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II. Törvények

2020. évi XCVII. törvény
az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló 
megállapodás és az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és 
vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről*
(A Megállapodás és a Jegyzőkönyv nemzetközi jogi szempontból Magyarország vonatkozásában 2005. augusztus 1-én lépett hatályba.)

1. §  Az Országgyűlés az  Európai Gazdasági Közösség és a  San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és 
vámunióról szóló Megállapodást (a  továbbiakban: Megállapodás), valamint az  Európai Gazdasági Közösség 
és a  San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a  Cseh 
Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, 
a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 
Köztársaságnak az  Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szerződő félként való részvételéről szóló 
Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi XCVII. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS
az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról

Egyrészről

ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA,

ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

ŐFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KIRÁLYA,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

ÍRORSZÁG ELNÖKE,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Ő KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGYHERCEG,

ŐFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNŐJE,

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. október 6-i ülésnapján fogadta el.
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A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

ŐFELSÉGE NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK KIRÁLYNŐJE,

akiknek az államai az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés részes felei, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

és másrészről

A SAN MARINO KÖZTÁRSASÁG,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy megszilárdítsák és kibővítsék az  Európai Gazdasági Közösség és a  San Marino 
Köztársaság között fennálló szoros kapcsolatokat,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a  két fél között fennálló kapcsolatokat, különösen a  kereskedelmi, gazdasági, szociális 
és kulturális szektorokban azáltal kell megerősíteni, hogy a  közös érdeklődésre számot tartó ügyekben 
együttműködést alakítanak ki San Marino Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy San Marino Köztársaság helyzetéből és a  Közösség vámterületén belüli jelenlegi 
pozíciójából adódóan, vámuniót kell létrehozni a San Marino Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
Ennek az  Európai Gazdasági Közösség és a  San Marino Köztársaság között létrejött megállapodásnak az  a  célja, 
hogy vámuniót hozzon létre a  szerződő felek között és elősegítse a  felek közötti átfogó együttműködést, és 
így hozzájáruljon a  San Marino Köztársaság társadalmi és gazdasági fejlődéséhez és a  felek közötti kapcsolatok 
megerősödéséhez.

I. CÍM
VÁMUNIÓ

2. cikk
Az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság között a Közös Vámtarifa 1–97. árucsoportjába tartozó 
termékek tekintetében – az  Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékek 
kivételével – vámunió jön létre.

3. cikk
 (1) E cím rendelkezései alkalmazandók a következőkre:

a) a Közösségben vagy a San Marino Köztársaságban előállított áruk, beleértve azokat az árukat is, amelyeket 
teljes egészében vagy részben harmadik országokból származó és a  Közösségben vagy San Marino 
Köztársaságban szabad forgalomba bocsátott termékekből jöttek létre;

b) harmadik országokból származó és a  Közösségben vagy San Marino Köztársaságban szabad forgalomba 
bocsátott áruk.

 (2) A harmadik országokból származó termékeket akkor kell a Közösségben vagy a San Marino Köztársaságban szabad 
forgalomba bocsátottnak tekinteni, ha elvégezték a behozatali alakiságokat és kivetettek minden fizetendő vámot 
és a vámokkal azonos hatású díjat, és az említett termékek tekintetében nem került sor az  ilyen vámok vagy díjak 
teljes vagy részleges visszatérítésére.

4. cikk
E cím rendelkezéseit kell alkalmazni a Közösségben és a San Marino Köztársaságban létrejött vagy előállított olyan 
árukra is, amelyeknek a gyártása során harmadik országokból származó olyan termékeket használtak fel, amelyeket 
sem a  Közösségben, sem San Marino Köztársaságban nem bocsátottak szabad forgalomba. E  rendelkezéseket 
azonban csak akkor kell a  fenti árukra alkalmazni, ha az  exportáló szerződő fél az  előállítás során felhasznált, 
harmadik országból származó termékekre a Közösség által megállapított vámokat kivetette.
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5. cikk
 (1) A szerződő felek tartózkodnak attól, hogy maguk között bármilyen új behozatali vagy kiviteli vámot vagy azokkal 

azonos hatású díjat vezessenek be.
 (2) A  San Marino Köztársaság vállalja továbbá, hogy – a  San Marino Köztársaság és Olaszország között 

az  1972.  december 21-i levélváltás alapján már fennálló kötelezettségvállalások sérelme nélkül – nem igazítja ki 
az (1) bekezdésben említett, 1991. január 1-jén a Közösségből érkező behozatalra alkalmazott vámokat.

6. cikk
 (1) A Közösség és a San Marino Köztársaság közötti kereskedelem a (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel 

mentesül minden behozatali és kiviteli vám és azzal azonos hatású díj alól.
 (2) Annak érdekében, hogy 1996. január 1-jén el lehessen törölni a  Közösségből érkező behozatalra jelenleg 

alkalmazott vámmal azonos hatású díjakat, a San Marino Köztársaság vállalja, hogy e megállapodás hatálybalépését 
követően hat hónapon belül a behozott árukra jelenleg kivetett díjnak megfelelő kiegészítő adót vezet be, amelyet 
a  belföldi fogyasztásra szánt hazai termékek után kell megfizetni. A  kiegészítő adót a  fenti időponttól teljes 
egészében alkalmazni kell. Kiegyenlítő intézkedésként kell alkalmazni, amelyet a hazai termékek hozzáadott értéke 
alapján számítanak ki, a hasonló jellegű behozott árukra alkalmazottal megegyező tétel alapján.

 (3) a) E megállapodás hatálybalépésétől a Közösség – a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság kivételével – 
nem vet ki behozatali vámot a San Marino Köztársaságból behozott árukra.

b) E megállapodás hatálybalépésétől a  Spanyol Királyság és a  Portugál Köztársaság ugyanazokat a  vámokat 
alkalmazza a  San Marino Köztársaság tekintetében, mint amelyeket az  1985. december 31-i összetételű 
Közösség tekintetében alkalmaz.

 (4) A San Marino Köztársaság vállalja, hogy a Közösség és San Marino Köztársaság között a mezőgazdasági termékek 
kereskedelmében átveszi a  Közösség állat-egészségügyi, növény-egészségügyi és minőségi rendeleteit, 
amennyiben ez a megállapodás megfelelő működése érdekében szükséges.

7. cikk
 (1) A  megállapodás hatálybalépésétől a  San Marino Köztársaság a  Közösségben tagsággal nem rendelkező országok 

tekintetében a következőket alkalmazza:
– a közös vámtarifa,
– a Közösségben a vámügyekkel kapcsolatban alkalmazandó és a vámunió megfelelő működéséhez szükséges 

jogszabályok és igazgatási előírások,
– a Közösség közös kereskedelempolitikájához kapcsolódó rendelkezések,
– az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés II.  mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek 

kereskedelmére vonatkozó közösségi rendeletek, a  kivitelre nyújtott visszatérítések és kompenzációs 
összegek kivételével,

– a közösségi állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, valamint a termékminőséggel kapcsolatos rendeletek, 
amennyiben a megállapodás megfelelő működése érdekében szükséges.

Az e bekezdésben említett rendelkezések a Közösségben a mindenkori szöveg szerint alkalmazandók.
 (2) Az (1) bekezdés második–ötödik francia bekezdésében említett rendelkezéseket részletesebben az együttműködési 

bizottság határozza meg.
 (3) Az  (1)  bekezdés első francia bekezdésétől eltérően a  San Marino Köztársaság kormányának ingyenesen felkínált 

kiadványok, műalkotások, tudományos vagy oktatási anyagok és egészségügyi felszerelések vagy berendezések, 
a kormány általi felhasználásra szánt megkülönböztető jelzések, érmék, bélyegek, nyomtatványok és más hasonló 
tárgyak, illetve értékek mentesülnek a vámok alól.

8. cikk
 (1) a) A San Marino Köztársaság e  megállapodás hatálybalépéstől számított ötéves időszakra, és – amennyiben 

az  (1)  bekezdés b)  pontjával összhangban nem sikerül megállapodást elérni – ezen időszakon túl 
is, felhatalmazza a  Közösséget, hogy San Marino Köztársaság részéről és nevében eljárva elvégezze 
a  vámkezelési eljárást, különösen a  harmadik országokból San Marino Köztársaságba küldött termékek 
szabad forgalomba bocsátását. Az ilyen eljárásokat a közösségi vámhivatalok hajtják végre.

b) Ennek az időszaknak a végétől és a 26. cikk alapján, a szerződő felek megállapodását követően a San Marino 
Köztársaság gyakorolhatja a vámkezelési eljárások elvégzéséhez fűződő jogát.
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 (2) Amennyiben az  (1)  bekezdés alapján az  áruk után behozatali vám fizetendő, az  ilyen vámokat a  San Marino 
Köztársaság nevében kell kivetni. San Marino Köztársaság vállalja, hogy a (4) bekezdés rendelkezései függvényében 
ezeket az összegeket sem közvetlenül, sem közvetetten nem téríti vissza az érintett feleknek.

 (3) Az együttműködési bizottság határoz a következőkről:
a) az (1) bekezdésben említett áruk vámkezelésében illetékes vámhivatalok jegyzékének lehetséges változásai, 

valamint az említett áruknak a San Marino Köztársaságba való továbbítására irányuló eljárás;
b) a (2)  bekezdéssel összhangban beszedett összegeknek San Marino Köztársaság államkincstárába történő 

átutalásának módja, valamint az  Európai Gazdasági Közösség által az  igazgatási költségek fedezetéül 
a Közösségben hatályos vonatkozó rendeleteknek megfelelően levonandó százalékérték;

c) az e cikk megfelelő végrehajtásához szükséges bármely egyéb szabály.
 (4) A  mezőgazdasági termékek behozatalát terhelő adókat és lefölözést San Marino Köztársaság a  termelés vagy 

a  kivitel támogatására alkalmazhatja. San Marino Köztársaság azonban vállalja, hogy nem biztosít magasabb 
kiviteli visszatérítéseket vagy kompenzációs összegeket, mint amelyeket az  Európai Gazdasági Közösség biztosít 
a harmadik országokba irányuló kivitel számára.

9. cikk
E megállapodás hatálybalépésétől a Közösség és a San Marino Köztársaság között tilos a behozatalra és a kivitelre 
mennyiségi korlátozások és bármilyen ezekkel azonos hatású intézkedések alkalmazása.

10. cikk
E megállapodás nem zárja ki a  behozatalra, kivitelre, valamint a  tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy 
korlátozásokat, amelyeket a  közerkölcs, a  közrend vagy a  közbiztonság, az  emberek, állatok vagy növények 
egészségének és életének védelme a  művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek 
védelme, a  szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme, vagy az  aranyra és ezüstre vonatkozó szabályozás 
indokol. Az  ilyen tilalmak és korlátozások azonban nem szolgálhatnak a  szerződő felek között az  önkényes 
megkülönböztetés vagy rejtett kereskedelmi korlátozások eszközéül.

11. cikk
A szerződő felek tartózkodnak minden olyan adózással összefüggő belföldi intézkedéstől vagy gyakorlattól, 
amely közvetve vagy közvetlenül az egyik szerződő fél termékei és a másik szerződő fél hasonló termékei közötti 
diszkriminációhoz vezet.
A szerződő felek egyikének a területére küldött termékekre nem jár olyan mértékű visszatérítés a belföldi terhekből, 
amely meghaladja a közvetlenül vagy közvetetten kivetett terheket.

12. cikk
 (1) Amennyiben valamely szerződő fél gazdaságának bármelyik ágazatában súlyos zavar lép fel, az  érintett szerződő 

fél az  alábbi bekezdésekben ismertetett eljárásoknak megfelelően és az  ott szereplő feltételek szerint megteheti 
a szükséges védintézkedéseket.

 (2) Az  (1)  bekezdésben említett esetben az  ott meghatározott intézkedések meghozatala előtt vagy a  (3)  bekezdés 
hatálya alá tartozó esetekben az  érintett szerződő fél mihamarabb, a  szerződő felek számára elfogadható 
megoldás megkeresése céljából minden, a  helyzet részletes vizsgálatához szükséges fontos információt átad 
az  együttműködési bizottságnak. Mielőtt az  érintett szerződő fél meghozná a  megfelelő intézkedéseket, a  másik 
szerződő fél kérésére az együttműködési bizottságon belül konzultációkat tartanak.

 (3) Amennyiben a  kivételes körülmények azonnali intézkedést igényelnek és nem teszik lehetővé az  előzetes 
vizsgálatot, az  érintett szerződő fél haladéktalanul alkalmazhatja a  helyzet orvoslásához feltétlenül szükséges 
elővigyázatossági intézkedéseket.

