbanóanyag, robbanótest szállítását végző gépjármű, hajó vezetőjének 
8,5%, és

c) annak, aki nem tartozik az  a) és b)  pont hatálya alá, de a  13.  § (1)  bekezdése szerinti feladatellátás során 
robbanásveszélyes helyen tartózkodik, 5,3%.

 (2) A pótlékra jogosító időtartam megállapításakor az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásának időtartamait naponta, 
díjazási mértékenként külön-külön kell összeszámítani. Ha az  összeszámított időtartam egész órával maradék 
nélkül nem osztható, a  fennmaradó időt a  pótlék összegének megállapításakor egy teljes óra pótlékra jogosító 
időtartamként kell figyelembe venni.

15. §  A 13. § szerinti pótlék megállapításának alapja
a) belföldön a tűzszerész feladatot elrendelő parancs, a névre szóló megbízólevél, valamint a járőrnapló és
b) külföldön, műveleti területen a tűzszerész feladatot elrendelő parancs és a járőrnapló.

11. A búvár tevékenység díjazása

16. § (1) Búvár tevékenységért járó veszélyességi pótlékra az  állomány azon tagja jogosult, aki búvár beosztást tölt be és 
búvárfeladatot teljesít.

 (2) A búvárjelölt a búvártanfolyam ideje alatt végzett búvár tevékenységért is jogosult az (1) bekezdés szerinti pótlékra.

17. § (1) A 16. § szerinti pótlék mértéke óránként a honvédelmi illetményalap százalékában
a) folyóvízben végrehajtott merülésért 3,6%,
b) állóvízben végrehajtott merülésért vagy búvárkeszonban végrehajtott feladatért 2,7%.

 (2) A búvár részére víz alatti robbantás, tűzszerész tevékenység végzése esetén az (1) bekezdés szerinti juttatáson felül, 
óránként a honvédelmi illetményalap 5,3%-ának megfelelő összegű, további veszélyességi pótlék is jár.

18. § (1) A  16.  § szerinti pótlék csak annak állapítható meg, aki jóváhagyott terv vagy külön intézkedés alapján, szolgálati 
feladatként hajt végre búvármerüléseket vagy túlnyomásos térben feladatokat.

 (2) A pótlék megállapításának alapja a végrehajtott merülésekről vezetett merülési napló.

III. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJA ÁLTAL VÉGZETT, FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTELI ILLETMÉNYPÓTLÉKRA JOGOSÍTÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

12. A készenléti tevékenység díjazása

19. § (1) Készenléti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki a miniszter által 
rendeletben vagy utasításban, illetve a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) vagy a KNBSZ főigazgatója 
által intézkedésben elrendelt, a Hjt. 105. § (3) bekezdése szerinti készenléti szolgálatot teljesít.

 (2) Nem jogosult a  pótlékra az, aki a  készenléti szolgálatot a  Hjt. 94.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti szolgálati 
rendben, a beosztásával együttjáró szolgálati feladatként látja el.

 (3) A  pótlék megállapításának alapja a  pótlék folyósítását megalapozó szolgálatokat működtető honvédelmi 
szervezetnél, valamint a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézménynél a szolgálatokról 
kiadott szolgálati intézkedés és a szolgálatvezénylés.
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20. § (1) Laktanyai készenléti szolgálat esetén a 19. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap 0,27%-a.
 (2) A készenléti szolgálat jellegétől függetlenül az (1) bekezdés szerinti pótlékra jogosult

a) a készenléti szolgálatot teljesítő nyomozótiszt,
b) az  állomány NATO Reagáló Erők, illetve az  Európai Unió Harccsoportjának és az  Európai Unió irányítása 

alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó művelet kötelékébe felajánlott katonai egység, alegység 
állományában belföldön készenléti szolgálatot teljesítő tagja,

c) az állomány gépjármű-baleseti helyszínelő készenléti szolgálatot teljesítő tagja,
d) az  MH Egészségügyi Központban (a  továbbiakban: MH EK), valamint a  honvédelmi szervezeteknek az  MH 

egészségügyi főnök szakmai felügyelete alá tartozó szervezeti egységei tekintetében az  MH egészségügyi 
főnök által készenléti szolgálatra kijelölt helyőrségekben egészségügyi készenléti szolgálatot teljesítő 
katonaorvos vagy egészségügyi tiszt, altiszt, legénységi állományú katona, és

e) az  állománynak az  a)–d)  pont alá nem tartozó, a  miniszter által rendeletben vagy utasításban, a  HVKF 
és a  KNBSZ főigazgatója által parancsban vagy intézkedésben időlegesnek nem minősített készenléti 
szolgálatot teljesítő tagja.

 (3) Azon laktanyán kívüli készenléti szolgálatok esetén, amelyek a (2) bekezdésben nem szerepelnek, az állomány tagja 
a 19. § szerinti pótlékra óránként a honvédelmi illetményalap 0,2%-ának megfelelő mértékben jogosult.

 (4) Az  állomány Hjt. 105.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti készenléti szolgálatot belföldön teljesítő tagja részére járó 
pótlék mértékét az (1)–(3) bekezdésben és a 19. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával kell megállapítani.

13. A készenléti szolgálatban végzett katasztrófavédelmi tevékenység díjazása

21. § (1) A  Hjt. 247/I.  § (3)  bekezdése alapján az  állomány katasztrófavédelmi feladat végrehajtása érdekében elrendelt 
készenléti szolgálatba vezényelt tagja a  készenléti szolgálat időtartama alatt a  napi szolgálatteljesítési időn kívül 
általa ténylegesen kifejtett katasztrófavédelmi feladatvégzés idejére a 19. § szerinti pótlék helyett túlszolgálati díjra 
jogosult.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás megállapításának alapja az arra jogosító katasztrófavédelmi tevékenységet irányító 
helyszíni vezető által aláírt külön nyilvántartás.

14. Az ügyeleti tevékenység díjazása

22. § (1) Ügyeleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az  állomány azon tagja, aki a  miniszter 
által kiadott rendeletben vagy utasításban, vagy a  miniszter által vezetett minisztérium (a  továbbiakban: HM) 
közigazgatási államtitkára, a  HVKF vagy a  KNBSZ főigazgatója által kiadott intézkedésben elrendelt, vagy 
engedélyezett 24 órás őr-, ügyeleti, vagy katonai rendészeti szolgálatot lát el a  Hjt. 105.  § (2)  bekezdése szerinti 
feladatrendben.

 (2) Nem jogosult a  pótlékra az, aki a  24 órás ügyeleti szolgálatot a  Hjt. 94.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti 
szolgálati rendben, a  beosztásával együttjáró szolgálati feladatként látja el, valamint az, aki a  26.  §-ban 
meghatározott gyakorlatokon teljesít ügyeleti szolgálatot.

23. § (1) A 22. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában
a) az  ügyeletes parancsnoki, légierő ügyeletes parancsnoki és a  Honvédség középszintű vezető szerve 

hadműveleti központjának ügyeleti szolgálata esetében 0,32%,
b) a  laktanya-, az objektumügyeletes, a  felderítő szolgálat, a honvédelmi szervezet riasztó-értesítő feladatokat 

ellátó legmagasabb szintű ügyeleti szolgálata, a  Légi Irányító Központ légtérmegfigyelő, légvédelmi 
irányító és harcvezető ügyeleti szolgálat, valamint az  MH legmagasabb szintű híradó, informatikai és 
információvédelmi ügyeleti szolgálata esetében 0,24%,

c) az  a) és b)  pont alá nem tartozó egyéb ügyeletesi, az  őrparancsnoki, a  zászlóalj vagy század napostiszti 
szolgálat, valamint a katonai rendészeti szolgálat esetén 0,17%.

 (2) Az ügyeletes helyettesének az ügyeletessel azonos feltételek szerint és azonos összegben jár a pótlék.
 (3) Azon (1)  bekezdés szerinti szolgálatok esetében, amelyeket a  működtetésükre vonatkozó szolgálati intézkedés 

alapján tartalmilag a  készenléti szolgálatra jellemző körülmények között kell ellátni, a  22.  § szerinti pótlék helyett 
a 20. § szerinti pótlék jár.
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24. §  A  22.  § szerinti pótlék megállapításának alapja a  pótlék folyósítását megalapozó szolgálatokat működtető 
honvédelmi szervezeteknél, valamint a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézménynél 
a szolgálatokról kiadott szolgálati intézkedés és a szolgálatvezénylés.

15. A gyakorlaton végzett tevékenység díjazása

25. § (1) Az állomány tagja a miniszteri utasításban, valamint a HM közigazgatási államtitkára, a HVKF, a KNBSZ főigazgatója 
vagy a  Honvédség középszintű vezető szervének parancsnoka által intézkedésben vagy parancsban elrendelt 
belföldi gyakorlaton végzett tevékenységért fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti pótlékra a  gyakorlatvezetők, a  gyakorlatokon ellenőrzési vagy döntnöki feladat ellátására 
kijelölt személyek is jogosultak.

