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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 2/2020. (I. 17.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva
a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása
1. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet,
valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelettel megállapított rendelkezéseit
visszamenőlegesen 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.”
2. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a)
2. melléklete az 1. melléklet,
b)
6. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása
3. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. alcíme a következő 38/B. §-sal egészül ki:
„38/B. § (1) A hivatásos állomány tagja – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Hszt. 170. § (4) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel kiegészítő juttatásra jogosult, melynek mértéke a hivatásos állomány tagját megillető
a) beosztási illetmény,
b) hivatásos pótlék,
c) szolgálati időpótlék,
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d) idegennyelv-tudási pótlék,
e) Hszt. 161. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti egyéb pótlék és
f ) címpótlék
együttes összegének 10 százaléka.
(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kiegészítő juttatásra a hivatásos állomány azon tagja,
a) aki illetményre, illetve távolléti díjra nem jogosult,
b) akinek a Hszt. 165. § (1) bekezdése alapján távolléti díjának 50%-át vagy teljes illetményét vissza kell tartani,
feltéve, hogy vele szemben a Hszt. 165. § (2) bekezdése alkalmazásának nincs helye, vagy
c) aki vezénylés jogcímén lát el hivatásos szolgálatot, kivéve, ha az illetményét a Belügyminisztérium vagy
a belügyminiszter irányítása alatt álló szervezet állapította meg a Hszt. illetményre vonatkozó szabályai alapján.
(3) A kiegészítő juttatást havonta utólag, az illetménnyel együtt kell folyósítani.
(4) A Hszt. 165. § (2) bekezdése szerinti esetben a kiegészítő juttatásra a visszatartott távolléti díj, illetmény utólagos
kifizetésekor a hivatásos állomány tagja jogosulttá válik.
(5) A kiegészítő juttatásra jogosultságról és annak mértékéről az állományilletékes parancsnok munkáltatói
intézkedésben rendelkezik. A munkáltatói intézkedés kiadmányozását követően az 5. § és a 6. § (1) bekezdése
szerint kell eljárni.”
4. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 49. §-sal egészül ki:
„49. § E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet,
valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelettel megállapított rendelkezéseit
2020. január 1-jétől kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 2/2020. (I. 17.) BM rendelethez
1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet III. alcímében
foglalt táblázat D:37 mezője helyébe a következő mező lép:
(D)

(37.)

75*
100

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet III. alcímében
foglalt táblázat D:38 mezője helyébe a következő mező lép:
(D)

(38.)

75*
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3. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet III. alcímében
foglalt táblázat D:71 mezője helyébe a következő mező lép:
(D)

(71.)

75*
100

4. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet III. alcímében
foglalt táblázat E:72 mezője helyébe a következő mező lép:
(E)

(72.)

75

5. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet III. alcímében
foglalt táblázat D:74 mezője helyébe a következő mező lép:
(D)

(74.)

75*

6. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VII. alcím
„2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások” pontjában foglalt táblázat D:25 mezője helyébe a következő mező lép:
(D)

(25.)

100*
125

7. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VII. alcím
„2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások” pontjában foglalt táblázat D:26 mezője helyébe a következő mező lép:
(D)

(26.)

100*

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VII. alcím
„2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások” pontjában foglalt táblázat D:52 mezője helyébe a következő mező lép:
(D)

(52.)

100*
125

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VII. alcím
„2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások” pontjában foglalt táblázat E:53 mezője helyébe a következő mező lép:
(E)

(53.)

100
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10. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VII. alcím
„2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások” pontjában foglalt táblázat D:55 mezője helyébe a következő mező lép:
(D)

(55.)

100*

11. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet III. alcímében
foglalt táblázatot követően az
„50*	Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos
pótlék mértéke 50%.”
szövegrész helyébe a
„75*	Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos
pótlék mértéke 75%.”
szöveg lép.
12. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VII. alcím
„2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások” foglalt táblázatot követően a
„75*:	Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos
pótlék mértéke 75%.”
szövegrész helyébe a
„100*:	Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos
pótlék mértéke 100%.”
szöveg lép.

2. melléklet a 2/2020. (I. 17.) BM rendelethez
1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet III. alcímében
foglalt táblázat E:30 mezője helyébe a következő mező lép:
(E)

(30.)

75

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet III. alcímében
foglalt táblázat E:57 mezője helyébe a következő mező lép:
(E)

(57.)