 (4) Az  intézkedések megválasztásakor elsőbbséget kell adni ezen megállapodás működését legkevésbé zavaró 
intézkedéseknek. Az  intézkedések nem léphetik túl a  felmerült nehézségek leküzdéséhez szigorúan szükséges 
mértéket.
A védintézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az  együttműködési bizottságot, amely azokról rendszeres 
konzultációt tart, különös tekintettel mielőbbi eltörlésükre, amint azt a körülmények megengedik.
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13. cikk
 (1) A  szerződő feleknek az  e  megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásáért felelős igazgatási hatóságai a  23.  cikk 

(8) bekezdésében meghatározott együttműködésen túlmenően más esetekben is segítséget nyújtanak egymásnak 
a rendelkezések betartásának biztosítása érdekében.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazását szolgáló eljárásokat az együttműködési bizottság állapítja meg.

II. CÍM
EGYÜTTMŰKÖDÉS

14. cikk
A Közösség és a  San Marino Köztársaság a  közöttük fennálló kapcsolatok lehető legszélesebb körű megerősítése 
érdekében – a  felek kölcsönös előnyére és hatásköreik figyelembe vételével – együttműködést intézményesít. 
Az együttműködés az e cím 15–18. cikkében említett, elsőbbséget élvező területekre összpontosul.

15. cikk
A szerződő felek vállalják, hogy ösztönzik a  San Marino Köztársaság-i gazdaság ipari és szolgáltatási ágazatainak 
növekedését és diverzifikálódását, és együttműködésüket a kis- és középvállalkozásokra összpontosítják.

16. cikk
A szerződő felek vállalják, hogy együttműködnek a környezet védelemével és minőségének javításával kapcsolatos 
ügyekben, hogy megoldják a  víz-, talaj- és levegőszennyezés, az  erózió és az  erdők pusztulása által okozott 
problémákat. Külön figyelmet fordítanak az Adriai-tenger szennyezésének problémáira.

17. cikk
A szerződő felek saját jogszabályaikkal összhangban olyan műveletek révén támogatják az  együttműködést 
az  idegenforgalmi ágazatban, mint például tisztviselők és idegenforgalmi szakértők cseréje, információk és 
idegenforgalmi statisztikák kicserélése, és képzés a  szállodavezetés és -igazgatás terén. A  szerződő felek ebben 
az összefüggésben külön figyelmet fordítanak a szezonon kívüli turizmus előmozdítására San Marino Köztársaságba.

18. cikk
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a  közöttük fennálló kapcsolatok erősítése érdekében közös 
tevékenységekre vállalkoznak a távközlési, tájékoztatási és kulturális ügyek területén.
Az ilyen tevékenységek a következő formákban valósulhatnak meg:
– információcsere a kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákban a kultúra és a tájékoztatás területén,
– kulturális jellegű események,
– kulturális cserék,
– felsőoktatási cserék.

19. cikk
A szerződő felek az  együttműködési területek kiegészítését szolgáló, egyes ágazatokra vagy tevékenységekre 
vonatkozó megállapodások révén kölcsönös megegyezéssel bővíthetik e megállapodás hatókörét.

III. CÍM
SZOCIÁLIS RENDELKEZÉSEK

20. cikk
Az egyes tagállamok által a  területükön foglalkoztatott San Marino Köztársaság-i állampolgárságú 
munkavállalóknak biztosított bánásmód a  munkafeltételek és a  javadalmazás tekintetében mentes a  saját 
állampolgáraikhoz képest minden állampolgárságon alapuló diszkriminációtól.
A San Marino Köztársaság azonos bánásmódban részesíti azokat a  munkavállalókat, akik valamely tagállam 
állampolgárai és akiket a területén foglalkoztatnak.
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21. cikk
 (1) Figyelemmel a következő bekezdések rendelkezéseire, a San Marino Köztársaság-i állampolgárságú munkavállalók 

és velük élő családtagjaik a társadalombiztosítás területén az állampolgárság alapján történő megkülönböztetéstől 
mentes bánásmódban részesülnek annak a tagállamnak az állampolgáraihoz képest, amelyben őket foglalkoztatják.

 (2) Az  ilyen munkavállalók által a  különböző tagállamokban töltött biztosítási, foglalkoztatási és tartózkodási 
időszakok az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági nyugdíjak és járadékok megállapítása céljából, valamint 
a Közösségben tartózkodó munkavállalók és családtagjaik egészségügyi ellátása céljából összeadódnak.

 (3) Az érintett munkavállalók a Közösségben lakó családtagjaik után családi támogatásban részesülnek.
 (4) Az érintett munkavállalók az adós tagállam vagy tagállamok jogszabályai szerint alkalmazott mértékben szabadon 

átutalhatják San Marino Köztársaságba a  munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés alapján járó 
rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói nyugdíjakat és járadékokat.

 (5) A  San Marino Köztársaság a  területén foglalkoztatott olyan munkavállalókat és családtagjaikat, akik valamely 
tagállam állampolgárai, az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott bánásmódhoz hasonló bánásmódban részesíti.

22. cikk
 (1) Az együttműködési bizottság az e megállapodás hatálybalépését követő egy éven belül rendelkezéseket fogad el 

a 21. cikkben meghatározott elvek végrehajtása érdekében.
 (2) Az  együttműködési bizottság részletes szabályokat fogad el az  igazgatási együttműködés tekintetében, amelyek 

biztosítják az  (1)  bekezdésben említett rendelkezések alkalmazásához szükséges igazgatási és ellenőrzési 
garanciákat.

 (3) Az  együttműködési bizottság által elfogadott rendelkezések nem érintik a  San Marino Köztársaság és a  Közösség 
tagállamai közötti kétoldalú megállapodásokból eredő jogokat és kötelezettségeket, amennyiben ezek 
a megállapodások San Marino Köztársaság vagy a tagállamok állampolgárai számára kedvezőbb bánásmódot írnak elő.

IV. CÍM
ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk
 (1) Létrejön egy együttműködési bizottság, mely felelős e  megállapodás igazgatásáért, biztosítva annak megfelelő 

végrehajtását. Ebből a  célból ajánlásokat fogalmaz meg. Az  e  megállapodásban meghatározott esetekben 
határozatokat hoz. A határozatokat a szerződő felek saját jogszabályaiknak megfelelően hajtják végre.

 (2) E  megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a  szerződő felek információcserét folytatnak, és bármelyik fél 
kérésére konzultálnak az együttműködési bizottságban.

 (3) Az együttműködési bizottság dolgozza ki saját eljárási szabályzatát.
 (4) Az együttműködési bizottság a tagállamok képviselőiből és a San Marino Köztársaság képviselőiből áll.
 (5) Az együttműködési bizottság közös megegyezéssel hozza meg határozatait.
 (6) Az  együttműködési bizottságban az  egyes szerződő felek az  eljárási szabályzatban meghatározandó szabályok 

szerint felváltva elnökölnek.
 (7) Az  együttműködési bizottság a  szerződő felek egyikének kérésére ül össze, amelyet legalább egy hónappal 

a  tervezett ülés előtt kell bejelenteni. Amennyiben a  bizottságot a  12.  cikkben említett esetben hívják össze, 
az a kérés benyújtásának napjához képest nyolc munkanapon belül összeül.

 (8) Az  együttműködési bizottság a  3. és 4.  cikk alkalmazása céljából az  (1)  bekezdésben megállapított eljárással 
összhangban, a  Közösség által a  tagállamok közötti kereskedelem tekintetében alkalmazott módszereket alapul 
véve meghatározza az igazgatási együttműködés módszereit.

24. cikk
 (1) Bármilyen, a szerződő felek között e megállapodás végrehajtásával kapcsolatban felmerülő vitát az együttműködési 

bizottság elé kell terjeszteni.
 (2) Amennyiben az  együttműködési bizottság soron következő ülésén nem sikerül a  vitát rendezni, bármelyik fél 

értesítheti a másikat egy választottbíró kijelöléséről; a másik fél két hónapon belül egy második választottbírót jelöl ki.
A harmadik választottbírót az együttműködési bizottság jelöli ki.
A választottbírák többségi szavazással hozzák meg határozatukat.
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A vitában érintett mindegyik félnek intézkedéseket kell tennie, hogy biztosítsák a  választottbírák határozatának 
végrehajtását.

25. cikk
A megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelemben:
– a San Marino Köztársaság által a  Közösség tekintetében alkalmazott szabályok nem eredményezhetnek 

hátrányos megkülönböztetést a tagállamokkal, azok állampolgáraival vagy vállalataikkal szemben,
– a Közösség által San Marino Köztársaság tekintetében alkalmazott szabályok nem eredményezhetnek 

hátrányos megkülönböztetést San Marino Köztársaság állampolgáraival vagy azok vállalataival szemben.

26. cikk
E megállapodás határozatlan időre jön létre. A két fél a megállapodás hatálybalépését követően legkésőbb öt éven 
belül konzultációkba kezd, hogy megvizsgálja alkalmazásának eredményeit, és amennyiben szükséges, e vizsgálat 
tükrében tárgyalásokat kezdeményez annak módosításáról.

27. cikk
Bármely szerződő fél felbonthatja e  megállapodást a  másik szerződő fél írásban történő értesítésével. Ebben 
az esetben a megállapodás az ilyen értesítés időpontja után hat hónappal hatályát veszti.

28. cikk
Ez a megállapodás lép a Közösség tagállamai és a San Marino Köztársaság között megkötött megállapodások olyan 
rendelkezéseinek a helyébe, amelyek azzal ütköznek vagy velük azonosak.

29. cikk
E megállapodás egyfelől azokon a  területeken alkalmazandó, ahol az  Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 
szerződést alkalmazzák, a  Szerződésben megállapított feltételek szerint, másfelől pedig a  San Marino Köztársaság 
területén.

30. cikk
Ezt a megállapodást a szerződő felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá.
E megállapodás az első albekezdésben említett eljárások teljesítéséről szóló értesítést követő második hónap első 
napján lép hatályba.

31. cikk
E megállapodás melléklete annak elválaszthatatlan részét képezi.

32. cikk
Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, francia, görög, holland, német, olasz, portugál és 
spanyol nyelven, és a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.
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MELLÉKLET

A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett vámhivatalok felsorolása

Livornó

Ravenna

Rimini

Trieszt

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA
A Közösség, amennyiben a  kereskedelmi forgalom nagyságrendje indokolja, kész arra, hogy a  San Marino 
Köztársaság részéről és nevében tárgyaljon azokkal az  országokkal, amelyekkel kedvezményes megállapodást 
kötött, hogy megfelelő formában kieszközölje a San Marino Köztársaságból származó termékekkel és a Közösségből 
származó termékekkel szembeni egyenlő elbánás elismerését.

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA
a szállításról
A megfelelő időpontban és különösen a  közösségi szállítási politika kidolgozása terén tett előrehaladás 
figyelembevételével a  Közösség megvizsgálja San Marino Köztársaságnak a  nemzetközi közúti személyszállítás és 
árufuvarozás piacára való bejutásának kérdését.

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA
az Erasmus programról
A Közösség, ha megérett rá az  idő, jó szándékúan megvizsgálja San Marino Köztársaságnak azt a  kívánságát, 
miszerint részt kíván venni a diákok és tanárok cseréjét célzó Erasmus programban.

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA
egyes témákról, amelyek az együttműködési bizottságban felvetődhetnek
A Közösség hatásköreinek keretein belül és az együttműködési bizottságban kész megvizsgálni minden problémát, 
amely San Marino Köztársaság és a Közösség között különösen az alábbi területeken felmerülhet:
– szolgáltatások kereskedelme,
– szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok,
– képesítések elismerése,
– termékek műszaki szabályoknak való megfelelésének értékelése.

A TAGÁLLAMOK NYILATKOZATA
a tárgyalások jegyzőkönyvéről
Valamennyi tagállam kedvezően tekint a  San Marino Köztársaság által a  közúti személyszállításra vagy 
árufuvarozásra vonatkozó engedélyek tekintetében benyújtott kérésekre.
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2. melléklet a 2020. évi XCVII. törvényhez

JEGYZŐKÖNYV
az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és 
vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi 
Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 
Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak 
az Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szerződő félként való részvételéről

Egyrészről

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

(a továbbiakban: a „tagállamok”) képviseletében az Európai Unió Tanácsa,

és AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG képviseletében szintén az Európai Unió Tanácsa,

és másrészről

A SAN MARINO KÖZTÁRSASÁG,
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TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról 
szóló, 1991. december 16-i megállapodásra (a továbbiakban: a „megállapodás”), amely 2002. április 1-jén hatályba 
lépett,

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, 
a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 
(a továbbiakban: „új tagállamok”) 2004. május 1-jei csatlakozására az Európai Unióhoz,

MIVEL az új tagállamoknak a megállapodás szerződő feleivé kell válniuk;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a csatlakozási szerződés feljogosítja az Európai Unió Tanácsát arra, hogy a megállapodáshoz 
a jelenlegi és az új tagállamok nevében jegyzőkönyvet csatoljon az új tagállamok csatlakozásáról,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
Az új tagállamok a  megállapodás szerződő feleivé válnak. A  jelenlegi tagállamokkal megegyező módon el kell 
fogadniuk és tudomásul kell venniük a megállapodást, valamint az annak a részét képező csatolt nyilatkozatokat is.