26. § (1) A  25.  § szerinti pótlék szempontjából csak azok a  gyakorlatok vehetők figyelembe, amelyek időtartama a  24 órát 
meghaladja.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazása szempontjából nem tekinthetők gyakorlatnak a  nem gyakorlat keretében 
elrendelt – kiképzés, továbbképzés, gyakorlattal nem összefüggő ellenőrzés miatti – távollétek, valamint azok 
az igénybevételek, amelyekért a résztvevők külön pénzbeli juttatásban részesülnek.

 (3) A 25. § szerinti pótlék megállapításakor a gyakorlat helyszínén ténylegesen eltöltött időtartamból csak a 24 órával 
maradéktalanul osztható rész 24 órát meghaladó hányadát lehet figyelembe venni.

27. §  A 25. § szerinti pótlék naponkénti összege a honvédelmi illetményalap 7,7%-a.

28. §  A 25. § szerinti pótlék megállapításának alapja a gyakorlatokon töltött napokról vezetett nyilvántartás.

16. Az orvosi ügyeleti tevékenység díjazása

29. §  Az  MH EK-ban az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben 
(a  továbbiakban: Eütev.) meghatározott egészségügyi ügyelet ellátásáért a katonaorvos, továbbá az egészségügyi 
tiszt, altiszt, legénységi állományú katona fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.

30. §  A 29. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva
a) orvos esetében

aa) hétköznap teljesített ügyelet esetén 3,6%,
ab) heti pihenőnapon teljesített ügyelet esetén 4,2%,
ac) munkaszüneti napon teljesített ügyelet esetén 4,7%, és

b) az állomány a) pontba nem tartozó tagja esetében
ba) hétköznap teljesített ügyelet esetén 2,6%,
bb) heti pihenőnapon teljesített ügyelet esetén 2,9%,
bc) munkaszüneti napon teljesített ügyelet esetén 3,3%.

17. Az egészségkárosító kockázatnak kitett tevékenységet végzők díjazása

31. § (1) Az állomány azon tagja, aki olyan – miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrend szerint minősített – beosztást 
tölt be, amelyben szolgálati tevékenységét rendszeresen egészségkárósító kockázatnak kitett körülmények között 
végzi, havonta a honvédelmi illetményalap 46,3%-ának megfelelő mértékű fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.

 (2) Az  (1)  bekezdés szempontjából rendszeresen egészségkárosító kockázatnak kitett beosztást betöltőnek minősül 
az állomány tagja, ha szolgálati tevékenységét jellemzően a napi szolgálatteljesítési idő több, mint felében – ionizáló 
sugárzásnak kitett beosztásban jellemzően legalább napi 3 órában – egészségkárosító kockázati tényezőnek kitett 
körülmények között kell végeznie, vagy a  részére nyújtott védelem csak egyéni védőeszköz olyan állandó vagy 
tartós használatával valósul meg, amely a viselője számára fokozott megterhelést jelent.

32. §  Az állomány azon tagja, aki nem a 31. § (2) bekezdése szerinti beosztást tölt be, azonban szolgálati tevékenységét 
a  havi szolgálatteljesítési idő egy részében a  31.  § (2)  bekezdése szerinti körülmények között végzi, az  érintett 
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időtartamra óránként a  honvédelmi illetményalap 0,28%-ának megfelelő mértékű fokozott igénybevételi pótlékra 
jogosult.

33. §  A 31. és 32. § szerinti pótlék megállapításának alapja
a) a 31. § szerinti esetben a pótlékra jogosító beosztásokról, és
b) a 32. § szerinti esetben a pótlékra jogosító tevékenységek elvégzéséről
az állományilletékes parancsnok által írásban kijelölt személy által vezetett részletes nyilvántartás.

18. A repülő és helikopter műszaki üzembentartó tevékenység díjazása

34. § (1) Az állomány repülőműszaki beosztású tagja a repülő és helikopter műszaki üzembentartó tevékenységért havonta 
a honvédelmi illetményalap 20,6%-ának megfelelő mértékű fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.

 (2) A  pótlékra jogosító beosztásokat a  Honvédség középszintű vezető szervének parancsnoka által kiadott jegyzék 
tartalmazza.

19. A különleges műveleti tevékenység díjazása

35. § (1) Különleges műveleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány tagja, ha
a) sikeresen elvégezte a különleges műveleti alaptanfolyamot, szerepel a (2) bekezdés szerinti jegyzékben, és

aa) a  Honvédség különleges műveleti feladatokat ellátó szervezetének különleges műveleti 
alegységénél beosztást tölt be,

ab) az aa) alpont szerinti honvédségi szervezet aa) alpontba nem tartozó alegységénél beosztást tölt be, 
vagy

ac) az aa) alpont szerintitől eltérő honvédségi szervezetnél tölt be beosztást,
b) az  a)  pont ab)  alpontja szerinti alegységnél vagy az  ac)  alpontja szerinti honvédségi szervezetnél tölt be 

beosztást, és a  beosztása ellátásából adódóan rendszeresen részt vesz az  a)  pont aa)  alpontja szerinti 
honvédségi szervezet alapfeladatához kötődő tevékenység támogatásában, vagy

c) eseti jelleggel különleges műveleti kiképzésen vesz részt, és nem tartozik az a) és b) pont szerinti személyi 
körbe.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti, továbbá a  különleges műveleti alaptanfolyamot sikeresen elvégzett és 
illetménypótlékra jogosító tevékenységet végző – az (1) bekezdés a) pontja szerinti – személyek körét a Honvédség 
különleges műveleti feladatokat ellátó egységének állománya vonatkozásában a  honvédségi szervezet 
parancsnoka, minden egyéb esetben a Honvédség középszintű vezető szervének parancsnoka által évente kiadott 
jegyzék tartalmazza.

36. § (1) A 35. § szerinti pótlék mértéke havonta a honvédelmi illetményalap százalékában
a) a 35. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben 150%,
b) a 35. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti esetben 100%, és
c) a 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 75%.

 (2) A 35. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a pótlék mértéke naponta a honvédelmi illetményalap 6,5%-a.
 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  pótlék megállapításának alapja a  különleges műveleti kiképzésen résztvevőkről, 

és az általuk különleges műveleti kiképzésen töltött napokról az állományilletékes parancsnok által írásban kijelölt 
személy által vezetett nyilvántartás.

20. Az oktatói tevékenység díjazása

37. §  Az  állomány Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a  továbbiakban: NKE) szolgálatot teljesítő, oktatói fokozattal 
rendelkező tagja az  oktatói tevékenységért havonta a  3.  melléklet szerinti mérték és a  honvédelmi illetményalap 
szorzatának megfelelő összegű fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.

38. §  A  jogosultak esetében a  37.  § szerinti pótlék konkrét mértékét és összegét – az  oktatói fokozat és az  ahhoz 
kapcsolódóan végzett feladatrendszer, valamint az  adott oktatói fokozatban vagy beosztásban eltöltött 
időtartam figyelembevételével, továbbá a  3.  mellékletben meghatározott alsó határnál magasabb mértékű 
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pótlék megállapításához szükséges, a 60. § (3) bekezdése szerinti helyi keret rendelkezésre állása esetén – az NKE 
rektorának javaslata alapján az állományilletékes parancsnok állapítja meg.

39. §  Az állomány MH Altiszti Akadémián oktatói vagy kiképzői beosztást – kinevezéssel, áthelyezéssel, vezénylés alapján 
vagy megbízás keretében – ellátó tagja az oktatói, illetve kiképzői tevékenységért fokozott igénybevételi pótlékra 
jogosult, amelynek összege havonta a honvédelmi illetményalap százalékában
a) tisztek esetében

aa) kiképzői beosztásban 60%,
ab) oktatói beosztásban 46%, és

b) altisztek esetében
ba) kiképzői beosztásban 33%,
bb) szakoktatói beosztásban 20%.

21. A délutáni és éjszakai egészségügyi tevékenység díjazása

40. § (1) Az  MH EK-ban szolgálatot teljesítő – három műszakban foglalkoztatott – katonaorvos vagy egészségügyi 
tiszt, altiszt, legénységi állományú katona részére a  délutáni és éjszakai egészségügyi tevékenységért fokozott 
igénybevételi pótlék jár.

 (2) A pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában
a) orvos esetében

aa) délutáni műszakban 0,78%,
ab) éjszakai műszakban 1,55%, és

b) az állomány a) pont alá nem tartozó tagja esetében
ba) délutáni műszakban 0,52%,
bb) éjszakai műszakban 1,03%.

 (3) A  pótlék mértékének megállapítása szempontjából a  délutáni műszak időtartama 14 órától 22 óráig, az  éjszakai 
műszaké 22 órától másnap 6 óráig tart.