75
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A belügyminiszter 3/2020. (I. 17.) BM rendelete
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:
1. §		
Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.)
BM rendelet 8. alcíme a következő 24/G. §-sal egészül ki:
„24/G. § (1) A hivatásos állomány tagja – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Hszt. 170. § (4) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel kiegészítő juttatásra jogosult, melynek mértéke a hivatásos állomány tagját megillető
a) beosztási illetmény,
b) hivatásos pótlék,
c) szolgálati időpótlék,
d) idegennyelv-tudási pótlék,
e) Hszt. 161. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti egyéb pótlék és
f ) címpótlék
együttes összegének 10 százaléka.
(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kiegészítő juttatásra a hivatásos állomány azon tagja,
a) aki illetményre, illetve távolléti díjra nem jogosult,
b) akinek a Hszt. 165. § (1) bekezdése alapján távolléti díjának 50%-át vagy teljes illetményét vissza kell tartani,
feltéve, hogy vele szemben a Hszt. 165. § (2) bekezdése alkalmazásának nincs helye, vagy
c) aki vezénylés jogcímén lát el hivatásos szolgálatot, kivéve, ha az illetményét az Országgyűlés Hivatala állapította
meg a Hszt. illetményre vonatkozó szabályai alapján.
(3) A kiegészítő juttatást havonta utólag, az illetménnyel együtt kell folyósítani.
(4) A Hszt. 165. § (2) bekezdése szerinti esetben a kiegészítő juttatásra a visszatartott távolléti díj, illetmény utólagos
kifizetésekor a hivatásos állomány tagja jogosulttá válik.
(5) A kiegészítő juttatásra jogosultságról és annak mértékéről az Országgyűlési Őrség parancsnoka munkáltatói
intézkedésben rendelkezik.”
2. §		
Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.)
BM rendelet a következő 73. §-sal egészül ki:
„73. § E rendeletnek az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 17.) BM rendelettel megállapított rendelkezéseit
2020. január 1-jétől kell alkalmazni.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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A honvédelmi miniszter 1/2020. (I. 17.) HM rendelete
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
48/B. § (1a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összege megegyezik]
„e) a Korm. R.
ea) 2/A. § (4) bekezdése szerinti állomány és a Korm. R. 2. § (1b) bekezdése szerinti védőnők esetében a Korm. R.
7. melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bértábla szerinti összeg 2020. január 1-jei változásából eredő
növekmény,
eb) 2/A. § (5) bekezdése szerinti állomány esetében a Korm. R. 8. melléklete szerinti garantált illetmény- vagy
bérnövekmény-tábla szerinti összeg 2020. január 1-jei változásából eredő növekmény”
(együttes összegével.)
2. §		
Az R. 48/D. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összegét]
„e) a Korm. R.
ea) 2/A. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi munkakör-csoportba sorolt beosztást betöltő, az (1) bekezdés
hatálya alá tartozó állomány és a Korm. R. 2. § (1b) bekezdése hatálya alá nem tartozó védőnők esetében a Korm. R.
7. melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bértábla szerinti összeg 2020. január 1-jei változásából eredő
növekmény,
eb) 2/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi munkakör-csoportba sorolt beosztást betöltő, az (1) bekezdés hatálya
alá tartozó állomány esetében a Korm. R. 8. melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bérnövekménytábla szerinti
összeg 2020. január 1-jei változásából eredő növekmény”
(együttes összege határozza meg.)
3. §		
Az R. 29/E. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„29/E. A munkaerőpiaci kiegészítő illetmény
48/E. § (1) Az állomány azon tagja, aki alapilletményre jogosult, és az alapilletménye az 1. § (1) bekezdése szerint
vagy a Hjt. 5. melléklete szerint kerül megállapításra, havonta munkaerőpiaci kiegészítő illetményre jogosult.
(2) A munkaerőpiaci kiegészítő illetmény havi összegét – az állomány tagjának szolgálati helyétől függetlenül,
az alapilletmény besorolási kategóriájának és besorolási osztályának megfelelően – a 10. melléklet alapján kell
megállapítani. A vezénylő zászlósi állomány legalább század vezénylő zászlósi szintű beosztást betöltő tagja esetén
a munkaerőpiaci kiegészítő illetmény havi összegét a 11. melléklet alapján kell megállapítani.
(3) Az alapilletmény szerinti besorolási osztály vagy kategória, vezénylő zászlósi beosztások esetén a vezetési szint
későbbi változásakor a munkaerőpiaci kiegészítő illetményre való jogosultságot és – a munkaerőpiaci kiegészítő
illetményre való jogosultság fennállása esetén – annak összegét felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani
kell.”
4. §		
Az R. IV. Fejezete a következő 29/F. alcímmel egészül ki:
„29/F. A honvédelmi szervezetek kiegészítő illetménye
48/F. § Az állomány tagja havonta a részére járó alapilletmény, honvédelmi szolgálati díj, rendszeres illetménypótlék,
valamint a munkaerőpiaci kiegészítő illetmény együttes összege 10%-ának megfelelő összegre jogosult honvédelmi
szervezetek kiegészítő illetménye címén.”
5. §		
Az R. 74. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 48/F. §-t az önkéntes tartalékos katonára is alkalmazni kell azzal, hogy a honvédelmi szervezetek
kiegészítő illetménye megállapításakor kizárólag az alapilletmény, a honvédelmi szolgálati díj és a rendszeres
illetménypótlékok vehetők figyelembe.”