2. cikk
Ez a jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

3. cikk
 (1) Ezt a  jegyzőkönyvet a  tagállamok, illetve az  Európai Közösség nevében az  Európai Unió Tanácsa és a  San Marino 

Köztársaság saját eljárásai szabályaiknak megfelelően fogadják el.
 (2) A felek értesítik egymást ezen eljárások lezárulásáról. A jóváhagyó okiratokat letétbe kell helyezni az Európai Unió 

Tanácsának Főtitkárságán.

4. cikk
Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat benyújtásának napját követő hónap első napján lép hatályba.

5. cikk
A megállapodás szövege, beleértve az ahhoz csatolt nyilatkozatokat is, cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, 
szlovák és szlovén nyelven készült.
Ezeket a  szövegeket csatolták ehhez a  jegyzőkönyvhöz és ezek egyformán hitelesek azon az  egyéb nyelveken1 
készült szövegekkel, amelyeken a megállapodás – beleértve az ahhoz csatolt nyilatkozatokat – készült.

6. cikk
A jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, 
litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, szlovák, szlovén, spanyol és svéd nyelven, és a szövegek mindegyike 
egyaránt hiteles.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-ötödik év május havának negyedik napján.

A tagállamok részéről

Az Európai Közösségek részéről

A San Marino Köztársaság részéről

1 A megállapodásnak az Európai Unió 11 hivatalos nyelvén (spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn, svéd) elkészített 
változatát a Hivatalos Lap következő számában tették közzé: HL L 84., 2002.3.28., 43. o. A cseh, észt, lett, litván, magyar, máltai, lengyel, szlovák és 
szlovén nyelvi változatok e Hivatalos Lapban jelentek meg.
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2020. évi XCVIII. törvény
a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetről szóló, Párizsban, 1954. december 1. napján kelt nemzetközi 
egyezmény felmondásáról*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet tárgyában Párizsban,  
1954. évi december hó 1. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1956. évi 12. törvényerejű 
rendelettel kihirdetett, a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetre vonatkozó Nemzetközi Egyezmény (a továbbiakban: 
Egyezmény) felmondására.

2. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az Egyezmény Magyarország vonatkozásában történő megszűnésének, valamint a 4. § hatálybalépésének naptári 

napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul 
közzétett közleményével állapítja meg.

3. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

4. §  Hatályát veszti a  Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet tárgyában Párizsban, 1954. évi december hó 1. napján kelt 
nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1956. évi 12. törvényerejű rendelet.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2020. évi XCIX. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló  
2019. évi XCV. törvény módosításáról**

1. §  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvény 
(a továbbiakban: 2019. évi XCV. törvény) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Országgyűlés az MTVA 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 103 126,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhárommilliárd-egyszázhuszonhatmillió-háromszázezer 
forintban,
b) bevételi főösszegét 103 126,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhárommilliárd-egyszázhuszonhatmillió-háromszázezer 
forintban
hagyja jóvá.”

2. §  A 2019. évi XCV. törvény 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Hatályát veszti a 2019. évi XCV. törvény
a) 4. §-a,
b) 4. melléklete.

4. §  Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

  * A törvényt az Országgyűlés a 2020. október 6-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2020. október 6-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2020. évi XCIX. törvényhez
„5. melléklet a 2019. évi XCV. törvényhez

 1.  Az MTVA 2020. évi kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

A B C

Előirányzat 

száma
Előirányzat neve

Előirányzat 

összege

1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 712,5

1.1. Médiatanács 197,8

1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 282,3

1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4

2. Magyar Média Mecenatúra támogatás 1 310,0

3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 700,0

4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 87 068,5

4.1. Személyi juttatások és járulékok 17 954,1

4.2. Dologi kiadások 63 864,7

4.3. Beruházások, felújítások 5 249,7

5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása 871,4

6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1

7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 184,1

8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 22,1

9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1

10. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 8 400,0

11. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 293,5

Költségvetési kiadások összesen 103 126,3

Kiadások összesen 103 126,3

 2.  Az MTVA 2020. évi bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

A B C

Előirányzat 

száma
Előirányzat neve

Előirányzat 

összege

1. Közszolgálati hozzájárulás 84 778,6

2. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0

3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 20,0

4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék 10,0

5. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 8 400,0

Költségvetési bevételek összesen 94 778,6

6. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 8 347,7

Bevételek összesen 103 126,3
”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 38/2020. (X. 14.) BM rendelete
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes rendelkezések 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 18. § b) pontja és a 4. melléklet tekintetében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés b) pontjában 
és 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 – az  Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés b) pontjában és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (2)  bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés 
elnöke véleményének kikérésével –,
a 3. alcím és az  5.  melléklet tekintetében az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143.  § (5)  bekezdés c)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § 
(1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § 
(5) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, 
a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

1. §  Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, 
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a  szolgálat-, illetve keresőképtelenség 
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 
(a továbbiakban: R.) 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 
56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

2. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) 
BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a szolgálati beosztásra kiírt pályázat elbírálására háromtagú bírálóbizottságot hoz 
létre, amelynek tagjai:)
„c) a humánigazgatási szakszolgálat kijelölt munkatársa.”

3. §  Az R1. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. Szolgálati beosztás betöltése kiválasztási eljárással
7/A.  § (1) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  betölthető vagy határidőre megüresedő, vezetői beosztásnak 
nem minősülő szolgálati beosztás betöltésének tervezése esetén – a humánigazgatási szakszolgálat útján – köteles 
megkísérelni a  szolgálati beosztás hatékony és szakszerű ellátására alkalmasnak mutatkozó személy kiválasztását 
(a továbbiakban: kiválasztási eljárás).
(2) A  kiválasztási eljárás során a  hivatásos állomány önként jelentkező, valamint a  szolgálati elöljáró vagy 
a humánigazgatási szakszolgálat által javasolt tagjai vehetők figyelembe.
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(3) A kiválasztási eljárás során a szolgálati elöljáró vagy a humánigazgatási szakszolgálat a hivatásos állománynak
a) a betölthető szolgálati beosztással azonos vagy annál alacsonyabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati 
beosztást betöltő vagy
b) a rendelkezési állományban lévő
tagjai között végez keresést a szolgálati beosztás betöltésére alkalmas személy kiválasztása érdekében.
(4) A  kiválasztási eljárás során a  szolgálati elöljáró vagy a  humánigazgatási szakszolgálat köteles megvizsgálni, 
hogy a Hszt. 77. § (1) bekezdés b), valamint h)–k) pontja alapján az Országgyűlési Őrség rendelkezési állományába 
helyezettek között van-e a szolgálati beosztás betöltésére alkalmas személy.
(5) A kiválasztási eljárás alapján a betölthető szolgálati beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, aki
a) a minősítésében – rendelkezési állományban lévő személy kinevezése esetén az  utolsó rendelkezésre álló 
minősítésében – foglalt megállapítások alapján,
b) szolgálati idejére figyelemmel, valamint
c) a képzettségére, végzettségére figyelemmel
alkalmas a  szolgálati beosztás betöltésére, és megfelel az  előmenetel törvényben meghatározott általános 
feltételeinek.
(6) Betölthető szolgálati beosztásba azonos szolgálati beosztásból történő áthelyezés esetén elsősorban a hivatásos 
állomány olyan tagja nevezhető ki, aki a szolgálati viszonya módosításába beleegyezik.”

4. §  Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  Hszt. 53.  § (2)  bekezdése alapján a  hivatásos állomány tagjának beleegyezése nélkül történő másik 
szolgálati beosztásba helyezés esetén a szolgálati érdeket alátámasztó indokokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
(2) Ha az alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezésre a Hszt. 55. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján kerül sor, 
az  alkalmassági és képzettségi feltételeknek az  alacsonyabb szolgálati beosztás tekintetében is meg kell felelni. 
Létszámcsökkentés, átszervezés vagy a  Hszt. 51.  § (2) vagy (3)  bekezdésében meghatározott szervhez vezénylés 
megszüntetése esetén a felajánlott alacsonyabb szolgálati beosztáshoz előírt képzettség megszerzéséhez megfelelő 
határidőt kell előírni.
(3) A  vezetői kinevezés visszavonása esetén a  Hszt. 59.  § (2)  bekezdése szerinti szolgálati beosztás felajánlásáról 
személyzeti megbeszélést kell lefolytatni. A  személyzeti megbeszélésről készített jegyzőkönyvet a  hivatásos 
állomány tagjának át kell adni.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti személyzeti megbeszélésen részt vesz a  vezetői beosztás visszavonásával érintett 
vezető, az  Országgyűlési Őrség parancsnoka vagy az  általa felhatalmazott szolgálati elöljáró, a  humánigazgatási 
szakszolgálat munkatársa és – ha az érintett kéri – az érdekképviseleti szerv képviselője.
(5) A  szolgálati beosztásnak a  Hszt. 52.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)–ac)  alpontjában meghatározott módosítását 
– ha az nem az érintett kérelmére történik – személyzeti megbeszélés keretében kell közölni az érintettel, amelyről 
jegyzőkönyvet kell felvenni.”

5. §  Az R1. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Hszt. 185. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt fegyelmi fenyítés alkalmazásakor a hivatásos állomány tagjának 
eredeti szolgálati beosztása a  fenyítés időtartama alatt kizárólag a  Hszt. 71.  §-a szerinti megbízással, esetlegesen 
határozott idejű szolgálati viszony létesítésével látható el.”

6. §  Az R1. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  hivatásos állomány Hszt. 78.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkező tagja a  nyugdíj 
előtti rendelkezési állományba helyezésre irányuló kérelmét a  kérelemben megjelölt időpontot legalább 
hatvan nappal megelőzően, a  szolgálati út betartásával az  Országgyűlési Őrség parancsnoka részére nyújtja be. 
Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  feltételek fennállása esetén a  kérelem benyújtását követő negyvenöt 
napon belül állományparancsban rendelkezik a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezésről és az  illetmény 
összegének megállapításáról.”

7. §  Az R1. 6. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A.  § (1) A  szolgálati viszonynak az  Országgyűlési Őrség által kezdeményezett megszüntetése esetén 
a  munkáltatói intézkedés közlésének tervezett időpontja előtt az  érintettel egyeztető személyzeti megbeszélést 
kell folytatni, amelyen az  Országgyűlési Őrség parancsnoka vagy felhatalmazásával a  szolgálati elöljáró, valamint 
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a  humánigazgatási szakszolgálat munkatársa vesz részt. A  hivatásos állomány tagjának kérésére biztosítani kell, 
hogy a személyzeti megbeszélésen az érdekképviseleti szerv képviselője is részt vehessen.
(2) A személyzeti megbeszélést a szolgálati viszonynak az Országgyűlési Őrség által kezdeményezett megszüntetése 
esetén – a  közös megegyezés, a  próbaidő alatti azonnali hatályú, a  fegyelmi ok miatti, a  nemzetbiztonsági 
szempontból való alkalmatlanság és a méltatlanság miatti megszüntetés kivételével – a szolgálati viszony tervezett 
megszüntetése vagy a felmentési idő kezdete előtt legalább harminc nappal kell végrehajtani.
(3) A személyzeti megbeszélésen tisztázni kell a szolgálati viszonnyal összefüggő valamennyi kérdést. A személyzeti 
megbeszélésről feljegyzést, a  hivatásos állomány tagjának vagy az  érdekképviseleti szerv képviselőjének kérésére 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből egy példányt a személyi anyag részeként kell kezelni.
(4) Fizetési kötelezettség fennállása esetén annak várható összegéről a személyzeti megbeszélés során a hivatásos 
állomány tagját tájékoztatni kell, a  szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancsban vagy 
határozatban pedig annak pontos összegét és jogcímét közölni kell. A  követelést a  szolgálati viszonyról szóló 
igazoláson is fel kell tüntetni.”

8. §  Az R1. 19. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Lemondás esetén a hivatásos állomány tagja elveszíti jogosultságát:)
„d) a rendfokozat használatára.”

9. §  Az R1. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § A Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetek közül
a) minősítés alapján történő felmentésre a minősítésre jogosult szolgálati elöljáró tesz javaslatot,
b) pszichikai vagy egészségi állapot alapján történő felmentésre a felülvizsgáló orvosi bizottság jogerős határozata 
alapján kerülhet sor.”