22. A díszelgési tevékenység díjazása

41. § (1) Az  állománynak az  MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység 
(a  továbbiakban: 32. NHD) állományába tartozó, (3)  bekezdés szerinti tagja a  beosztásából adódó fokozott 
igénybevételért pótlékra jogosult.

 (2) Az állomány zenekari tevékenységért pótlékban részesülő tagja nem jogosult az (1) bekezdés szerinti pótlékra.
 (3) Az (1) bekezdés szerinti pótlék mértéke havonta a honvédelmi illetményalap százalékában

a) a Honvéd Koronaőrség állománya esetében 150%,
b) a Honvéd Palotaőrség állománya, valamint a 32. NHD parancsokság és törzs állománya esetében 100%,
c) a Honvéd Díszzászlóalj állománya esetében 75%, és
d) az a)–c) pontba nem tartozó, díszelgő fegyvernemi vagy szakági azonosítóval rendelkező beosztást betöltő 

állomány esetében 50%.

23. A zenekari tevékenység díjazása

42. § (1) Az  állomány katonazenész munkaköri azonosító kódú beosztást betöltő tagja – a  katonai tiszteletadással járó 
társadalmi, állami és katonai ünnepek lebonyolításában való közreműködéssel és az  arra történő felkészüléssel 
összefüggésben – a beosztásából adódó fokozott igénybevételért pótlékra jogosult.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti pótlék mértéke havonta a honvédelmi illetményalap 50%-a.

24. A szövetségesi együttműködési tevékenység díjazása

43. §  Az  állomány Hjt. 46.  § (1)  bekezdés a)  pontja alá tartozó tagja a  Hjt. 128.  § (4)  bekezdése szerinti fokozott 
igénybevételi pótlékra a  szövetségesi együttműködési tevékenység keretében ellátott beosztása betöltésének 
időtartamára jogosult.
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25. Az akciószolgálati tevékenység díjazása

44. §  A  KNBSZ állományába tartozó azon hivatásos katona, aki a  KNBSZ főigazgatójának jóváhagyása alapján 
akciószolgálati tevékenységet végez, a  feladatellátás időtartamára fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, 
amelynek mértéke óránként a  honvédelmi illetményalap 0,5–5,0%-a. A  pótlék konkrét mértékét feladatonként 
a főigazgató határozza meg.

IV. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJA KIEGÉSZÍTŐ ILLETMÉNYE ÉS EGYÉB ILLETMÉNYJOGOSULTSÁGI SZABÁLYOK

26. A kiegészítő illetmények általános szabályai

45. §  A 46–48. §, továbbá a Hjt. 247/K. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő illetmény a Hjt. 2. § 41. pontja alkalmazásában 
rendszeres kiegészítő illetménynek minősül.

27. A bérminimum kiegészítő illetmény

46. § (1) A Hjt. 122. § (6) bekezdése szerinti különbözet összegét bérminimum kiegészítő illetmény címén kell az állomány 
tagja részére megállapítani.

 (2) A  megállapított bérminimum kiegészítő illetményt a  Hjt. 122.  § (6)  bekezdése szerinti illetményelemek 
bármelyikének összegében bekövetkező változás esetén felül kell vizsgálni, melynek eredményeként annak 
összegét a szükséges mértékben kell korrigálni.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően meg kell szüntetni az  állomány tagja bérminimum kiegészítő illetményre 
való jogosultságát, ha a Hjt. 122. § (6) bekezdése szerinti illetményelemek együttes összegének növekménye eléri 
vagy meghaladja a korábban megállapított bérminimum kiegészítő illetmény összegét.

28. A megbízás miatti kiegészítő illetmény

47. § (1) Ha az  állomány Hjt. 55.  § (1)  bekezdése alapján megbízott tagjának a  megbízással betöltött beosztás szerinti, 
távolléti díjba tartozó illetménye kevesebb, mint a  megbízás kezdő időpontja előtti napon érvényes havi távolléti 
díja, a különbözetet a megbízás időtartamára a Hjt. 55. § (3) bekezdése alapján, megbízás miatti kiegészítő illetmény 
címén kell részére megállapítani.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kiegészítő illetményt a  megbízással ellátott beosztáshoz kötődő, távolléti díjba tartozó 
illetményelemek mértékében bekövetkező változás esetén felül kell vizsgálni, és összegét azok figyelembevételével 
a  változás időpontjától ismételten meg kell állapítani. Amennyiben a  megbízással ellátott beosztáshoz kötődő, 
távolléti díjba tartozó illetményelemek növekményének együttes összege eléri vagy meghaladja az  (1)  bekezdés 
szerinti kiegészítő illetmény összegét, ez utóbbi juttatás folyósítását meg kell szüntetni.

29. Az egészségügyi dolgozók kiegészítő illetménye

48. § (1) Az  állománynak az  MH EK állományában munkaköri feladatként a  járó- vagy fekvőbeteg szakellátásban 
egészségügyi tevékenységet végző tagja (a  továbbiakban e  § vonatkozásában: egészségügyi dolgozó) az  Eütev. 
16.  § (7)  bekezdése alapján havonta kiegészítő illetményre jogosult, melynek összegét az  érintett részére 
egészségügyi dolgozók kiegészítő illetménye címén kell folyósítani.

 (2) Ha az  egészségügyi dolgozók kiegészítő illetményében részesülő egészségügyi dolgozó beazonosított 
közalkalmazotti besorolása változik, a  részére egészségügyi dolgozók kiegészítő illetménye jogcímén korábban 
megállapított kiegészítő illetményt a változás napjával felül kell vizsgálni, melynek során a (3) és (4) bekezdés szerint 
kell eljárni.

 (3) Ha a változás következtében az egészségügyi dolgozó illetménye nem éri el az új beazonosított besorolás szerint 
rá irányadó garantált közalkalmazotti illetmény összegét, akkor olyan mértékben kell megemelni a  részére már 
korábban megállapított kiegészítő illetmény összegét, hogy azzal együtt az  illetménye elérje az  új beazonosított 
besorolás szerinti garantált közalkalmazotti illetmény összegét.
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 (4) Ha a  változás következtében az  egészségügyi dolgozó illetménye eléri, vagy meghaladja az  új beazonosított 
besorolás szerint rá irányadó garantált közalkalmazotti illetmény összegét, akkor a  részére már korábban 
megállapított kiegészítő illetmény összegét nem kell módosítani.

 (5) Ha az  egészségügyi dolgozó illetménye növekszik, az  esetben a  részére már korábban megállapított kiegészítő 
illetményt a változás napjával felül kell vizsgálni, melynek során a (6) és (7) bekezdés szerint kell eljárni.

 (6) Ha az  illetménynövekedéssel egyidejűleg az egészségügyi dolgozó beazonosított közalkalmazotti besorolása nem 
változik, akkor a részére már korábban megállapított kiegészítő illetmény összegét nem kell módosítani.

 (7) Ha az  illetménynövekedéssel egyidejűleg az  egészségügyi dolgozó beazonosított közalkalmazotti besorolása is 
változik, akkor a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

 (8) Ha az  egészségügyi dolgozó illetménye csökken, az  esetben a  részére már korábban megállapított kiegészítő 
illetményt a változás napjával felül kell vizsgálni, melynek során a (9) és (10) bekezdés szerint kell eljárni.

 (9) Ha az  egészségügyi dolgozó illetménye úgy csökken, hogy azzal egyidejűleg a  beazonosított közalkalmazotti 
besorolása nem változik, de az  illetménye már nem éri el a  beazonosított közalkalmazotti besorolás szerint rá 
irányadó garantált közalkalmazotti illetmény összegét, akkor olyan mértékben kell megemelni a  részére már 
korábban megállapított kiegészítő illetmény összegét, hogy azzal együtt az  illetménye elérje a  beazonosított 
besorolás szerinti garantált közalkalmazotti illetmény összegét.

 (10) Ha az  illetménycsökkenéssel egyidejűleg az  egészségügyi dolgozó beazonosított közalkalmazotti besorolása is 
változik, akkor a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

 (11) Ha az  egészségügyi dolgozó – kinevezéssel, áthelyezéssel vagy rendelkezési állományba helyezéssel – kikerül 
az  (1)  bekezdés szerinti beosztásából, akkor illetményét az  új beosztásának megfelelően kell megállapítani 
azzal, hogy ha ez  utóbbi már nem minősül az  (1)  bekezdés szerinti beosztásnak, akkor az  egészségügyi dolgozók 
kiegészítő illetményére a továbbiakban már nem lesz jogosult.