186

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 9. szám

6. §		
Az R. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § (1) A honvéd tisztjelöltnek a Hjt. 231. § (1) bekezdésében meghatározott ösztöndíja alapösztöndíjból,
alapösztöndíj-kiegészítésből, tanulmányi pótlékból, valamint egyéb pótlékokból áll. Az ösztöndíj összegét az egyes
ösztöndíj elemekre a 8. mellékletben meghatározott szorzószámok vagy százalékok és a honvédelmi illetményalap
szorzataként kell kiszámolni. Tört időszak esetén az alapösztöndíj, az alapösztöndíj-kiegészítés és a tanulmányi
pótlék összegét időarányosan, az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével kell meghatározni.
(2) A katonai alapfelkészítés időszakára és az egyes tanulmányi szemeszterekre megállapított alapösztöndíjkiegészítés a katonai alapfelkészítés utolsó napjáig, illetve a következő tanulmányi szemeszter első napját megelőző
napig, a VIII. szemeszter esetén pedig a honvéd tisztjelölti szolgálati viszony megszűnése napjáig jár.”
7. §		
Az R. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78. § (1) A Hjt. 233. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a honvéd altiszt-jelölt ösztöndíjának elemeire,
összegére, megállapítására a 75. § (1) bekezdésében meghatározottakat a 9. mellékletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) Az egyes tanulmányi félévekre megállapított alapösztöndíj-kiegészítés a következő tanulmányi félév első napját
megelőző napig, az utolsó tanulmányi félév esetén pedig a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony megszűnése
napjáig jár.”
8. §		
Az R. a következő 104. §-sal egészül ki:
„104. § (1) E rendeletnek a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.)
HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított
rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Módr7.-tel megállapított 48/B. § (1a) bekezdés e) pontja és 48/D. § (3) bekezdés e) pontja alapján
a 2020. január 1. és a Módr7. hatálybalépése közötti időszakra járó illetménynövekményt legkésőbb a Módr7.
hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.”
9. §		
Az R.
a)
45. §-ában a „46–48/E. §” szövegrész helyébe a „46–48/F. §” szöveg,
b)
48/B. § (1a) bekezdés c) pont cb) alpontjában és 48/D. § (3) bekezdés c) pontjában a „növekmény és,”
szövegrész helyébe a „növekmény,” szöveg,
c)
48/B. § (1a) bekezdés d) pont db) alpontjában és 48/D. § (3) bekezdés d) pont db) alpontjában a „növekmény”
szövegrész helyébe a „növekmény és” szöveg,
d)
54. § (1) és (6) bekezdésben a „45–48/E. §” szövegrész helyébe a „45–48/F. §” szöveg,
e)
76. § (1)–(3) bekezdésében a „Hjt. 8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja cím” szövegrész helyébe
a „8. melléklet” szöveg,
f)
76. § (4) bekezdésében a „Hjt. 8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja alcím” szövegrész helyébe
a „8. melléklet” szöveg,
g)
79. §-ában a „Hjt. 8. melléklet II. A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja cím” szövegrész helyébe a „9. melléklet”
szöveg,
h)
79/A. §-ában a „Hjt. 8. melléklet II. A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja alcím” szövegrész helyébe a „9. melléklet”
szöveg,
i)
81. § (3) bekezdés a) pontjában az „és alapösztöndíj-kiegészítés együttes” szövegrész helyébe
az „ , az alapösztöndíj-kiegészítés és a tanulmányi pótlék együttes” szöveg
lép.
10. §		
Az R.
a)
az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel,
b)
a 2. melléklet szerinti 9. melléklettel,
c)
a 3. melléklet szerinti 10. melléklettel,
d)
a 4. melléklet szerinti 11. melléklettel
egészül ki.
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11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet az 1/2020. (I. 17.) HM rendelethez
„8. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