10. § (1) Az R1. 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kérelem alapján az  Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megvizsgálni, hogy az  engedélyezni 
kért tevékenységgel kapcsolatban megállapítható-e valamely, a  Hszt. 109.  § (6)  bekezdésében rögzített, 
az  engedély megadását kizáró ok. A  kérelem elbírálása során be kell kérni a  hivatásos állomány tagjának 
az  összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát, a  szervezet működését rögzítő alapszabályt, továbbá minden 
olyan okiratot, amely más forrásból hivatalos úton nem szerezhető be. Ha az  érintett az  iratok becsatolására 
vonatkozó felhívásnak – a  jogkövetkezményekre való figyelmeztetés ellenére – nem tesz eleget, a kérelmet el kell 
utasítani.”

 (2) Az R1. 30. § (6) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Nem engedélyezhető a hivatásos állomány tagja részére a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése különösen, ha)
„i) a szolgálatteljesítési kötelezettséggel időben egybeeső tevékenységgel jár.”

11. §  Az R1. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  korábban kiadott engedélyeket az  Országgyűlési Őrség parancsnoka évente felülvizsgálja, és ha indokolt 
–  a  Hszt. 109.  §-ában meghatározott kizáró körülmények esetén, a  30.  § rendelkezéseire is figyelemmel –, 
az engedélyt visszavonja. A felülvizsgálati eljárás során a 30. § (5) bekezdésében foglalt szabályok az irányadóak.”

12. §  Az R1. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § (1) Vezetői kinevezést megelőzően a  humánigazgatási szakszolgálat köteles megvizsgálni, hogy az  érintett 
részére munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére és fenntartására irányuló engedélyt korábban kiadtak-e.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálat alapján az  érintett esetében a  vezetői kinevezésre tekintettel 
összeférhetetlenség állna fenn, a humánigazgatási szakszolgálat jelentést tesz az Országgyűlési Őrség parancsnoka 
részére. Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  jelentés alapján a  vezetői kinevezéssel egyidejűleg visszavonja 
a  munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére és fenntartására irányuló engedélyt, egyidejűleg felszólítja 
az érintettet a Hszt. 110. § (1) bekezdése alapján az összeférhetetlenség megszüntetésére.”

13. §  Az R1. 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell különösen
a) a képző intézmény megnevezését,
b) a képzés megnevezését és helyét,
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c) a képzési formát, a képzés jellegét és költségét,
d) a képzés kezdő és záró időpontját, valamint
e) a tanulmányi támogatás formáját és mértékét.”

14. §  Az R1. a következő 40. és 41. §-sal egészül ki:
„40. § A vezetői beosztást betöltő fizetési fokozatba besorolása során a Hszt. 118. § (6) bekezdése és a Hszt. 357. § 
(3) bekezdés b) pontja szempontjából a 2015. július 1-jét megelőzően vezetői beosztásban eltöltött időt a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 2015. június 30-án hatályos 
6/B. számú mellékletében meghatározott vezetői besorolás szerinti szorzók alapján úgy kell megállapítani, hogy
a) az osztályvezető 2, az osztályvezető 1 és a főosztályvezető-helyettes 2 besorolási kategóriába tartozó vezető 
esetében az illetményalap 7-szerese vagy annál magasabb illetménybesorolású vezetői beosztásban,
b) a főosztályvezető 1, a  főosztályvezető-helyettes 1 és a főosztályvezető 2 besorolási kategóriába tartozó vezető 
esetében az illetményalap 7,5-szerese vagy annál magasabb illetménybesorolású vezetői beosztásban,
c) a szakirányító 2 és a szakirányító 1 besorolási kategóriába tartozó vezető esetében az  illetményalap 8-szorosa 
vagy annál magasabb illetménybesorolású vezetői beosztásban
eltöltött idő számítható be.
41. § A Hszt. 58. § (4) bekezdése és a Hszt. 348. § (1) bekezdése szempontjából, a három év számításánál korábban 
megfelelő vezetői beosztásban töltött időnek minősül a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 2015. június 30-án hatályos 6/B. számú mellékletében meghatározott 
vezetői besorolás szerinti szorzók alapján
a) beosztott vezetői beosztásban töltött időnek az illetményalap 7-szerese vagy annál magasabb illetménybesorolású 
vezetői beosztásban,
b) középvezetői beosztásban töltött időnek az  illetményalap 8-szorosa vagy annál magasabb illetménybesorolású 
vezetői beosztásban
eltöltött idő.”

15. §  Az R1. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § (1) A hivatásos állományba történő kinevezéskor meg kell állapítani
a) a Hszt. 280. § (1) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja alapján
aa) a felmentési idő,
ab) a végkielégítés,
ac) a pótszabadság,
ad) a jubileumi jutalom,
ae) a szolgálati időpótlék
szempontjából a hivatásos állomány tagjának hivatásos szolgálati idejét,
b) a 69. § alkalmazásában figyelembe vehető foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt,
c) a szolgálati jel szempontjából figyelembe vehető szolgálati időt.
(2) A  Hszt. 280.  § (1)  bekezdés g)  pontja alkalmazásában az  (1)  bekezdés a)  pont aa)–ad)  alpontja szempontjából 
a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
2015.  június  30-án hatályban volt 326–329.  §-a alapján beszámított szolgálati időt, az  (1)  bekezdés a)  pont 
ae) alpontja szempontjából a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény 2015. június 30-án hatályban volt 100/A. § (2) bekezdésében meghatározott időt kell figyelembe venni.
(3) A hivatásos állományba történő kinevezéskor meg kell állapítani továbbá
a) a Hszt. 280.  § (2)  bekezdése és (4)  bekezdés b)  pontja alapján a  nyugdíj előtti rendelkezési állomány és 
a könnyített szolgálat szempontjából a hivatásos állomány tagjának tényleges hivatásos szolgálatban töltött idejét, 
valamint
b) a fizetési fokozat megállapításakor a fizetési várakozási időben eltöltött időként figyelembe vehető időket.
(4) A  beszámítható időket napokban kell összeadni, és az  évekre történő átszámításnál 365 napot kell egy évnek 
tekinteni. A  fennmaradó töredékidőket hónap, nap pontos megjelölésével kell kiszámítani. Az  egyszer már 
beszámított szolgálati időt ismételten beszámítani semmilyen jogcímen nem lehet.
(5) A hivatásos állományba visszavett személy esetében a végkielégítésre jogosító hivatásos szolgálati idő kezdetét 
külön kell megállapítani, és abba csak a  korábbi végkielégítést követő, hivatásos szolgálati időnek minősülő időt 
lehet figyelembe venni.”
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16. §  Az R1. 68. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  Országgyűlési Őrségnél eltöltött 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idő után a  Hszt. 179.  § (1)  bekezdés 
j) pontjában meghatározott szolgálati jel adományozandó a huzamosabb időn át szolgálati viszonyban álló személy 
elismerésére. Az  Országgyűlési Őrségnél eltöltött szolgálati időnek kell tekinteni a  más rendvédelmi szervnél 
eltöltött szolgálati időt is.
(5) A szolgálati jel adományozására az Országgyűlési Őrség parancsnoka jogosult. A szolgálati jel adományozására 
irányuló munkáltatói intézkedés tervezetét a  humánigazgatási szakszolgálat készíti elő és terjeszti fel 
kiadmányozásra. A  szolgálati jel – ünnepélyes keretek közötti – átadásáról az  Országgyűlési Őrség parancsnoka 
gondoskodik.
(6) A szolgálati jel leírását a 7. melléklet tartalmazza.”

17. §  Az R1. a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

18. §  Az R1.
a) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,
b) 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

19. §  Az R1.
a) 2.  § (2)  bekezdésében a  „személyügyi munkatársa (a  továbbiakban: személyügyi munkatárs)” szövegrész 

helyébe a „humánigazgatási szakszolgálata (a továbbiakban: humánigazgatási szakszolgálat)” szöveg,
b) 2. § (4) bekezdés k) pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 5. § (2) és (4) bekezdésében, 8/A. § (2) bekezdésében, 

28. § (2) bekezdésében, 29. § (3) és (5) bekezdésében, 29/A. § (1) és (4) bekezdésében, 53. § (4) bekezdésében, 
59. § (4) bekezdésében, 60. § (1) és (2) bekezdésében, 61. § (1) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 63. § 
(1) és (2) bekezdésében, 64. § (1) és (3) bekezdésében, 65. § (3) bekezdésében, 70. § (3) bekezdésében, 108. § 
(3) bekezdésében a „személyügyi munkatárs” szövegrész helyébe a „humánigazgatási szakszolgálat” szöveg,

c) 5.  § (3)  bekezdésében és 27.  § (1)  bekezdésében a  „személyügyi munkatárs” szövegrész helyébe 
a „humánigazgatási szakszolgálat munkatársa” szöveg,

d) 8.  § (2)  bekezdésében és 29/A.  § (5)  bekezdésében a  „személyügyi munkatárs” szövegrészek helyébe 
a „humánigazgatási szakszolgálat” szöveg,

e) 29/A.  § (3)  bekezdésében és a  62.  § (4)  bekezdésében a „személyügyi munkatársnál” szövegrész helyébe 
a „humánigazgatási szakszolgálatnál” szöveg,

f ) 42.  § (2)  bekezdésében, 54.  § (4)  bekezdésében, 57/B.  § (8)  bekezdésében, 70.  § (2)  bekezdésében 
az  „az  Országgyűlési Őrség személyügyi munkatársa” szövegrész helyébe az  „a humánigazgatási 
szakszolgálat” szöveg,

g) 54. § (5) bekezdésében az „az Országgyűlési Őrség” szövegrész helyébe az „a humánigazgatási szakszolgálat” 
szöveg,

h) 59.  § (3)  bekezdésében az  „az Országgyűlési Őrség személyügyi munkatársának” szövegrész helyébe 
az „a humánigazgatási szakszolgálatnak” szöveg,

i) 65/B. § (1) bekezdésében az „az Országgyűlési Őrség személyügyi szerve (a továbbiakban: személyügyi szerv)” 
szövegrész helyébe az „a humánigazgatási szakszolgálat” szöveg,

j) 65/B.  § (2) és (3)  bekezdésében, 65/C.  § (2) és (3)  bekezdésében a „személyügyi szerv” szövegrész helyébe 
a „humánigazgatási szakszolgálat” szöveg,

k) 65/C.  § (2)  bekezdésében a „személyügyi szervet” szövegrész helyébe a „humánigazgatási szakszolgálatot” 
szöveg,

l) 65/E.  § (5)  bekezdésében a  „személyügyi szerv” szövegrészek helyébe a  „humánigazgatási szakszolgálat” 
szöveg,

m) 86.  § (6)  bekezdésében a  „személyügyi munkatársnak” szövegrész helyébe a  „humánigazgatási 
szakszolgálatnak” szöveg

lép.
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3. Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

20. §  Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról 
szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló  
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

21. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) 
BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 24/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos állomány tagja fogászati költségtérítésre jogosult, ha legalább 6 hónap szolgálati viszonyban töltött 
idővel rendelkezik, továbbá a fogászati ellátás igénybevételét megelőző egy éven belül fogászati szűrővizsgálaton 
vett részt, és erről igazolást kapott.”

22. §  Hatályát veszti az R3.
a) 24/A. § (2) és (3) bekezdése,
b) 24/A. § (4) bekezdésében az „és (2)” szövegrész.

5. Záró rendelkezések

23. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 38/2020. (X. 14.) BM rendelethez

 1. Az R. 7. melléklet 5. függelék I. alcímében foglalt táblázat A:4a. mezője helyébe a következő mező lép:

(A

besorolási kategória)

(4a.) szakirányító 1

 2. Az R. 7. melléklet 5. függelék III. alcímében foglalt táblázat a következő 11a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. besorolási kategória szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint  

a 40 éves kor alatti állományban 

lévőkre vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban 

lévőkre vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás)

11a. B járőr I. I. I.

 3. Az R. 7. melléklet 5. függelék III. alcímében foglalt táblázat a következő 13a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. besorolási kategória szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint  

a 40 éves kor alatti állományban 

lévőkre vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban 

lévőkre vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás)

13a. A járőr II. I. I.
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2. melléklet a 38/2020. (X. 14.) BM rendelethez
„7. melléklet az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelethez

A Szolgálati Jel leírása

 1. A Szolgálati Jel ezüstből készült, 40×30 milliméteres nagyságú, lent kereszteződő, fent egymásba hajló tölgy- és 
olajág. Az alsórész felett háromrét hajtott, ezüst szegélyű szalag van, melynek zöld tűzzománc borítású mezőjében 
X, XX, XXX, XL-es ezüst római szám jelzi a szolgálati időt.

 2. A Szolgálati Jel szalagja parlamenti bordó színű, közepén egy 16×8 milliméteres, ezüstözött, Országházat mintázó 
díszítéssel.