30. A pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetmény

49. § (1) Ha az  állomány tagja részére az  53.  § alapján a  belföldi vezénylés helyén megállapított eseti illetménypótlékok 
együttes összege nem éri el a  vezénylés előtti beosztásában kapott eseti illetménypótlékok együttes összegét, 
a  különbözetet részére a  vezénylés ideje alatt pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetmény címén kell 
megállapítani. A  különbözet megállapításánál a  vezénylés előtti beosztásban kapott eseti illetménypótlékok 
együttes összegeként a  vezénylést megelőző utolsó négy zárt naptári negyedévben folyósított eseti 
illetménypótlékok egyhavi átlagát kell figyelembe venni. Ha az  állomány tagja a  fennálló szolgálati viszonya 
alapján nem rendelkezik négy zárt negyedévvel, a  vezénylést megelőző zárt negyedévekben folyósított eseti 
illetménypótlékok egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

 (2) A  pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetményre való jogosultság fennállását havonta kell vizsgálni, és 
szükség esetén összegét az  (1)  bekezdés szerinti egyhavi számított átlag és az  adott hónapra kifizetett eseti 
illetménypótlékok együttes összege különbözeteként kell megállapítani.

 (3) A  pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetményre való jogosultság megszűnik a  megállapítására okot adó 
körülmény megszűnésekor.

31. Az illetményre való jogosultság általános szabályai

50. § (1) Az  illetmény megállapítását és a  már megállapított illetmény összegének módosítását a  (2)–(4)  bekezdésben 
foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.

 (2) Más beosztásba helyezés esetén az  új alapilletményt a  beosztásba történt kinevezés, áthelyezés írásba foglalt 
munkáltatói döntésben meghatározott napjától kell megállapítani.

 (3) Az  állomány speciális előmeneteli rendbe tartozó beosztást betöltő tagja esetében a  Hjt. 123.  § (4)  bekezdés 
f )  pontjának alkalmazása során a  beosztásban elérhetőnél eggyel alacsonyabb rendfokozatot a  beosztás 
szempontjából irányadó honvédelmi szervezet, illetve a  Hjt. 42.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti nem katonai 
oktatási intézmény munkaköri jegyzéke, illetve állománytáblája, a  beosztásban elérhetőnél eggyel alacsonyabb 
rendfokozathoz tartozó besorolási kategóriát pedig a Hjt. 5. melléklete figyelembevételével kell megállapítani.

 (4) Szerződéses pályakezdő esetén az  első tervezett beosztáshoz tartozó alapilletmény összegének – a  Hjt. 123.  § 
(4) bekezdés b) és f ) pontja alapján történő – megállapítása során a (3) bekezdés figyelembevételével kell eljárni.
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32. Az illetményre való jogosultság a beosztásból való távollét esetén

51. §  Egészségügyi szabadság igénybevétele esetén az illetménynek a Hjt. 121. § (1) bekezdés e), f ) és h)–j) pontja alapján 
történő esetleges csökkentéséről, megvonásáról vagy visszatartásáról a  munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek 
az  eset körülményeinek és az  állomány tagja nyilatkozatának figyelembevételével kell írásba foglalt munkáltatói 
döntésben rendelkeznie.

52. § (1) Az  illetmény Hjt. 131.  § (1)  bekezdése szerinti visszatartása esetenkénti mértékének megállapításakor az  eljárás 
tárgyát képező cselekmény súlyát kell figyelembe venni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti döntés meghozatala során az  eljárás tárgyát képező cselekmény súlyán túlmenően 
az állomány eljárás alá vont tagja családjának szociális helyzete is figyelembe vehető.

33. A belföldi vezénylés ideje alatti illetményjogosultság

53. § (1) Az  55–57.  §-ban meghatározott esetek kivételével az  állomány azon tagja, akit – az  eredeti beosztásában való 
meghagyása mellett, de a beosztással együttjáró feladatok ellátása alól mentesítve – a szolgálat érdekében feladat 
végrehajtása vagy képzésen történő részvétel céljából egy hónapot meghaladó időtartamra belföldre vezényeltek, 
illetményként a vezénylést megelőző illetményének a távolléti díjba tartozó illetményelemeire, valamint – a Hjt.-ben 
és miniszteri rendeletben szabályozott jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén – a  feladatellátás vagy 
képzés helyén megállapítható eseti illetménypótlékra, továbbá a  49.  § szerinti feltételekkel eseti kiegészítő 
illetményre jogosult.

 (2) Az  állomány (1)  bekezdés szerint vezényelt tagja illetményének a  vezénylés ideje alatti felemelésére az  eredeti 
beosztása szerinti honvédelmi szervezet, illetve a  Hjt. 42.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti nem katonai oktatási 
intézmény munkáltatói jogkört gyakorló vezetője jogosult.

34. A külföldre vezénylés ideje alatti illetményjogosultság

54. § (1) Az  55–57.  §-ban és az  (5)  bekezdésben meghatározott esetek kivételével az  állomány Hjt. 2.  § 40.  pontja szerinti 
tartós külföldi szolgálatra – ideértve a  külföldi képzést is – vezényelt tagja a  külföldi tartózkodás időtartamára 
folyósított egyéb juttatásokra tekintettel illetményként a  vezénylést megelőző alapilletményre, honvédelmi 
szolgálati díjra, a  45–48.  § szerinti feltételekkel kiegészítő illetményre, valamint a  (2)–(4)  bekezdés szerinti 
feltételekkel illetménypótlékra jogosult.

 (2) Az  állomány tagja részére a  Hjt.vhr. 1.  § 10.  pont a)–c), e), g) és k)–m)  alpontja szerinti külföldi szolgálata ideje 
alatt – a  Hjt.-ben és miniszteri rendeletben szabályozott jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén – csak 
a STANAG 6001 pótlék, külföldön folytatott tényleges repülőhajózó vagy tűzszerész tevékenység esetén a repülési 
vagy tűzszerész tevékenységért járó veszélyességi pótlék, valamint a  területi pótlék és – a  6.  § alapján pótlékra 
jogosítóként meghatározott beosztás betöltése esetén – a munkaerő-piaci pótlék állapítható meg.

 (3) Az állomány tagja részére a Hjt.vhr. 1. § 10. pont d) és f ) alpontja szerinti külföldi szolgálata ideje alatt – a Hjt.-ben és 
miniszteri rendeletben szabályozott jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén – csak a STANAG 6001 pótlék, 
a  területi pótlék, az  akciószolgálati tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék és – a  6.  § alapján pótlékra 
jogosítóként meghatározott beosztás betöltése esetén – a munkaerő-piaci pótlék, valamint a Hjt.vhr. 1. § 10. pont 
d) alpontja szerinti külföldi szolgálat során
a) a jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén a tűzszerész tevékenységért járó veszélyességi pótlék,
b) folytatott tényleges repülőhajózó tevékenység esetén a repülési tevékenységért járó veszélyességi pótlék,
c) repülőműszaki beosztás ellátására történő vezénylés esetén a  repülő és helikopter műszaki üzembentartó 

tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék
állapítható meg.

 (4) Az állomány külföldi képzést folytató tagja részére – a Hjt.-ben és miniszteri rendeletben szabályozott jogosultsági 
feltételeknek való megfelelés esetén – a külföldi képzés ideje alatt csak a STANAG 6001 pótlék és – a 6. § alapján 
pótlékra jogosítóként meghatározott beosztás betöltése esetén – a  munkaerő-piaci pótlék, valamint külföldön 
folytatott tényleges repülőhajózó tevékenység esetén a  repülési tevékenységért járó veszélyességi pótlék 
állapítható meg.

 (5) Az állomány a Hjt.vhr. 1. § 10. pont o) alpontja szerinti külföldi szolgálatra vezényelt tagja a külföldi szolgálat ideje 
alatt illetményként – a vezénylés időtartamától függetlenül – a vezénylést megelőző alapilletményre, honvédelmi 
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szolgálati díjra, rendszeres illetménypótlékokra, valamint a  45–48.  § szerinti feltételekkel kiegészítő illetményre 
jogosult.

35. A rendelkezési állományba tartozók illetményjogosultsága

55. § (1) Az  állomány Hjt. 46.  § (1)  bekezdés a), c), d), f )–i), k)–s) és u)  pontja szerinti rendelkezési állományban belföldön 
szolgálatot teljesítő vagy belföldi képzésben résztvevő tagja a  (2)–(5)  bekezdés szerinti feltételekkel jogosult 
illetményre.

 (2) E  rendeletet az  állomány Hjt. 46.  § (1)  bekezdés a), c) és d)  pontja szerinti szervezetnél szolgálatot teljesítő tagja 
illetményének megállapítása során az  adott szervezetre a  Honvédség vagy a  KNBSZ által kiadott állománytábla, 
munkaköri jegyzék szerinti beosztás figyelembevételével kell alkalmazni.

 (3) A  (4)  bekezdés és a  Hjt. 123.  § (5)  bekezdése figyelembevételével kell megállapítani az  állomány azon tagjának 
illetményét, aki a  Hjt. 46.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti szolgálatteljesítést követően a  Hjt. 46.  § (1)  bekezdés 
f )  pontja alapján szolgálatteljesítésre valamely honvédelmi szervezethez vagy a  Hjt. 42.  § (2)  bekezdés d)  pontja 
szerinti nem katonai oktatási intézményhez kerül visszavezénylésre.