A honvéd tisztjelölt ösztöndíja
I. Az alapösztöndíj szorzószáma havonta
A

B

1. szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén

0,60

2. rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén

0,55

3. az 1–2. pontokba nem tartozók esetén

0,50

II. Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta a katonai alapfelkészítés időszakában és az egyes tanulmányi
szemeszterek alatt
A

B

1. I. szemeszter (katonai alapfelkészítés)

0,25

2. II. szemeszter

0,26

3. III. szemeszter

0,27

4. IV. szemeszter

0,28

5. V. szemeszter

0,29

6. VI. szemeszter

0,30

7. VII. szemeszter

0,31

8. VIII. szemeszter

0,32

III. A honvéd tisztjelölt előző szemeszterben elért – nem a korrigált kreditindex szerint meghatározott – tanulmányi
átlaga alapján számítandó tanulmányi pótlékának szorzószáma havonta
A

1. 3,50 és alatta

B

nem jár

2. 3,51–4,00 között

0,10

3. 4,01–4,50 között

0,15

4. 4,51–5,00 között

0,20

5. miniszteri utasításban megfogalmazott legmagasabb követelményeknek megfelelők esetében

0,40

IV. Egyéb pótlék a honvédelmi illetményalap százalékában
A

repülési pótlék, az éves repülési tervben meghatározott repülési feladatok 100%-os teljesítése
1.
esetén, évente
2. ejtőernyősugrási pótlék, az ugrások számától függően, ugrásonként
3.

katasztrófavédelmi pótlék, valamint a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pont szerinti feladat
végrehajtásáért járó pótlék, naponta

B

25–100
2–5
5,80
”
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2. melléklet az 1/2020. (I. 17.) HM rendelethez
„9. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja
I. Az alapösztöndíj szorzószáma havonta
A

B

1. szakaszrangidős altiszti feladatok ellátására kijelöltek esetén

0,60

2. rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén

0,55

3. az 1–2. pontokba nem tartozók esetén

0,50

II. Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta, az egyes tanulmányi félévek időszakai alapján
A

B

1. 13/1. félév

0,20

2. 13/2. félév

0,22

3. 14/1. félév

0,24

4. 14/2. félév

0,26

III. Tanulmányi pótlék szorzószáma havonta, a honvéd altiszt-jelölt előző félévi tanulmányi eredménye alapján
A

1. 3,50 és alatta

B

nem jár

2. 3,51–4,00 között

0,10

3. 4,01–4,50 között

0,15

4. 4,51–5,00 között

0,20

5.

a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott legmagasabb követelményeknek
megfelelők esetében

0,40

IV. Egyéb pótlék a honvédelmi illetményalap százalékában
A

katasztrófavédelmi pótlék, valamint a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pont szerinti feladat
1.
végrehajtásáért járó pótlék, naponta

B

5,80
”
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3. melléklet az 1/2020. (I. 17.) HM rendelethez
„10. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

A munkaerőpiaci kiegészítő illetmény összege
A
1.
2.

B

C

Az alapilletményhez
Besorolási kategória

3.

D

E

F

G

H

Besorolási osztályhoz tartozó munkaerőpiaci kiegészítő illetmény összege (Ft)

tartozó rendszeresített

beosztott

vezető

rendfokozat

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

4.

1. besorolási kategória

közkatona

33 450

33 450

33 450

33 450

33 450

33 450

5.

2. besorolási kategória

őrvezető

35 680

35 680

35 680

35 680

35 680

35 680

6.

3. besorolási kategória

tizedes

35 680

35 680

35 680

35 680

35 680

35 680

7.

4. besorolási kategória

szakaszvezető

37 910

37 910

37 910

37 910

37 910

37 910

8.