 3. A Szolgálati Jel eredeti formában csak dísz- és társasági öltözeten viselhető. A kitüntetést a bal felső zubbonyzseb 
fölé úgy kell elhelyezni, hogy az  alsó széle a  zsebtakaró felső varrását érintse. A  kitüntetést úgy kell viselni, hogy 
a  zsebtakaró középvonalával egybeessen. A  kitűzőváltozat a  köznapi, a  szolgálati és a  megengedett öltözeten is 
viselhető a fentiek szerint.”

3. melléklet a 38/2020. (X. 14.) BM rendelethez

 1. Az R1. 1. melléklet I. alcímében foglalt táblázat B:6. mezője helyébe a következő mező lép:

(B

besorolási kategória)

(6.) szakirányító 1

 2. Az R1. 1. melléklet II. alcímében foglalt táblázat C:6. mezője helyébe a következő mező lép:

[C

hivatásos pótlék mértéke (%)

alapfeladat]

(6.)
500

 600*
 650*

 3. Az R1. 1. melléklet II. alcímében foglalt táblázat C:10. mezője helyébe a következő mező lép:

[C

hivatásos pótlék mértéke (%)

alapfeladat]

(10.) 600

 4. Az R1. 1. melléklet III. alcímében foglalt táblázat C:10. és C:11. mezője helyébe a következő mezők lépnek:

[C

hivatásos pótlék mértéke (%)

alapfeladat]

(10. 650

11.) 650

 5. Az R1. 1. melléklet III. alcímében foglalt táblázat a következő 13a. sorral egészül ki:

[A B C D

1.
besorolási kategória szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat]

13a. B járőr I. 100
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 6. Az R1. 1. melléklet III. alcímében foglalt táblázat a következő 15a. sorral egészül ki:

[A B C D

1.
besorolási kategória szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat]

15a. A járőr II. 100

 7. Az R1. 1. melléklet IV. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV. Megjegyzések
1. 650*: Az  Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság beosztott vezetői és kiemelt főreferense esetében 
a hivatásos pótlék mértéke 650%.
2. 600*: Az Országgyűlési Őrség Híradó- és Biztonságtechnikai Osztályán szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos 
pótlék mértéke 600%.”

4. melléklet a 38/2020. (X. 14.) BM rendelethez

 1. Az R1. 2. melléklet IV. alcímében foglalt táblázat a következő 14. és 15. sorral egészül ki:

(A B C D E

1. SZOLGÁLATI BEOSZTÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI 

SZAKKÉPZETTSÉG
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG

EGYÉB RENDÉSZETI 

KÉPESÍTÉSI 

KÖVETELMÉNY)

14. járőr I.
középiskolai 
végzettség, 

érettségi

rendőr 
tiszthelyettes 
szakképesítés  

(OKJ 54 861 01)

nem szükséges
beosztáshoz előírt 

szaktanfolyam

15. járőr II.
középiskolai 
végzettség, 

érettségi

rendőr 
tiszthelyettes 
szakképesítés  

(OKJ 54 861 01)

nem szükséges
beosztáshoz előírt 

szaktanfolyam

 2. Az R1. 2. melléklet V. alcímében foglalt táblázat C:2., C:2a. és C:3. mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG)

(2. rendőr tiszthelyettes szakképesítés (OKJ 54 861 01)

2a. rendőr tiszthelyettes szakképesítés (OKJ 54 861 01)

3.) rendőr tiszthelyettes szakképesítés (OKJ 54 861 01)

 3. Az R1. 2. melléklet VI. alcím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Megfeleltetések:
a) Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni:
aa) a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán szerzett főiskolai végzettséget,
ab) a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) határrendészeti és védelmi vezetői 
szakán szerzett végzettséget.
b) Rendőr tiszthelyettes szakképzettségnek kell tekinteni:
ba) a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett rendőrképzettséget.”
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5. melléklet a 38/2020. (X. 14.) BM rendelethez

  Az R2. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 61. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Termék 

megnevezése

Mennyiségi 

egység
E1 E2 E1-T E3 V1 V1-K V1-KB V2 V2-K V2-KB T1 T2 P1 P2

Tervezett 

viselési 

idő (év)]

61.
Szolgálati 
félcipő

db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
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A honvédelmi miniszter 13/2020. (X. 14.) HM rendelete
egyes jogállási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 1–15., 24., 31–33., 36. és 39.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az  5.  melléklet tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 18., 20. és 
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 1–15., 20., 23., 26. és 
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva 
a következőket rendelem el:

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

1. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. értékelő központ (Assessment Center): a vezetői beosztásba jelöltek képességeinek feltárására szolgáló kiválasztási 
módszer, amely lehetőséget biztosít az előre meghatározott kompetenciák vizsgálatára,”

 (2) Az R1. 1. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„14. szakmai felelős: a miniszter által kijelölt, az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai követelmények, 
az előmenetel szakmai feltételei és a képzési követelmények meghatározásáért felelős szervezet, szervezeti egység 
vagy e jogkörrel felruházott személy,”

2. §  Az R1. 20. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Hjt. 35.  § (1)  bekezdése szerinti állományba vételi okmány (a továbbiakban: állományba vételi 
okmány) vagy a  Hjt. 35.  § (1)  bekezdése szerinti szerződés (a továbbiakban: szerződés) – a  21/A.  §-ban foglalt 
kivétellel – tartalmazza
a) a szolgálati viszony kezdetét és jellegét,
b) próbaidő kikötése esetén annak időtartamát,
c) alapkiképzésre kötelezés esetén az  alapkiképzésen való részvétel követelményét, annak kezdő időpontját és 
időtartamát,
d) közkatona kivételével az állomány tagjának első rendfokozatát,
e) az állomány tagja
ea) első szolgálati beosztását,
eb) szolgálati helyét,
ec) szolgálati beosztásának besorolási osztályát és besorolási kategóriáját.
(1b) Az (1a) bekezdésben foglaltakon túl a szerződésnek tartalmaznia kell a Hjt. 32. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti 
szolgálati idő vállalását is.
(1c) Az állományba vételi okmány vagy a szerződés a szolgálati viszonyt érintő egyéb kérdésekről is rendelkezhet, 
különösen arról, hogy az állomány tagja a Hjt. 42. § (2) bekezdés c) pontja szerint vezénylésre kerülhet.”

3. §  Az R1. 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/A.  § Az  állomány Hjt. 35.  § (2)  bekezdése szerinti tagja esetében az  állományba vételi okmánynak vagy 
szerződésnek tartalmaznia kell a 20. § (1a) bekezdés a)–d) pontjában és a 20. § (1b) és (1c) bekezdésében foglaltakat, 
valamint a  Honvédség vállalását, hogy a  pályakezdőt az  állományba vételt követően a  Hjt. 42.  § (2)  bekezdés 
c) pontja szerinti vezénylés útján tervezi foglalkoztatni.”

4. §  Az R1. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pályakezdő és a közkatona esetében az állományba vételi okmányban vagy szerződésben a szolgálati viszony 
kezdő időpontjaként az alapkiképzés megkezdésének napját kell meghatározni.”



7000	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	223.	szám	

5. §  Az R1. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § Ha a  szolgálati viszony úgy létesül, hogy a  szolgálati viszony korábbi megszűnése és az  ismételt szolgálati 
viszony létesítés között több, mint 10 év telt el, az állományba vételi okmányban vagy szerződésben a próbaidő alatt 
az  állományba vételre jogosult munkáltatói jogkört gyakorló az  állomány tagját alapkiképzésen való részvételre 
kötelezheti. Ez esetben a 22. § (1) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.”

6. §  Az R1. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a szolgálati viszony áthelyezéssel létesül, az állományba vételi okmánynak vagy szerződésnek az áthelyezés 
tényét és azt is tartalmaznia kell, hogy az érintett jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.”

7. §  Az R1. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szolgálati beosztásokat, a  szolgálati beosztáshoz kapcsolódó alapvető követelményeket munkaköri 
jegyzékben, állománytáblában rögzíteni kell. 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.”

8. §  Az R1. 26/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26/C. § (1) Harcászati törzstiszti tanfolyam elvégzésére köteles az állomány tagja a százados rendfokozatba történő 
előléptetését megelőzően.
(2) Hadműveleti tanfolyam elvégzésére köteles az állomány tagja az alezredes rendfokozattal rendszeresített vezető 
szolgálati beosztásba történő kinevezését megelőzően.
(3) Az állomány harcászati törzstiszti tanfolyam elvégzésére kötelezett tagja a szakmai tanfolyam sikeres elvégzése 
nélkül nem léptethető elő.
(4) A (2) bekezdés alkalmazásában vezető beosztásnak minősül a 4. és az 5. melléklet IV., V. és VI. besorolási osztályt 
megállapító táblázatában meghatározott szolgálati beosztás.
(5) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti szakmai tanfolyamok sikeres elvégzése esetén az  állomány tagja mentesül 
a minősítő vizsga sikeres teljesítésének e rendelet szerinti követelménye alól.”

9. §  Az R1. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A szolgálati beosztásba kinevezésre, áthelyezésre tervezett személyt az idegennyelv-ismereti követelmény 
alól a  kinevezésre, áthelyezésre jogosult munkáltatói jogkört gyakorló a  munkáltatói döntésben mentesítheti 
annak figyelembevételével, hogy a szolgálati beosztás – mérlegelve a szolgálati beosztásban korábban jelentkező 
feladatok jellegét – ellátható-e eredményesen idegennyelv-ismeret nélkül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesítés legfeljebb a szolgálati beosztás betöltésének időtartamára szólhat.”

10. §  Az R1. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Speciális beosztásból általános előmeneteli rendbe tartozó beosztásba történő áthelyezéskor az állomány 
tagjának viselt rendfokozata – az áthelyezést megelőzően – nem lehet alacsonyabb, mint az általános előmeneteli 
rendbe tartozó beosztás rendszeresített rendfokozata.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásba történő áthelyezés esetén 
az  állomány tagjának viselt rendfokozata a  kettős rendfokozattal rendszeresített beosztás alacsonyabb 
rendfokozatával megegyező is lehet, ha az áthelyezéskor a viselt rendfokozatára előírt kötelező várakozási ideje nem 
telt le.”

11. §  Az R1. 58. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  Hjt. 68.  § (1)  bekezdés o)  pontja szerinti esetben a  szolgálati viszony megszűnésének időpontja 
a munkaszerződés megkötését, kormányzati szolgálati jogviszony létesítése esetén a kinevezés elfogadását követő 
30. nap.
(5) A  Hjt. 68/B.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti munkaszerződésben vagy a  kormányzati szolgálati jogviszonyba 
történő kinevezési okmányban a munkaviszony vagy a kormányzati szolgálati jogviszony kezdeteként a szolgálati 
viszony megszűnését követő napot kell meghatározni.”
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12. § (1) Az R1. 67. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Honvédség központi személyügyi szerve az üres vagy megüresedő munkakörbe történő kinevezés érdekében 
folyamatosan vizsgálja, hogy van-e olyan, a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerint rendelkezési állományba 
tartozó katona, akinek iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése alapján az  üres vagy megüresedő 
honvédelmi alkalmazotti munkakör felajánlható.”

 (2) Az R1. 67. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Honvédség központi személyügyi szerve írásban tájékoztatja a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerint 
rendelkezési állományba tartozó katonát az  iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének 
megfelelő üres vagy megüresedő honvédelmi alkalmazotti munkakörről. A Hjt. 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja 
szerint rendelkezési állományba tartozó katona a  tájékoztatás közlésétől számított 5 munkanapon belül írásban 
nyilatkozik a munkakörben történő továbbfoglalkoztatási lehetőség igénybevételéről. Ha a Hjt. 46. § (1) bekezdés  
r) vagy s) pontja szerint rendelkezési állományba tartozó katona a határidő leteltéig a nyilatkozattételt elmulasztja, 
azt úgy kell tekinteni, hogy a továbbfoglalkoztatási lehetőséget nem veszi igénybe.
(4) A  továbbfoglalkoztatását kérő Hjt. 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerint rendelkezési állományba tartozó 
katonáról a Honvédség központi személyügyi szerve tájékoztatja a munkáltatót. Ha a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) vagy 
s)  pontja szerint rendelkezési állományba tartozó katona az  (1)  bekezdés szerinti munkakör ellátására alkalmas, 
a munkáltató kinevezi, feltéve, hogy a kinevezést megelőző napon szolgálati viszonya megszűnik.”