 (4) Ha az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés f )–i), k)–s) és u) pontja szerinti tagját belföldre vezénylik, illetményre az 53. § 
szerint jogosult, azzal az eltéréssel, hogy az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés n) és o) pontja szerinti tagja esetében 
egyidejűleg a Hjt. 131. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetmény visszatartást is érvényesíteni kell.

 (5) A  (4)  bekezdésben foglaltaktól eltérően az  állomány Hjt. 46.  § (1)  bekezdés l)  pontja szerinti tagja a  rendelkezési 
állományban töltött idő alatt – a  Hjt. 123.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti alapilletményen és a  Hjt. 125.  § 
(1)  bekezdés szerinti honvédelmi szolgálati díjon felül – a  45–49.  § szerinti feltételekkel kiegészítő illetményre, 
valamint – a  Hjt.-ben és miniszteri rendeletben szabályozott jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén – 
a szolgálatteljesítés helyén megállapítható illetménypótlékra jogosult.

56. §  Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés e) és m) pontja szerinti rendelkezési állományban külföldön szolgálatot teljesítő 
tagja esetében, ideértve a  külföldi képzésben résztvevőket is, az  illetményt az  54.  § figyelembevételével kell 
megállapítani, azzal az eltéréssel, hogy a Hjt. 46. § (1) bekezdés e) pontjába tartozók esetén – az 54. § (3) bekezdése 
szerinti esetek kivételével – a  beosztástól függő illetményelemeket az  adott külföldi beosztást tartalmazó, 
a Honvédség vagy a KNBSZ által kiadott állománytábla, munkaköri jegyzék alapján kell meghatározni.

57. §  Az  állomány rendelkezési állományba tartozó, a  Hjt. 49.  § (2)  bekezdése szerinti esetekben feladatellátásra 
vagy a  Hjt. 46.  § (1)  bekezdés m)  pontja szerint képzésre vezényelt tagja illetményének a  vezénylés ideje alatti 
felemelésére a Honvédség központi személyügyi szervezetének vezetője jogosult.

36. Az illetményre való jogosultság az állomány tagjának halála esetén

58. §  Az  állomány tagjának elhalálozása esetén a  halál bekövetkezésének napjáig járó időarányos illetményt és egyéb 
illetményjellegű juttatásokat az  örökös vagy törvényes képviselője részére a  jogerős hagyatékátadó végzés vagy 
az  öröklési bizonyítvány alapján, a  végzés állományilletékes honvédelmi szervezet részére történő benyújtásának 
napját követő hónap végéig kell folyósítani.

37. Az illetmény megállapításának eljárási szabályai

59. §  Az illetmény összegének megállapítása során úgy kell eljárni, hogy a Hjt. 122. § (5) bekezdése alapján előbb a Hjt. 
122.  § (1)  bekezdése szerinti illetményelemeket külön-külön egész forintra kerekítve kell kiszámítani, majd azokat 
össze kell adni. Az illetmény kiszámítása során a kerekítés általános matematikai szabályait kell alkalmazni.

38. Az illetménygazdálkodás szabályai

60. § (1) Az  állomány tagja egyes illetményelemeinek megállapítására felhasználható keretekkel – a  (2) és (3)  bekezdés 
szerinti felosztásnak megfelelően – központi szinten és helyi vezetői hatáskörben kell gazdálkodni.

 (2) A  Honvédség központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint 
központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete (a  továbbiakban: a  Honvédség központi pénzügyi és 
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számviteli feladatokat ellátó szervezete) által kezelt központi keretet terheli a (3) bekezdés szerinti eset kivételével 
az állomány tagja részére megállapított illetmény összege.

 (3) Az  állományilletékes parancsnok részére a  Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó 
szervezete által rendelkezésre bocsátott helyi keretet terheli az oktatói tevékenységért járó fokozott igénybevételi 
pótlék e  rendelet szerinti mértékének alsó határánál magasabb összegben történő megállapítása esetén a  pótlék 
összegének az alsó határ feletti része.

 (4) A (3) bekezdés szerinti helyi keret felhasználásáról részletes nyilvántartást kell vezetni.

39. A szabadság, szabadnap megváltása

61. § (1) A  Hjt. 113.  § (2)  bekezdése szerinti esetben az  állomány tagja részére szabadságmegváltás címén járó juttatás 
összege megegyezik a ki nem adott szabadság időtartamával arányos összegű távolléti díjjal.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti ki nem adott szabadság egy napjára eső távolléti díjat úgy kell meghatározni, hogy 
a szolgálati viszony megszűnése, illetve a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési állományba történő 
áthelyezés esetén az áthelyezés napját megelőző napon érvényes illetmény alapján számított távolléti díjat osztani 
kell 21 nappal.

62. § (1) A Hjt. 247/I. § (2) bekezdése szerinti esetben az állomány tagja részére – a 90 napon belül ki nem adott szabadnapok 
ellentételezéseként – szabadnap megváltása címén járó juttatás összege megegyezik a ki nem adott szabadnapok 
időtartamával arányos összegű távolléti díjjal.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti ki nem adott szabadnapokra eső távolléti díjat úgy kell meghatározni, hogy a szabadnapra 
való jogosultság keletkezésének napja szerinti hónap utolsó napján érvényes illetmény alapján számított 
távolléti díjat osztani kell 21 nappal, és az  így megkapott egy napi távolléti díjat meg kell szorozni a megváltandó 
szabadnapok számával.

V. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJÁNAK ILLETMÉNYJELLEGŰ ÉS EGYÉB JUTTATÁSAI

40. A túlszolgálat díjazása

63. § (1) A  (2)  bekezdés szerinti állomány kivételével az  állomány vezetői beosztást betöltő tagja által teljesített 
túlszolgálatért a Hjt. 247/H. § (1)–(6) bekezdése szerint állapítható meg szabadidő vagy díjazás.

 (2) A  honvédelmi szervezet állományilletékes parancsnoka és helyettese, a  Hjt. 5.  melléklete szerinti 16. vagy annál 
magasabb besorolási kategóriába tartozó vezetői beosztást betöltők, a  Hjt. 6.  melléklete szerinti felsővezetői 
beosztást betöltők, valamint az  1.  § (1)  bekezdése szerinti vezénylő zászlósi beosztást betöltők által teljesített 
túlszolgálatért sem szabadidő, sem díjazás nem állapítható meg.

 (3) A  túlszolgálat túlszolgálati díjjal történő ellentételezésekor a  túlszolgálat teljesítése szerinti naptári hónap utolsó 
napján érvényes illetmény alapján számított távolléti díj összegét osztani kell 174-gyel, a  rész-szolgálatteljesítés 
keretében teljesített túlszolgálat esetén pedig a 174 – a rész-szolgálatteljesítés napi óraszáma figyelembevételével – 
arányosan csökkentett részével, és az így megkapott egy órai távolléti díjat meg kell szorozni a teljesített túlszolgálat 
óraszámával.

 (4) A  (3)  bekezdés alkalmazásakor a  rész-szolgálatteljesítés időtartamának utolsó napján érvényes illetmény alapján 
számított távolléti díj összegét kell osztani a  (3)  bekezdés szerinti osztószámmal, ha a  rész-szolgálatteljesítés 
időtartamának utolsó napja a túlszolgálat teljesítése szerinti naptári hónap utolsó napja előttre esik.

 (5) A  Hjt. 247/H.  § (6)  bekezdése szerinti esetben a  túlszolgálat – a  Hjt. 103.  § (5)  bekezdése szerint megállapított – 
időtartamára járó túlszolgálati díjat a  szolgálatteljesítési időkeret elszámolását követő hónapra járó illetménnyel 
együtt kell kifizetni. Ez esetben a túlszolgálat egy órára eső díjazásának meghatározása során a (3) bekezdést azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy távolléti díjként a szolgálatteljesítési időkeret lejárta szerinti naptári hónap utolsó 
napján érvényes illetmény alapján számított távolléti díjat kell figyelembe venni.

64. § (1) Nem rendelhető el a túlszolgálat az állomány azon tagja részére, akit a teljesítendő túlszolgálatért túlszolgálati díj 
illetne meg, azonban a  túlszolgálat pénzbeli ellentételezéséhez szükséges fedezet a  honvédelmi szervezet, illetve 
a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézmény meglévő túlszolgálati díjkerete terhére 
nem biztosított.
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 (2) A honvédelmi szervezet, illetve a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézmény részére 
rendelkezésre álló túlszolgálati díjkeretet a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezete 
biztosítja, amelynek felhasználásáról a honvédelmi szervezetnél és a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem 
katonai oktatási intézménynél részletes nyilvántartást kell vezetni.