5. besorolási kategória

őrmester

44 600

44 600

44 600

44 600

44 600

44 600

9.

6. besorolási kategória

törzsőrmester

44 600

44 600

44 600

46 830

46 830

46 830

10.

7. besorolási kategória

főtörzsőrmester

46 830

46 830

46 830

49 060

49 060

49 060

11.

8. besorolási kategória

zászlós

49 060

49 060

51 290

49 060

51 290

51 290

12.

9. besorolási kategória

törzszászlós

49 060

53 520

53 520

53 520

53 520

55 750

13. 10. besorolási kategória

főtörzszászlós

53 520

53 520

55 750

53 520

55 750

55 750

14. 11. besorolási kategória

hadnagy

33 450

33 450

35 680

33 450

35 680

35 680

15. 12. besorolási kategória

főhadnagy

35 680

35 680

37 910

35 680

37 910

37 910

16. 13. besorolási kategória

százados

37 910

40 140

40 140

40 140

40 140

42 370

17. 14. besorolási kategória

őrnagy

40 140

42 370

44 600

42 370

44 600

46 830

18. 15. besorolási kategória

alezredes

44 600

46 830

49 060

46 830

49 060

51 290

19. 16. besorolási kategória

ezredes

62 440

64 670

66 900

64 670

66 900

69 130

20. 17. besorolási kategória

dandártábornok

80 280

82 510

84 740

82 510

84 740

86 970

21. 18. besorolási kategória

vezérőrnagy

98 120

100 350

102 580

100 350

102 580

104 810

22. 19. besorolási kategória

altábornagy

115 960

118 190

120 420

118 190

120 420

122 650

23. 20. besorolási kategória

vezérezredes

133 800

136 030

138 260

136 030

138 260

140 490
”
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4. melléklet az 1/2020. (I. 17.) HM rendelethez
„11. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

Meghatározott vezénylő zászlósi beosztásokhoz tartozó munkaerőpiaci kiegészítő illetmény összege
A

B

1.

Vezénylő zászlósi beosztások megnevezése

Munkaerőpiaci kiegészítő illetmény összege (Ft)

2.

Z1 – Magyar Honvédség vezénylő zászlósa

198 470

3.

Z2

4.

Z3 – Haderőnemi vezénylő zászlós, egység vezénylő
zászlós – más magasabb szintű vezető szerv

–
42 370

5.

Z4 – Egység vezénylő zászlós – csapat szint

37 910

6.

Z5 – Zászlóalj vezénylő zászlós

44 600

7.

Z6 – Század vezénylő zászlós

40 140
”

A külgazdasági és külügyminiszter 1/2020. (I. 17.) KKM rendelete
az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás
és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és
költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet III. Fejezete a következő 16. alcímmel egészül ki:
„16. Kiegészítő juttatás
46/B. § (1) A hivatásos állomány tagja – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Hszt. 170. § (4) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel kiegészítő juttatásra jogosult, melynek mértéke a hivatásos állomány tagját megillető
a) beosztási illetmény,
b) hivatásos pótlék,
c) szolgálati időpótlék,
d) idegennyelv-tudási pótlék,
e) Hszt. 161. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyéb pótlék és
f ) címpótlék
együttes összegének 10 százaléka.
(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kiegészítő juttatásra a hivatásos állomány azon tagja,
a) aki illetményre, illetve távolléti díjra nem jogosult,
b) akinek a Hszt. 165. § (1) bekezdése alapján távolléti díjának 50%-át vagy teljes illetményét vissza kell tartani,
feltéve, hogy vele szemben a Hszt. 165. § (2) bekezdése alkalmazásának nincs helye,
c) aki felmentési idejét tölti.
(3) A kiegészítő juttatást havonta utólag, az illetménnyel együtt kell folyósítani.
(4) A Hszt. 165. § (2) bekezdése szerinti esetben a kiegészítő juttatásra a visszatartott távolléti díj, illetmény utólagos
kifizetésekor a hivatásos állomány tagja jogosulttá válik.
(5) A kiegészítő juttatásra jogosultság megállapításáról és annak mértékéről az állományilletékes parancsnok
állományparancsban rendelkezik.”
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2. §		
Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és
költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet a következő 48. §-sal egészül ki:
„48. § E rendeletnek az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint
a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.)
KKM rendelettel megállapított rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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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 Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