13. § (1) Az R1. 69/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A (3) és a (4) bekezdésbe nem tartozó, Magyarországon települő honvédségi szervezet munkaköri jegyzékében, 
állománytáblájában, továbbá a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő 
szakképző intézményhez vezényelt, 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)  bekezdés hatálya alá nem tartozó hivatalának, a  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint 
a  HM  Tábori Lelkészi Szolgálat munkaköri jegyzékében, továbbá a  (6)  bekezdésben meghatározott szolgálati 
beosztások kivételével a  más magasabb szintű parancsnokság jogállású honvédségi szervezetek, a  Honvédség 
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezete, továbbá az NKE-hez, a NATO Erőket Integráló Elemekhez 
és a  Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnoksághoz vezényelt állományra valamint a  különleges 
műveleti komponenst biztosító állományra vonatkozó állománytáblában szereplő
a) beosztotti szolgálati beosztás a II. besorolási osztályba,
b) vezetői szolgálati beosztás az V. besorolási osztályba
tartozik.”

 (2) Az R1. 69/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az MH Parancsnokságát támogató honvédségi szervezet állománytáblájában
a) az MH Parancsnoksága vezetésbiztosító feladatok végrehajtására létrehozott szolgálati beosztások besorolására 
a (2) bekezdést,
b) az  MH Parancsnoksága támogató feladatok végrehajtására létrehozott szolgálati beosztások besorolására 
a (3) bekezdést,
c) az  MH Parancsnoksága stratégiai szintű feladatok végrehajtására létrehozott szolgálati beosztások besorolására 
a (4) bekezdést
kell megfelelően alkalmazni.”

14. §  Az R1. a következő 69/C. §-sal egészül ki:
„69/C.  § Az  állomány tagja a  HM-ben rendszeresített szolgálati beosztásában a  honvédelmi célú repülések és 
a  katonai légiforgalmi irányítás támogatása érdekében Magyarország légterében a  légiforgalmi szolgáltatások 
nyújtására és a  légiforgalmi szakszemélyzet képzésére kijelölt polgári léginavigációs szolgáltatónál is teljesíthet 
szolgálatot.”

15. §  Az R1. 91. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A minősítő vizsga eredménye a vizsga évében és a vizsga évét közvetlenül követő 4 évben vehető figyelembe.”
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16. §  Az R1. 92. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  tiszti és az  altiszti állomány tagja a  kötelező várakozási idő 
lejártát követően kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásba akkor is kinevezhető, ha a  viselt rendfokozata 
–  a  kinevezést megelőzően – a  tervezett kettős rendfokozattal rendszeresített beosztás alacsonyabb 
rendfokozatánál eggyel alacsonyabb.”

17. §  Az R1. 94. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  tiszti és az  altiszti állomány előmenetelének tervezése helyi szinten, a  honvédelmi szervezeten belül vagy 
a honvédelmi szervezetek között történik.
(2) Az előmenetel tervezését a feltölthető beosztás szerinti honvédelmi szervezet személyügyi szerve hajtja végre.”

18. §  Az R1. 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„96. § (1) Az előmenetel tervezése minden év február 1-je és november 30-a között kerül végrehajtásra.
(2) A magasabb beosztásba történő kinevezésre legkorábban március 1-jei, legkésőbb a következő év január 1-jei 
időponttal kerülhet sor.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti korlátozást a  tábornoki vagy az  ezredes, valamint a  főtörzszászlós rendfokozattal 
rendszeresített szolgálati beosztásba kiválasztottak esetében nem kell alkalmazni.”

19. §  Az R1. 100. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„100.  § Az  alezredes, az  őrnagy, a  törzszászlós vagy a  zászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásba történő 
kinevezés esetén – a szakmai követelményeknek való megfelelés vonatkozásában – a szakmai felelős egyetértése 
szükséges akkor, ha az  állomány tagja szolgálati beosztásának fegyvernemi, szakági alcsoportja eltér a  tervezett 
beosztás fegyvernemi, szakági alcsoportjától.”

20. §  Az R1. 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„101.  § (1) Ha az  előmenetelre tervezett személy más honvédelmi szervezet állományába tartozik, a  tervezett 
beosztás szerinti állományilletékes parancsnok tájékoztatja az  állomány előmenetelre tervezett tagjának 
állományilletékes parancsnokát a tervezett szolgálati beosztásról.
(2) Az  állomány előmenetelre tervezett tagjának állományilletékes parancsnoka nemleges javaslat esetén 
a megtervezett szolgálati beosztásra vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követő 10 munkanapon belül, támogató 
javaslat esetén az  előmenetel összes feltételének teljesülésekor javaslati lapot küld a  kinevezés munkáltatói 
jogkörével rendelkező parancsnok részére.
(3) Az előmenetelre tervezett személy kérheti különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembevételét.”

21. §  Az R1. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105.  § (1) Tisztek esetében vezetői beosztásba, illetve altisztek esetében vezénylő zászlósi beosztásba történő 
kiválasztás során, a  vezetői kompetencia-vizsgálat keretében értékelő központ (Assessment Center) alkalmazására 
kerülhet sor.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti beosztásba történő kiválasztás pályázat útján történik, a  pályázatban meg kell 
jeleníteni az értékelő központ (Assessment Center) alkalmazását.”

22. §  Az R1. 106. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  átszervezéssel összefüggő kinevezésre vonatkozó személyügyi eljárás a  Hjt. 2.  § 4.  pontja szerinti 
átszervezéshez kapcsolódó szervezési időszakban megindításra kerül, nem kell alkalmazni a  96.  § (1) és 
(2) bekezdését.”

23. §  Az R1. 109/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  (3)–(5)  bekezdés szerint meghosszabbított határidő veszélyhelyzet időtartama alatt, vagy megszűnését 
követő 4 hónapon belül jár le, az előírt nyelvvizsga-bizonyítványt az állomány tagja a veszélyhelyzet megszűnését 
követő legrövidebb időn, de legkésőbb 9 hónapon belül köteles megszerezni.”

24. §  Az R1. 126/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem alkalmazható az (1) bekezdés, ha a vezénylés időtartamára eső pihenő- vagy munkaszüneti napok azonos 
számú szabadnapokkal ellentételezésre kerülnek.”
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25. §  Az R1. 126/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az egészségkárosodási ellátás megállapításával kapcsolatos 
eljárás a  Hjt. 68/A.  § (8)  bekezdésében foglaltak szerint felfüggesztésre került, a  távollétre, valamint az  illetmény 
folyósítására a  szolgálati kötelezettség teljesítése alóli mentesülés helyett a  méltatlansági, fegyelmi vagy 
büntetőeljárás elrendelésével összefüggő szabályokat kell alkalmazni.”

26. §  Az R1. 166. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem alkalmazható a 3. § (6) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, a 18. § (2) és (2a) bekezdése, 
a  22.  § (1)  bekezdése, a  26/A–26/C.  §, a  28.  § (1)  bekezdése, a  30.  § (2)  bekezdés g)  pontja, a  38.  §, az  52.  § 
(1)  bekezdése, a  79.  § (1)  bekezdés a)  pontja, a  89.  § (3)  bekezdése, a  94.  § (2)  bekezdése, a  95.  § (1)  bekezdése, 
a 96. §, a 101. § (2) bekezdése, a 103. §, a 105. §, a 111/A. §, a 154–165. §, a 239. § (1) és (3) bekezdése és a 258. §.”

27. §  Az R1. 169/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„169/A. § (1) A szolgálati viszony kezdő időpontja a Hjt. 194. §-a szerinti alkalmassági feltételek teljesülése esetén 
a 170. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés időpontja.
(2) A 22. § (2) bekezdésében foglaltakról a Hjt. 196. §-ának hatálya alá tartozó állomány tekintetében a KNBSZ-nél 
történő szolgálatteljesítés időtartamára a KNBSZ főigazgatója saját hatáskörben dönt.”

28. §  Az R1. 171. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  KNBSZ állománya tekintetében a  szolgálati beosztásba kinevezésre, áthelyezésre tervezett személyt 
az  idegennyelv-ismereti követelmény alól a  KNBSZ főigazgatója munkáltatói döntésben mentesítheti annak 
figyelembevételével, hogy a  szolgálati beosztás – mérlegelve a  szolgálati beosztásban korábban jelentkező 
feladatok jellegét – ellátható-e eredményesen idegennyelv-ismeret nélkül.”

29. §  Az R1. a következő 286/D. és 286/E. §-sal egészül ki:
„286/D. § (1) Az állomány azon tagja, aki az egyes jogállási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 13/2020. (X. 14.) HM rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépését megelőző napon olyan általános 
előmeneteli rendű százados, főtörzsőrmester vagy szakaszvezető rendfokozattal rendszeresített, nem kettős 
rendfokozattal rendszeresített beosztást tölt be, amely a  Módr2. hatálybalépésekor az  5.  mellékletben kettős 
rendfokozattal rendszeresített beosztásra változik, e  beosztásban személyügyi eljárás lefolytatása nélkül is 
továbbfoglalkoztatható.
(2) Az állománytáblákban szereplő azon beosztások, amelyek a Módr2. hatálybalépését megelőző napon általános 
előmeneteli rendű százados, főtörzsőrmester vagy szakaszvezető rendfokozattal, nem kettős rendfokozattal 
rendszeresített beosztásként kerültek rendszeresítésre, a  Módr2.-vel megállapított 5.  melléklet szerint külön 
állománytábla-módosítás nélkül is kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásnak minősülnek.
286/E. § (1) E rendeletnek a Módr2.-vel megállapított 69/A. § (3) bekezdését 2020. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Módr2.-vel megállapított 69/A. § (6) bekezdését 2020. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.”

30. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R1. 15. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

31. §  Az R1.
a) 3.  § (2a)  bekezdésében a „h)  pontja” szövegrész helyébe a „h)  pontja, valamint a  Hvt. 36.  § (2)  bekezdés 

a) pontja” szöveg,
b) 3.  § (3)  bekezdésében a  „fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő 

köznevelési” szövegrész helyébe az „által az állam nevében alapított szakképző” szöveg,
c) 25.  § (1)  bekezdésében a  „Szerződéses állományba vétel, hivatásos állományba visszavétel, valamint 

a Hjt. 32. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
d) 33. § (1a) bekezdésében a „36. § (1a)” szövegrész helyébe a „35. § (2)” szöveg,
e) 46/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „hárommillió” szövegrész helyébe a „négymillió” szöveg,
f ) 46/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „kétmillió” szövegrész helyébe a „hárommillió” szöveg,
g) 109/A. § (2) bekezdésében a „(3)–(5)” szövegrész helyébe a „(3)–(5) vagy a (7)” szöveg,
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h) 119/A. § (6) bekezdés d) pontjában az „a)–e), g)–j), k)–m)” szövegrész helyébe az „a)–m)” szöveg,
i) 125. §-ában a „négyszázötven” szövegrész helyébe a „hatszáz” szöveg,
j) 237. § (2) bekezdésében a „c)–g)” pontja szövegrész helyébe a „d)–g)” szöveg,
k) 244. § (3) bekezdésében a „bevonulási” szövegrész helyébe a „behívó parancson vagy bevonulási parancson 

feltüntetett” szöveg,
l) 244. § (5) bekezdésében a „vagy postai úton” szövegrész helyébe az „úton, postai úton vagy telefonon” szöveg,
m) 248.  § (4)  bekezdésében, 254.  § (4)  bekezdésében és 255.  § (2)  bekezdésében az  „elektronikus úton” 

szövegrész helyébe az „elektronikus úton vagy telefonon” szöveg,
n) 260. § (2) bekezdésében és 270. § (2) bekezdésében a „98–114. §” szövegrész helyébe a „100–114. §” szöveg
lép.

32. §  Hatályát veszti az R1.
 1.  3. § (2) bekezdés c) pontja,
 2.  17. § (4) bekezdése,
 3.  19. § (3) és (4) bekezdése,
 4.  20. § (2) bekezdése,
 5.  24. § (3) bekezdésében a „szerződéses” szövegrész,
 6.  29. § (5) bekezdése,
 7.  44. §-a,
 8.  93. § (2) bekezdése és 93. § (6) bekezdés c) pontja,
 9.  93. § (6) bekezdés b) pontjában az „és” szövegrész,
10.  98. §-a,
11.  99. §-a,
12.  103. § (1) bekezdés d) pontjában az „és (4)” szövegrész,
13.  103. § (3) és (4) bekezdése,
14.  104. §-a,
15.  278. §-a,
16.  281/C. §-a,
17.  286. §-a.

2. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 
módosítása

33. § (1) A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
1. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[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:]
„c) haderőnemi vezénylő zászlósi beosztás esetén 8,50,”

 (2) Az R2. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Magyar Honvédség parancsnoka helyettesének alapilletményét a Hjt. 6. mellékletében foglaltaktól eltérően 
28,55 alapilletmény szorzószámmal kell megállapítani.”

34. § (1) Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium, a miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezet,
b) az állományilletékes honvédségi szervezet, vagy
c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)
[az a)–c) pontban meghatározott szervek a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet] részére történő benyújtását 
követő hónap első napját kell tekinteni.”
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 (2) Az R2. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat a  Hjt. 42.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti nem katonai oktatási intézmény 
tekintetében is alkalmazni kell.”