 (3) A  Hjt. 247/H.  § (8)  bekezdése szerinti nyilvántartásban a  túlszolgálatot teljesítő személy nevét, rendfokozatát, 
személyügyi törzsszámát, az  általa teljesített túlszolgálat időpontját és óraszámát, az  ellentételezés formáját és 
mértékét, a szabadidő kiadásának időpontját vagy a túlszolgálati díj kifizetésének megtörténtét is fel kell tüntetni. 
A nyilvántartást az állomány tagja munkaköri leírásában rögzített szolgálati rend alapján irányadó szolgálatteljesítési 
idő, valamint a  honvédelmi szervezet, illetve a  Hjt. 42.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti nem katonai oktatási 
intézmény által egyénenként vezetett szolgálatteljesítési idő-nyilvántartásban foglaltak alapján kell vezetni.

41. A szerződés-hosszabbítási díj

65. §  A  szerződés-hosszabbítási díj összegét a  szerződés-hosszabbítást megelőző szerződésben vállalt szolgálati idő 
utolsó napján érvényes távolléti díj alapján kell kiszámítani.

42. A visszailleszkedési támogatás

66. §  A visszailleszkedési támogatás összegének megállapításakor a felmentési idő vagy a lejáró szerződés utolsó napján 
érvényes távolléti díjat kell alapul venni.

43. A jubileumi jutalom

67. §  Ha az állomány tagja a  jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő elérése napján a Hjt. 131. §-a szerinti illetmény-
visszatartás miatt csökkentett illetményben részesült, az  őt a  93.  § (2)  bekezdésére figyelemmel utólagosan 
megillető jubileumi jutalmat a csökkentés figyelmen kívül hagyásával, a Hjt. 131. § (5) bekezdése alkalmazásával kell 
megállapítani. 

68. § (1) A  jubileumi jutalom folyósítási határidőt követő kifizetése esetén annak összegét a  jogosultságra alapot adó 
időtartam leteltének napján érvényes távolléti díj alapján kell megállapítani.

 (2) A  jubileumi jutalom (1)  bekezdés szerinti utólagos kifizetése során – ide nem értve a  Hjt. 247/K.  § (5)  bekezdése 
szerinti esetet – a Hjt. 129. § (6) bekezdése figyelembevételével kell eljárni.

44. A repülőhajózók és ejtőernyősök egyszeri juttatása

69. § (1) A  Hjt. 134.  § (1)  bekezdése szerinti repülőhajózók és ejtőernyősök egyszeri pénzjuttatásának (a  továbbiakban: 
egyszeri pénzjuttatás) évenkénti alapösszegét a  kifizetés időpontjában érvényes honvédelmi illetményalap 
százalékában meghatározva a 4. melléklet alapján kell megállapítani.

 (2) A  repülőhajózó és ejtőernyős állomány részére a  repülőhajózó vagy az  ejtőernyős beosztásban eltöltött évek 
számának figyelembevételével az  (1)  bekezdés szerinti alapösszeget ki kell egészíteni a  kiképzettségi szint, illetve 
az elért osztályos fokozat alapján
a) évente az alapösszeg 10%-ával

aa) a  hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelőzően aranykoszorús első osztályú fokozattal 
repült, vagy

ab) a  hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelőzően aranykoszorús első osztályú fokozattal 
ugrott évek után,

b) évente az alapösszeg 7%-ával
ba) a  korlátozás nélkül hadrafogható (COMBAT READY) minősítéssel, a  hadrafoghatósági kategóriák 

bevezetését megelőzően első osztályú fokozattal repült, vagy
bb) a  korlátozás nélkül hadrafogható (COMBAT READY) minősítéssel, a  hadrafoghatósági kategóriák 

bevezetését megelőzően első osztályú fokozattal ugrott évek után,
c) évente az alapösszeg 5%-ával

ca) a  korlátozottan hadrafogható (LIMITED COMBAT READY) minősítéssel, a  hadrafoghatósági 
kategóriák bevezetését megelőzően másodosztályú fokozattal repült, vagy
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cb) a  korlátozottan hadrafogható (LIMITED COMBAT READY) minősítéssel, a  hadrafoghatósági 
kategóriák bevezetését megelőzően másodosztályú fokozattal ugrott évek után,

d) évente az alapösszeg 3%-ával
da) a  kiképzés alatt álló (UNDER TRAINING) minősítéssel, a  hadrafoghatósági kategóriák bevezetését 

megelőzően harmadosztályú fokozattal repült, vagy
db) a  kiképzés alatt álló (UNDER TRAINING) minősítéssel, a  hadrafoghatósági kategóriák bevezetését 

megelőzően harmadosztályú fokozattal ugrott évek után.
 (3) Az  egyszeri pénzjuttatás összegének kiszámításakor az  alapösszegnek a  (2)  bekezdés szempontjából figyelembe 

veendő időarányos részét növelni kell az osztályos fokozatok alapján felszámítható kiegészítés százalékával.
 (4) Az  alapösszeget és a  kiegészítést teljes hónapokra kell számítani úgy, hogy töredék hónap esetén a  15 napot 

meghaladó időszakot teljes hónapként kell figyelembe venni, a 15 napot meg nem haladót pedig figyelmen kívül 
kell hagyni.

70. § (1) Az egyszeri pénzjuttatás összegének kiszámításánál az állománytábla vagy munkaköri jegyzék szerinti repülőhajózó 
vagy ejtőernyős beosztásban, valamint a  honvéd tisztjelöltként – 2011. január 1-jét megelőzően ösztöndíjas 
hallgatóként – repülőhajózó kiképzéssel vagy ejtőernyőzéssel eltöltött időt kell alapul venni.

 (2) Ha a  repülőhajózó vagy ejtőernyős beosztásban eltöltött idő nem folyamatos, a  30 napnál hosszabb megszakítás 
időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

 (3) Az egyszeri pénzjuttatásra alapot adó idő kiszámításánál a hat hónapnál rövidebb képzési idő esetén a képzés teljes 
időtartamát, hat hónapot elérő és egy évet meg nem haladó képzési idő esetén hat hónapot, egy évet meghaladó 
képzési idő esetén pedig évenként hat hónapot kell beszámítani, ha a  honvéd tisztjelölt – 2011. január 1-jét 
megelőzően ösztöndíjas hallgató – a tervezett repülési vagy ugrási feladatokat végrehajtotta.

 (4) A fegyelmi okból történt letiltás, a beosztásból való felfüggesztés idejét – ha azok az egy hónapot meghaladják – 
a repülőhajózó vagy ejtőernyős beosztásban eltöltött idő megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

71. §  Az  egyszeri pénzjuttatás összegének kiszámításánál a  hajózó- vagy ejtőernyős napló adatait kell alapul venni. 
A  kifizetett egyszeri pénzjuttatás összegét, a  kifizetés időpontját, valamint az  elszámolt időszakot a  hajózó- vagy 
ejtőernyős naplóba be kell jegyezni.

72. §  Az  egyszeri pénzjuttatás kifizetését a  munkáltatói jogkört gyakorló vezető írásba foglalt munkáltatói döntésben 
engedélyezi.

45. Az utazással töltött idő díjazása

73. § (1) A Hjt. 140/C. §-a szerinti esetben a 20. § (1) bekezdése szerinti pótlék összegével azonos mértékű időarányos díjazás 
illeti meg az állomány tagját.

 (2) Nem jogosult az  (1)  bekezdés szerinti díjazásra az  állomány Hjt. 46.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerint rendelkezési 
állományba tartozó azon tagja, aki nem a HM képzési igényeihez kapcsolódóan hajt végre belföldi kiküldetést.

 (3) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából utazási időnek minősül
a) személygépkocsival történő utazás esetén annak indulásától a megérkezéséig eltelt idő,
b) tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén annak indulásától a  megérkezéséig tartó, valamint 

az átszállással töltött idő,
c) a  tömegközlekedési eszköz megérkezésétől a  kiküldetés szerinti szolgálatteljesítési idő kezdetéig, valamint 

a szolgálatteljesítési idő végétől a tömegközlekedési eszköz indulásáig eltelt idő.
 (4) Az (1) bekezdés szerinti díjazás megállapítása szempontjából a havonta összeszámított utazási időből az egy órával 

nem osztható töredékidőre csak akkor jár díjazás, ha annak időtartama a 30 percet meghaladja. Ez esetben a díjazás 
mértéke szempontjából a 30 percet meghaladó töredékidőt teljes órának kell tekinteni.

 (5) A  (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben utazási időként a  (3) bekezdés c) pont alapján számított időtartamot, de 
kiküldetésenként legfeljebb összesen 12 órát lehet figyelembe venni.

 (6) Az  (1)  bekezdés szerinti díjazás megállapításának alapja a  díjazás szempontjából irányadó utazási időtartamokról 
a  menetlevél vagy csoportos kiküldetési rendelvény alapján az  állományilletékes parancsnok által írásban kijelölt 
személy által vezetett nyilvántartás.
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VI. FEJEZET
AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONA ILLETMÉNYE ÉS ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSAI

74. § (1) Az önkéntes műveleti tartalékos katona rendelkezésre állási díját, valamint az önkéntes védelmi tartalékos katona 
szerződéskötési díját a munkáltatói jogkört gyakorló vezető állapítja meg.