35. §  Az R2. 12. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A.  § A  Hjt. 54.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti esetben a  pótlék megállapításának alapja az  elrendelésről és 
teljesítésről szóló nyilvántartás.”

36. §  Az R2. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32.  § Az  állomány azon tagja, aki nem a  31.  § (2)  bekezdése szerinti beosztást tölt be, azonban szolgálati 
tevékenységét a hónap egyes napjain naponta több mint 4 órában – ionizáló sugárzásnak kitettség esetén legalább 
napi 3 órában – a  31.  § (2)  bekezdése szerinti körülmények között végzi, az  adott napon az  érintett időtartamra 
óránként a honvédelmi illetményalap 0,28%-ának megfelelő mértékű fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.”

37. §  Az R2. a következő 29/G. alcímmel egészül ki:
„29/G. A honvédségi szakképző intézmény oktatóinak kiegészítő illetménye
48/G.  § (1) A  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti honvédségi szakképző 
intézménynél az  Szkt. oktatói munkakörbe tartozó szolgálati beosztást kinevezéssel, áthelyezéssel, vezénylés 
alapján vagy megbízás keretében ellátó állomány tagja – a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel – kiegészítő 
illetményre jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő illetményt a munkáltatói jogkört gyakorló – mérlegelési jogkörében – az adott 
honvédségi szakképző intézmény részére e  célra a  Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó 
szervezete által elkülönítetten biztosított költségvetési keretösszeg terhére állapíthatja meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti intézményi elkülönített keret terhére állapítható meg a honvédségi szakképző intézmény 
parancsnoka, igazgatója részére járó kiegészítő illetmény, ha esetében az (1) bekezdés szerinti kiegészítő illetményre 
való jogosultság feltételei fennállnak.”

38. §  Az R2. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az állomány tagja részére az 53. § alapján a belföldi vezénylés időszakára vonatkozóan megállapított eseti 
illetménypótlékok együttes összege nem éri el a  vezénylés előtti beosztásban kapott eseti illetménypótlékok és 
pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetmények együttes összegét, a vezénylés ideje alatt részére a különbözetet 
pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetmény címén kell megállapítani. A  különbözet megállapításánál 
a vezénylés előtti beosztásban kapott eseti illetménypótlékok és pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetmények 
együttes összegeként a vezénylést megelőző utolsó tizenkét zárt naptári hónap vonatkozásában megállapított eseti 
illetménypótlékok és pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetmények egyhavi átlagát kell figyelembe venni. 
Ha az állomány tagja fennálló szolgálati viszonya nem éri el a  tizenkét naptári hónapot, a vezénylést megelőzően 
szolgálati viszonyban töltött időtartam vonatkozásában a  vezénylés előtti beosztásban megállapított eseti 
illetménypótlékok és pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetmények egyhavi átlagát kell figyelembe venni.”

39. §  Az R2. 31. alcíme a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A.  § (1) A  Hjt. 122.  § (1a)  bekezdése szerinti esetben a  Hjt. 122.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy
a) az illetmény egy összegben kerül megállapításra,
b) azon juttatások esetén, amelyek összege az állomány tagjának távolléti díjából kerül kiszámításra, a távolléti díjat 
a Hjt. 122. § (1) bekezdés a)–d) pontja figyelembevételével számított illetmény alapján kell meghatározni,
c) az illetmény megállapításáról a miniszter írásbeli döntést hoz.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti miniszteri döntésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a jogosult személy
aa) nevét,
ab) rendfokozatát,
ac) személyügyi törzsszámát,
ad) szolgálati helyét,
ae) szolgálati beosztását,
b) az illetmény összegét,
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c) a jogosultság kezdetét.
(3) Ha az  állomány tagja a  (2)  bekezdés a)  pont ae)  alpontja szerinti beosztásból áthelyezésre kerül, a  Hjt. 122.  § 
(1a) bekezdése szerinti illetményre való jogosultság indokoltságát felül kell vizsgálni.”

40. §  Az R2. 55. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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
a) 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,
b) Hjt. 46. § (1) bekezdés p) és u) pontja szerinti tagja esetében az alapilletményt a Hjt. 123. § (6b) és (6c) bekezdése 
figyelembevételével kell megállapítani.”

41. §  Az R2. 39. alcíme a következő 62. §-sal egészül ki:
„62. § (1) A Hjt. 247/I. § (2) és (4) 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.”

42. §  Az R2. 63. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A túlszolgálat túlszolgálati díjjal történő ellentételezésekor a túlszolgálat teljesítése szerinti naptári hónap első 
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 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 
– a  szolgálatteljesítési időkeret időtartamának az  eredetileg meghatározott időtartam vége előtti megszakadása 
esetén pedig a szolgálatteljesítési időkeret megszakadásának napja szerinti hónap első – napján érvényes illetmény 
alapján számított távolléti díjat kell figyelembe venni.”

43. §  Az R2. 64. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Hjt. 247/H. § (2) és (4) bekezdése szerinti szabadidőben történő ellentételezés kivételével nem rendelhető el 
túlszolgálat az állomány tagja részére, ha a túlszolgálat pénzbeli ellentételezéséhez szükséges fedezet a honvédelmi 
szervezet, illetve a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézmény meglévő túlszolgálati 
előirányzata terhére nem biztosított.”

44. §  Az R2. V. Fejezete a következő 50. alcímmel egészül ki:
„50. Egyszeri elismerésre való jogosultság az állomány tagjának halála esetén
73/E.  § Ha jogszabályban vagy kormányhatározatban meghatározott feltételek szerint az  állomány honvédelmi 
szervezetnél szolgálatot teljesítő tagja szolgálatteljesítésének vagy többletteljesítményének elismeréseként 
megállapított juttatásra (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: egyszeri elismerés) azon személy is jogosult, 
aki az  állomány szolgálatteljesítés közben elhalálozott volt tagjának az  örököse, az  egyszeri elismerést 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.”

45. §  Az R2. V. Fejezete a következő 51. alcímmel egészül ki:
„51. A Hjt. 108. § (1) bekezdés c) pontja szerinti mentesülés esetén járó illetmény
73/F. § Ha az állomány tagja a Hjt. 108. § (1) bekezdés c) pontja szerint mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség 
alól, akkor erre az időtartamra az időarányos illetményének 50%-ára jogosult.”
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46. §  Az R2. 74. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A 19. §-t, valamint a 22–28. §-t a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonákra is alkalmazni kell.”

47. §  Az R2. a következő 105. §-sal egészül ki:
„105.  § (1) E  rendeletnek az  egyes jogállási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
13/2020. (X. 14.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.8.) megállapított
a) 5. § (1) és (1a) bekezdését, 35. § (1) bekezdését, 62. §-át, 63. § (1), (3) és (4) bekezdését, 64. § (1) és (3) bekezdését 
2019. január 1-jétől,
b) 1. § (1) bekezdését és 11. mellékletét 2020. február 29-től,
c) 48/G. §-át 2020. július 1-jétől,
d) 1. § (3), (3a) és (4) bekezdését 2020. szeptember 1-jétől
kell alkalmazni.
(2) E  rendeletnek a  Módr.8.-cal megállapított 50. alcímét a  2020. január 1-jén folyamatban lévő és azt követően 
megkezdődött hagyatéki eljárások tekintetében is alkalmazni kell.”

48. §  Az R2. 11. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

49. §  Az R2.
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „haderőnemi és egység” szövegrész helyébe az „egység” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében a „32,00” szövegrész helyébe a „35,67” szöveg,
c) 1. § (4) bekezdésében a „23,5” szövegrész helyébe a „26,5” szöveg,
d) 6.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész 

helyébe a „miniszter” szöveg,
e) 31. § (2) bekezdésében az „a napi szolgálatteljesítési idő több, mint felében” szövegrész helyébe a „naponta 

több mint 4 órában” szöveg,
f ) 35.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában a „honvédségi szervezetnél” szövegrész helyébe a „honvédelmi 

szervezetnél” szöveg,
g) 45. §-ában a „46–48/F. §” szövegrész helyébe a „46–48/G. §” szöveg,
h) 63. § (1) bekezdésében a „104. § (1)–(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „247/H. § (1)–(6) bekezdése” szöveg,
i) 64. § (3) bekezdésében a „104. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „247/H. § (8) bekezdése” szöveg
lép.

50. §  Hatályát veszti az R2. 50. § (4) bekezdése.

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

51. §  A  honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 3. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § A  mindenkori Országos Képzési Jegyzékben nyilvántartott, korábban emelt szintű szakképesítésként 
megszerezhető szakképesítéseket a  Haj.tv. 62.  § (1)  bekezdésének, valamint a  Haj.tv. 64.  § (2)  bekezdésének 
alkalmazásakor felsőfokú szakképesítésnek, a középszintű szakképesítést középfokú szakképesítésnek kell tekinteni.”

52. §  Az R3. a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A.  § A  honvédelmi alkalmazott a  Haj.tv. 51.  § (5a)  bekezdése szerinti mentesülés időtartamára az  időarányos 
távolléti díjának 50%-ára jogosult.”

53. §  Az R3. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § (1) A  Haj.tv. 76/A.  §-a szerinti teljesítményjuttatást a  munkáltatói jogkört gyakorló a  részére évente 
jóváhagyott, teljesítményjuttatásra fordítható keret terhére állapíthat meg. A  honvédelmi alkalmazott részére 
teljesítményjuttatást a miniszter is megállapíthat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti teljesítményjuttatás megállapításánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:
a) a  teljesítményjuttatás összegének arányban kell állnia az  annak alapjául szolgáló tevékenység színvonalával, 
súlyával, eredményességével, a többletteljesítmény minőségével és mennyiségével,
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b) ugyanazon kifejtett teljesítményért, megszerzett érdemért csak egy teljesítményjuttatás állapítható meg,
c) az egy időben több címen is kiérdemelt elismerést elsődlegesen a megállapított teljesítményjuttatás mértékében 
kell kifejezésre juttatni,
d) naptári évenként az  egy személy részére adott teljesítményjuttatás együttes összege nem haladhatja meg 
a kifizetés esedékessége időpontjában a honvédelmi alkalmazott távolléti díjának hatszorosát.”