 (2) A  rendelkezésre állási díjat leszolgált évenként utólag, legkésőbb a  teljesített évet követő második hónap utolsó 
napjáig kell kifizetni.

 (3) 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.

 (4) Az önkéntes tartalékos katona külföldi szolgálatteljesítés időtartama alatti illetményét – a Hjt. 219. § (1) bekezdés 
a) pont figyelembevételével – az 54. §-ban foglaltak alkalmazásával kell megállapítani.

 (5) A 46. §-t a szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes tartalékos katonára is alkalmazni kell.

VII. FEJEZET
A HONVÉD TISZTJELÖLT ÖSZTÖNDÍJA

75. §  Az  egyes tanulmányi szemeszterekre megállapított alapösztöndíj-kiegészítés a  következő tanulmányi szemeszter 
első napját megelőző napig, a  VIII. szemeszter esetén pedig a  honvéd tisztjelölti szolgálati viszony megszűnése 
napjáig jár.

76. § (1) A Hjt. 8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja cím IV. pontja szerinti repülési pótlékot az adott tanévre előírt 
repülési feladatok 100%-os teljesítését követő hónapra járó ösztöndíjjal együtt, de legkésőbb a tanulmányi év utolsó 
napját követő 10. napig kell a jogosult részére folyósítani. A tanulmányi kötelezettségként előírt repülési feladatok 
teljesítéséről az állományilletékes parancsnok által kijelölt személy részletes nyilvántartást vezet. A  repülési pótlék 
mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva
a) az I–II. szemeszterben 25%,
b) a III–IV. szemeszterben 50%,
c) az V–VI. szemeszterben 75%,
d) a VII–VIII. szemeszterben 100%.

 (2) A Hjt. 8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja cím IV. pontja szerinti ejtőernyős ugrási pótlék csak a tanulmányi 
kötelezettségként előírt és teljesített igénybevétel után jár, azonban a  pótlék mértékének megállapítása során 
a teljesített ugrások számába a Honvédségnél tanulmányi kötelezettségként végrehajtott ugrásokon kívül a polgári 
ejtőernyős kiképzés vagy ejtőernyős sporttevékenység – ideértve az  edzést és a  versenyt is – során végrehajtott 
nyilvántartott ugrások számát is be kell számítani. A tanulmányi kötelezettségként előírt és végrehajtott ejtőernyős 
ugrásokról, valamint az  ejtőernyős ugrási pótlék mértékének megállapítása során a  teljesített ugrások számába 
beszámító egyéb igazolt ugrásokról az  állományilletékes parancsnok által kijelölt személy részletes nyilvántartást 
vezet. Az ejtőernyős ugrási pótlék mértéke ugrásonként a honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva
a) az 1–35. ugrás között 2%,
b) a 36–75. ugrás között 3,5%,
c) a 76. ugrástól 5%.

 (3) Az  állományilletékes parancsnok által kijelölt személy a  katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok 
végrehajtásában történő közreműködés alapján a  honvéd tisztjelölt részére meghatározott feladatok 
végrehajtásáról részletes nyilvántartást vezet. A  Hjt. 8.  melléklet I. A  honvéd tisztjelölt ösztöndíja cím IV.  pontja 
szerinti katasztrófavédelmi pótlék a  katasztrófavédelmi feladat lezárultát követően kerül elszámolásra. 
Az elszámolás során minden megkezdett naptári nap teljes napnak minősül.

 (4) Az  (5)  bekezdés szerinti eltéréssel a  73.  § szerinti díjazásra jogosult az  a  honvéd tisztjelölt, aki a  HM képzési 
igényeihez kapcsolódóan vesz részt belföldi képzésben vagy hajt végre belföldi kiküldetést.

 (5) A  (4)  bekezdés alkalmazásakor a  szolgálatteljesítési idő szolgálati rend szerinti beosztása alatt honvéd tisztjelölt 
esetén a tisztjelölti szolgálati viszonnyal összefüggő kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységek belső 
intézkedésben szabályozott napirendjéhez kötődő időtartamot kell érteni.

77. §  A  honvéd tisztjelölt ösztöndíját, az  egyes pótlékokra való jogosultságát és mértékét – az  NKE igazolása, valamint 
a vonatkozó nyilvántartás alapján – az állományilletékes parancsnok határozza meg.
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VIII. FEJEZET
A HONVÉD ALTISZT-JELÖLT ÖSZTÖNDÍJA

78. §  Az  egyes tanulmányi félévekre megállapított alapösztöndíj-kiegészítés a  következő tanulmányi félév első napját 
megelőző napig, a 14/2. félév esetén pedig a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony megszűnése napjáig jár.

79. §  Az  állományilletékes parancsnok által kijelölt személy a  katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok 
végrehajtásában történő közreműködés alapján a  honvéd altiszt-jelölt részére meghatározott feladatok 
végrehajtásáról részletes nyilvántartást vezet. A  Hjt. 8.  melléklet II. A  honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja cím 
IV.  pontja szerinti katasztrófavédelmi pótlék a  katasztrófavédelmi feladat lezárultát követően kerül elszámolásra. 
Az elszámolás során minden megkezdett naptári nap teljes napnak minősül.

80. §  A  honvéd altiszt-jelölt ösztöndíját, valamint a  vonatkozó nyilvántartás alapján a  pótlékra való jogosultságát 
az állományilletékes parancsnok határozza meg.

IX. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJA, AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONA, A HONVÉD TISZTJELÖLT ÉS ALTISZT-JELÖLT 
TELJESÍTMÉNYJUTTATÁSA

81. § (1) A Hjt. 132/A. § alapján teljesítményjuttatás állapítható meg azon honvéd részére, aki szolgálati feladatait huzamos 
időn keresztül kiemelkedően hajtja végre, külön pénzbeli elismerése az általa elvégzett és az  illetményben el nem 
ismerhető többletfeladatok alapján indokolttá válik, illetve szolgálati viszonyával összefüggő tevékenysége során 
kimagasló teljesítményt nyújt.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti teljesítményjuttatás megállapításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy
a) a teljesítményjuttatás összege álljon arányban az annak alapjául szolgáló tevékenység színvonalával, súlyával, 

eredményességével, a többletteljesítmény minőségével és mennyiségével,
b) az  egy személy részére megállapított teljesítményjuttatás éves együttes összege nem lehet több a  hathavi 

távolléti díj összegénél,
c) egy személy részére ugyanazon kifejtett teljesítményért, tevékenységért csak egyszer állapítható meg 

teljesítményjuttatás, és
d) a teljesítményjuttatás megállapítására jogosult vezető önmagát teljesítményjuttatásban nem részesítheti.

 (3) A  szolgálati viszonnyal összefüggő tevékenység során nyújtott kimagasló teljesítmény elismerése kivételével csak 
az a honvéd részesíthető teljesítményjuttatásban, aki legalább „JÓ” eredményű („B” szintű) teljesítményértékeléssel 
rendelkezik.

 (4) A  (3)  bekezdésben foglaltaktól a  miniszter az  általa adott teljesítményjuttatás esetében indokolt esetben – ha 
a  teljesítményjuttatás megállapításának alapját képező szolgálati feladat ellátásához kiemelt honvédelmi érdek 
fűződik – eltérhet.

82. §  A  honvéd részére teljesítményjuttatást a  miniszter vagy a  miniszter által utasításban teljesítményjuttatás 
megállapítására jogosult vezetőként meghatározott személy – a részére évente jóváhagyott, teljesítményjuttatásra 
fordítható keret terhére – állapíthat meg.

X. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

83. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 84. § és a 88. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

84. § (1) A 63. § (1) bekezdésében a „247/H. § (1)–(6) bekezdése” szövegrész helyébe a „104. § (1)–(3) bekezdése” szöveg lép.
 (2) A 64. § (3) bekezdésében a „247/H. § (8) bekezdése” szövegrész helyébe a „104. § (5) bekezdése” szöveg lép.

85. § (1) Az  állomány azon tagja esetében, akinek a  Hjt. hatálybalépése előtti jogszabályok szerint a  szolgálati idejét vagy 
annak egy részét szorzószámok alkalmazásával számították, a  jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő elérése 
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napjának azt a napot kell tekinteni, amelyik napon a jubileumi jutalomra való jogosultsághoz szükséges szolgálati 
időt a szorzószámok alkalmazásával történő számítással együtt eléri.

 (2) A Hjt. 247/K. § (6) bekezdésének alkalmazásakor a 2015. július 1-jétől megvalósuló illetményfejlesztésre figyelemmel 
megállapított illetményt úgy kell meghatározni, hogy a  külföldi szolgálatot megelőzően betöltött beosztás  
– külszolgálat megkezdését megelőző napon érvényes – besorolásának alapulvételével kell a  2015. július 1-jén 
érvényes szabályok szerint kiszámítani a jubileumi jutalom szempontjából irányadó illetményt, és ez utóbbi alapján 
kell a jubileumi jutalom felszámítási alapját képező távolléti díj összegét meghatározni.

 (3) A (2) bekezdésben foglaltakat az állomány azon tagja esetében, aki a külföldi szolgálatot megelőzően rendelkezési 
állományba tartozott, és rendelkezési állományba tartozóként a  külszolgálat megkezdését megelőző napon nem 
töltött be beosztást, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a külföldi szolgálatot megelőzően betöltött beosztás 
besorolása helyett a  rendelkezési állományba tartozás alatti – a  külszolgálat megkezdését megelőző napon 
érvényes – illetmény alapját képező besorolást kell figyelembe venni.

 (4) Az  állomány Hjt. 46.  § (1)  bekezdés t)  pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagja részére a  szolgálati 
viszonyának – a  szolgálat felső korhatárának elérése miatti – megszűnéséig ki nem adott szabadság 
ellentételezéseként, szabadságmegváltás címén járó juttatás összege megegyezik a Hjt. 48. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti illetmény figyelembevételével a 63. § (2) bekezdése szerinti osztószám alkalmazásával számított, a ki nem 
adott szabadság időtartamával arányos összegű távolléti díjjal.

 (5) Az  állomány 2015. július 1-jén a  Hjt. 2015. június 30-án hatályos 147.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti beosztási 
illetmény csökkentés fenyítés hatálya alatt álló tagja esetében a kiszabott fenyítést a fenyítés időtartamának 2015. 
június 30-át követő időszakában – a korábban határozattal elbírált fegyelemsértés vonatkozásában újabb fegyelmi 
határozat kiadása nélkül – úgy kell végrehajtani, hogy a fenyítés hatályának végéig a Hjt. 122. § (1) bekezdés szerinti 
elemekből álló összilletményt havonta csökkenteni kell a  2015. június hónapra a  beosztási illetmény csökkentés 
fenyítés figyelmen kívül hagyásával kiszámított összilletmény és a  fenyítés miatt megállapított összilletmény 
különbözetével.

86. §  A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 14/C. és 14/D. §-sal egészül ki:
„14/C. § (1) A közalkalmazott részére jutalom állapítható meg, ha a munkaköréből származó feladatait huzamos időn 
keresztül kiemelkedően hajtja végre.
(2) A jutalmazásnál a következő szempontokat kell figyelembe venni:
a) a jutalmazás álljon arányban a végzett munka színvonalával, eredményességével,
b) a  jutalmazásnál a  fokozatosság elvét követve arra kell törekedni, hogy a  magasabb szintű jutalmat lehetőleg 
előzze meg alacsonyabb szintű elismerés,
c) a jutalom összege igazodjon az elismerés szintjéhez,
d) az  egy személy részére megállapított jutalmak éves együttes összege nem lehet több a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (3)  bekezdése, illetve a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 65. § (4) bekezdése szerinti mértéknél,
e) ugyanazon kifejtett teljesítményért, megszerzett érdemért csak egy jutalom állapítható meg, és az  egy időben 
több címen is kiérdemelt elismerést elsődlegesen a megállapított jutalom mértékében kell kifejezésre juttatni, és
f ) a  jutalom megállapítására jogosult, közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető önmagát jutalomban nem 
részesítheti.
14/D.  § A  közalkalmazott részére jutalmat a  miniszter vagy a  miniszter által utasításban jutalom megállapítására 
jogosult vezetőként meghatározott személy – a részére évente jóváhagyott, jutalmazásra fordítható keret terhére – 
állapíthat meg.”

87. §  Hatályát veszti a  Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet 
mellékletének
a) 729. pont a) alpontjában a „pénz- vagy”,
b) 733. pontjában a „pénz- és”
szövegrész.

88. §  Hatályát veszti a 62. §, a 63. § (3)–(5) bekezdése, valamint a 64. § (1) és (2) bekezdése.
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89. §  Hatályát veszti a  honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a  honvédelmi 
ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

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

A repülési tevékenységért járó veszélyességi pótlék havi mértéke a honvédelmi illetményalap 
százalékában meghatározva

A B C D E

1

Fedélzeti beosztás

Hadrafogható állomány

2

I. korlátozás nélkül 

hadrafogható 

állomány (COMBAT 

READY) pótlékának 

mértéke (%)

II. korlátozottan 

hadrafogható 

állomány (LIMITED 

COMBAT READY) 

pótlékának mértéke 

(%)

III. kiképzés 

alatti állomány 

(UNDER TRAINING) 

pótlékának mértéke 

(%)

3 Hangsebesség feletti Harcászati repülőgép-vezető 309 247 173

4

Hangsebesség alatti

Gépparancsnok 283 227 159

5
Gépparancsnok helyettes (másodpilóta, 
operátor) és fedélzeti megfigyelő

258 206 144

6
A légijármű üzemeltetésében résztvevő 
további gépszemélyzet

206 165 116

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

A repülőgép berepülési tevékenységért járó veszélyességi pótlék mértéke berepült gépenként 
a honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva

A B

1 Megnevezés
A pótlék mértéke berepült gépenként 

(%)

2 Gépparancsnok 31,9

3 Gépparancsnok helyettes (másodpilóta, operátor) és fedélzeti megfigyelő 27,8

4 A repülőgépet, helikoptert üzemeltető gépszemélyzet további tagja 23,7
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3. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

Az oktatói tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék havi mértéke a honvédelmi illetményalap 
százalékában meghatározva

A B C D E F G

1

 Oktatói fokozat/beosztás

 1. pótlékfokozat  2. pótlékfokozat  3. pótlékfokozat 

2

Az oktatói 

fokozatban vagy 

beosztásban 

töltött idő hossza

A pótlék 

mértékének alsó és 

felső határa (%)

Az oktatói 

fokozatban vagy 

beosztásban 

töltött idő hossza

A pótlék 

mértékének alsó és 

felső határa (%)

Az oktatói 

fokozatban vagy 

beosztásban 

töltött idő hossza

A pótlék 

mértéké-nek alsó 

és felső határa (%)

3 Tanársegéd és egyéb 
– mérnöktanár, 
műszaki tanár, 
gazdasági tanár, 
nyelvtanár, 
testnevelő tanár, 
kollégiumi 
nevelőtanár – oktatói 
vagy szakoktatói 
beosztásban 
szolgálatot teljesítő

 0–4 év  26,8–34  5–8 év  35–42,2  8 év felett  43,2–53,5

4 Adjunktus és főiskolai 
docens

0–10 év 43,2–57,6 11–20 év 58,7–73,1 20 év felett 74,1–88,5

5 Főiskolai tanár és 
egyetemi docens

0–10 év 89,5–114,2 11–20 év 115,2–139,9 20 év felett 140,9–165,6

6 Egyetemi tanár 0–5 év 166,7–199,6 6–10 év 200,6–233,5 10 év felett 234,5–267,4

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

A repülőhajózók és ejtőernyősök egyszeri pénzjuttatásának évenkénti alapösszege a kifizetés 
időpontjában érvényes honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva

A B

1  Megnevezés

Egyszeri pénzjuttatás 

éves alapösszegének 

mértéke (%)

2 A légijárművet üzemeltető gépszemélyzet parancsnoki beosztás betöltésének idejére 68

3
A légijármű parancsnokhelyettesi (másodpilóta, operátor) és a fedélzeti megfigyelői beosztás 
betöltésének idejére 58

4
A légijárművet üzemeltető beosztott gépszemélyzet tagjának minősülő beosztás, valamint 
az ejtőernyős beosztás betöltésének idejére 50

5
A honvéd tisztjelölti (korábban katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói) tanulmányok 
repülőhajózó kiképzéssel, ejtőernyőzéssel töltött időtartamára

 
50

6
A légijármű üzemeltetésével nem kapcsolatos, egyéb a fedélzeten elhelyezett berendezések 
kezelését ellátó beosztás betöltésének idejére 25
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 279/2015. (VI. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Szécsényi Endrét 2015. június 20. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2015. június 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. június 9.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03150-2/2015.

A köztársasági elnök 280/2015. (VI. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –  
Dr. Gál Pétert 2015. június 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2015. június 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. június 9.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03234-2/2015.
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A köztársasági elnök 281/2015. (VI. 22.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
37.  § (8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen Dr. Józsa János egyetemi tanárt a 2015. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig 
terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2015. június 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. június 9.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03148-2/2015.

A köztársasági elnök 282/2015. (VI. 22.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Pannon Egyetemen Dr. Gelencsér András 
egyetemi tanárt a 2015. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok 
ellátásával.

Budapest, 2015. június 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. június 9.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03149-2/2015.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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