54. §  Az R3. a következő 12/A. alcímmel egészül ki:
„12/A. A honvédségi szakképző intézményben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok
38/A.  § (1) Intézményvezetői pótlékra jogosult az  a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 
Szkt.) 40.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti munkakörben foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott (ezen 
alcím alkalmazásában a  továbbiakban: szakképző intézmény alkalmazottja), aki intézményvezetői megbízással 
rendelkezik. Az intézményvezetői pótlék havi mértéke a pótlékalap 360–720%-a.
(2) Intézményvezető-helyettesi pótlékra jogosult a  szakképző intézmény alkalmazottja, ha intézményvezető-
helyettesi vagy intézményegység-vezetői megbízással rendelkezik. Az  intézményvezető-helyettesi pótlék havi 
mértéke a pótlékalap 180–360%-a.
(3) Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a szakképző intézmény alkalmazottja, aki középfokú iskolában osztályfőnöki 
feladatot, kollégiumban önálló tanulócsoport-vezetői feladatot lát el. Az  osztályfőnöki pótlék havi mértéke 
a pótlékalap 90–270%-a.
(4) Munkaközösség-vezetői pótlékra jogosult a  szakképző intézmény alkalmazottja, ha intézményen belül vagy 
intézmények közötti munkaközösség-vezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői feladatot lát el. A munkaközösség-
vezetői pótlék havi mértéke a pótlékalap 45–90%-a.
(5) Az  (1)–(4)  bekezdés szerinti sávokon belül a  pótlékok személyenkénti konkrét mértékét a  munkáltatói jogkört 
gyakorló állapítja meg.
38/B. § (1) A szakképző intézmény alkalmazottja részére – az Mt. 110. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl is – 
elrendelhető ügyelet és készenlét
a) a tanulók felügyeletének megszervezéséhez a kollégiumban, vagy
b) a szakmai programban meghatározott tanulmányi kirándulás vagy más, a szakmai programban meghatározott, 
nem az iskolában, kollégiumban szervezett program megvalósításához.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti programon való részvétel ügyeletnek minősül
a) munkanapon a tizennégy órától másnap reggel hat óráig,
b) heti pihenőnapon és munkaszüneti napon a nulla órától huszonnégy óráig
tartó időszakban.
(3) A (2) bekezdés szerinti ügyelet időtartamából
a) a huszonkettő órától másnap reggel hat óráig tartó időszakból a ténylegesen munkavégzéssel töltött időt (ezen 
alcím alkalmazásában a továbbiakban: mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet),
b) a  reggel hat órától huszonkettő óráig tartó időszaknak a  teljes időtartamát (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet)
be kell számítani a rendkívüli munkavégzés idejébe.
(4) Ha a  kollégiumban foglalkoztatott szakképző intézményi alkalmazott nem tart foglalkozást – és a  munkaidő-
beosztásából más nem következik –,
a) a heti pihenőnapon és munkaszüneti napon a reggel hat órától huszonkét óráig tartó időszakban nem mérhető 
időtartamú munkavégzéssel járó ügyeletet,
b) bármely nap a huszonkét órától másnap reggel hat óráig tartó időszakban mérhető időtartamú munkavégzéssel 
járó ügyeletet
teljesít.
(5) Nem illeti meg a szakképző intézmény alkalmazottját az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti esetben ellátott 
ügyelet után pihenőidő, ha az ügyelet időtartama alatt nem kellett munkát végezni.
(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti ügyeletért és készenlétért – a munkavégzésre való rendelkezésre állás és 
a rendkívüli munka díjazását is magában foglaló – átalánydíjazás illeti meg a szakképző intézmény alkalmazottját.
(7) A (6) bekezdés szerinti átalánydíjazás mértéke a (8) bekezdés szerinti óradíj százalékában
a) készenlét esetén
aa) heti pihenőnapon és munkaszüneti napon 30%,
ab) az aa) alponttól eltérő egyéb esetben 20%,
b) mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet esetén
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ba) heti pihenőnapon és munkaszüneti napon 60%,
bb) a ba) alponttól eltérő egyéb esetben 50%,
c) nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet esetén
ca) heti pihenőnapon és munkaszüneti napon 100%, ha a  szakképző intézmény alkalmazottja kap másik 
pihenőnapot,
cb) heti pihenőnapon és munkaszüneti napon 150%, ha a  szakképző intézmény alkalmazottja nem kap másik 
pihenőnapot,
cc) a ca) és cb) alponttól eltérő egyéb esetben 60%.
(8) Az  e  § alkalmazásában irányadó, egy órára eső óradíj összege a  szakképző intézmény alkalmazottja havi 
illetményének és a (9) bekezdés szerinti osztószámnak a hányadosa.
(9) A (8) bekezdés szerinti osztószám megegyezik az érintett szakképző intézményi alkalmazott munkakörére előírt 
neveléssel-oktatással lekötött – a  (10)  bekezdés figyelembevételével megállapított – munkaidő alsó mértéke és 
a 4,33-as szorzószám szorzatával.
(10) A  (8)  bekezdés szerinti óradíj számításakor azt az  oktatói, pedagógusi munkakört kell figyelembe venni, 
amelyben az érintett szakképző intézmény alkalmazottja a rendes munkaidejében a neveléssel-oktatással lekötött 
munkaidejét teljesíti. Több, eltérő óraszámú munkakörben egyidejűleg történő foglalkoztatás esetén az  egyes 
munkakörök kötelező óráinak az átlagát kell az óradíj meghatározásakor figyelembe venni.”

55. §  Az R3. 42. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Haj.tv. 99/A.  § (1)  bekezdése szerint érintett honvédelmi alkalmazott a  Nyilatkozatot első alkalommal 
2020. október 1. és 2020. október 31. között teheti meg.
(6) Az  (5)  bekezdés szerint megtett Nyilatkozat 2020. november 1-jétől érvényes azzal, hogy – a  19.  § 
(5) bekezdésétől eltérően – a 19. § (4) bekezdését visszamenőlegesen 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti esetben a  visszamenőleges kifizetéssel érintett időszakra vonatkozóan kifizetett és 
a  visszamenőlegesen megállapított honvédelmi illetménykiegészítés különbözetének összegét legkésőbb 
a 2020. november hónapra járó illetménnyel együtt kell folyósítani.
(8) Ha a  Haj.tv. 97.  § (1)  bekezdése szerint érintett honvédelmi alkalmazott az  (5)  bekezdésben meghatározott 
időpontban nem tesz Nyilatkozatot, azt 2020. november 1-jét követően a 35. §-ban foglaltak szerint teheti meg.”

56. §  Az R3. a következő 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A.  § A  Haj.tv. 99/A.  § (1)  bekezdésében érintett honvédelmi alkalmazottnak a  honvédelmi továbbképzési 
kötelezettségét első alkalommal 2021. évben kell teljesítenie.”

57. §  Az R3. a következő 47. és 48. §-sal egészül ki:
„47.  § (1) E  rendeletnek az  egyes jogállási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
13/2020. (X. 14.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított 12/A. alcímét 2020. július 1-jétől kell 
alkalmazni.
(2) Ha e rendeletnek a Módr.2.-vel megállapított 38/A. §-a szerinti valamely tevékenységet a honvédelmi alkalmazott 
2020. június 30-án is ellátta, akkor a  részére e  tevékenységért 2020. július 1-jével megállapított illetménypótlékok 
összege nem lehet kevesebb, mint az  ugyanezen tevékenységért 2020. június 30-án megállapított 
illetménypótlékok összege.
(3) Ha az Szkt. 40. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti munkakörben 2020. július 1-jén foglalkoztatott honvédelmi 
alkalmazott 2020. június 30-án is honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban állt, akkor a  részére 2020. július 1-jével 
megállapított fizetési fokozat alapján járó illetmény összege nem lehet kevesebb, mint a  2020. június 30-án 
megállapított fizetési fokozat alapján járó illetmény összege.
48. § E rendeletnek a Módr.2.-vel megállapított 21/A. §-át 2020. június 18-tól kell alkalmazni.”

58. §  Az R3.
a) 23/A.  § (2)–(5)  bekezdésében az „Az (1)  bekezdés” szövegrész helyébe az „A Haj.tv. 76.  § (1a)  bekezdése” 

szöveg,
b) 23/A.  § (6)  bekezdés c)  pontjában az  „az (1)  bekezdésben” szövegrész helyébe az  „a Haj.tv. 76.  § 

(1a) bekezdésében” szöveg
lép.
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59. §  Hatályát veszti az R3.
a) 23/A. § (1) bekezdése,
b) 26. § (1) bekezdésében az „a szakterületéhez kapcsolódó” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 13/2020. (X. 14.) HM rendelethez

 1.  A R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 2–7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A  B  C  D  E  F

1.  A hatáskör területe  A munkáltatói jogkör megnevezése  MH PK
 KNBSZ 

főigazgató

 Központi 

személyügyi 

szerv vezető

 Állomány-  

illetékes 

parancsnok)

2.

1. Szolgálati viszony 
létesítése

1.1. Hivatásos szolgálati viszony létesítése 
és első rendfokozatba való kinevezés, 
állománycsoport-váltás

    

3.
ezredes, alezredes, őrnagy, főtörzszászlós, 
törzszászlós, zászlós rendfokozattal 
rendszeresített beosztás esetén

X    

3a.
1.2. Szerződéses szolgálati viszony létesítése 
és első rendfokozatba való kinevezés, 
állománycsoport-váltás

3b.
ezredes, alezredes, őrnagy, főtörzszászlós, 
törzszászlós, zászlós rendfokozattal 
rendszeresített beosztás esetén

X

4.
1.3. Hivatásos vagy szerződéses szolgálati 
viszony létesítése és első rendfokozatba való 
kinevezés, állománycsoport-váltás 

    

 5.
százados, főhadnagy, főtörzsőrmester, 
törzsőrmester, szakaszvezető, tizedes, őrvezető 
rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén

   X

6.

1.4. Hivatásos vagy szerződéses szolgálati 
viszony létesítése és első rendfokozatba 
való kinevezés, állománycsoport-váltás 
kirendelteknél

    

7. – főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, tisztes, közkatona X    
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 2.  Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 74. és 75. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A  B  C  D  E  F

1.  A hatáskör területe  A munkáltatói jogkör megnevezése  MH PK
 KNBSZ 

főigazgató

 Központi 

személyügyi 

szerv vezető

 Állomány-  

illetékes 

parancsnok)

74.

3. Szolgálati viszony 
megszüntetése

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

    

75.
– ezredes, alezredes, őrnagy, főtörzszászlós, 
törzszászlós, zászlós rendfokozattal 
rendszeresített beosztás esetén

X    

 3.  Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 75a. sorral egészül ki:

(A  B  C  D  E  F

1.  A hatáskör területe  A munkáltatói jogkör megnevezése  MH PK
 KNBSZ 

főigazgató

 Központi 

személyügyi 

szerv vezető

 Állomány-  

illetékes 

parancsnok)

75a.
– százados, főhadnagy, hadnagy, 
főtörzsőrmester, törzsőrmester, őrmester 
rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén

X

 4.  Hatályát veszti az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 28., 72. és 73. sora.

2. melléklet a 13/2020. (X. 14.) HM rendelethez

Az R1. 2. melléklet 2.15. pontja helyébe a következő pont lép:

„2.15. Humán

  A B C D E F G

1.

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

2. iskolai végzettség szakképzettség
egyéb képzettségi 

követelmény

egészségi kizáró 

korlátozások

pszichikai 

követelmények

3. 17 vezérőrnagy

EKV, PE

SZFF

FVT

F8, K23, 
K24, K26

Pa/V, Pv/V
4. 16 dandártábornok

5. 15 ezredes

 

Pa/V, Pv/IV

6. 14 alezredes

Pa/IV, Pv/IV
7. 13 őrnagy

FKV, PF8. 12 százados

9. 11 főhadnagy

10. 09 főtörzszászlós

É

BSZF

F8 Pa/IV, Pm/III

11. 08 törzszászlós

BSZF, SZKF
12. 07 zászlós

13. 06 főtörzsőrmester

14. 05 törzsőrmester

15. 03 szakaszvezető

ÁI      
Pa/III, 
Pm/III

16. 02 tizedes

17. 01 őrvezető
”
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3. melléklet a 13/2020. (X. 14.) HM rendelethez
„5. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

A) Az MH-ban rendszeresíthető felsővezetői és vezénylő zászlósi szolgálati beosztások

 I.  Felsővezetői szolgálati beosztások

A B

1. Általános előmeneteli rend

2. F1 Magyar Honvédség parancsnoka (HVKF) (K)

3. F2

4. F3 Magyar Honvédség parancsnokának helyettese (HVKFh) (K)

5. F4

6. F5

7. F6
törzsfőnök (K); 
törzsfőnök helyettese (K); 
haderőnemi szemlélő (K)

8. F7

 II.  Vezénylő zászlósi beosztások

A B

1. Általános előmeneteli rend

2. Z1 Magyar Honvédség vezénylő zászlósa (K)

3. Z2 haderőnemi vezénylő zászlós (K)

4. Z3 egység vezénylő zászlós (K) – más magasabb szintű vezető szerv

5. Z4 egység vezénylő zászlós (K) – csapat szintű szervezet

6. Z5 vezénylő zászlós – zászlóalj szintű szervezeti alegység

7. Z6 vezénylő zászlós – század szintű szervezeti alegység

B) Az MH Parancsnokságán rendszeresíthető szolgálati beosztások

 I.  A VI. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B C D

1.
Besorolási 

kategória
Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend

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
részlegvezető 
zászlós

11. 10. főtörzszászlós
Magyar Honvédség vezénylő zászlósa (K);
haderőnemi vezénylő zászlós (K)

12. 11. hadnagy

13. 12. főhadnagy
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14. 13. százados

15. 14. őrnagy

16. 15. alezredes
kiemelt főtiszt; 
vezető biztonsági főtiszt; 
vezető kiemelt főtiszt

17. 16. ezredes

csoportfőnök-helyettes (K); 
főnök (K); 
főnökhelyettes (K); 
irodavezető (K); 
irodavezető-helyettes (K); 
osztályvezető (K); 
vezető szakreferens (K)

18. 17. dandártábornok

csoportfőnök (K);
csoportfőnök-helyettes (K); 
haderőnemi szemlélő (K); 
irodavezető (K)

19. 18. vezérőrnagy

csoportfőnök (K); 
haderőnemi szemlélő (K); 
törzsfőnök helyettese (K);
törzsigazgató (K)

20. 19. altábornagy
Magyar Honvédség parancsnokának 
helyettese (HVKFh) (K); 
törzsfőnök (K)

21. 20. vezérezredes Magyar Honvédség parancsnoka (HVKF) (K)

 II.  A III. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B C D

1.
Besorolási 

kategória
Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend

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 (K) altiszt

9. 8. zászlós zászlós zászlós

10. 9. törzszászlós zászlós
segédtiszt;
zászlós

11. 10. főtörzszászlós szakreferens zászlós (K)

12. 11. hadnagy

13. 12. főhadnagy

14. 13. százados tiszt (K) tiszt

15. 14. őrnagy főtiszt főtiszt

16. 15. alezredes kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt

17. 16. ezredes

18. 17. dandártábornok
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19. 18. vezérőrnagy

20. 19. altábornagy

21. 20. vezérezredes

C) Az MH katonai szervezeteinél rendszeresíthető szolgálati beosztások – az MH Parancsnoksága és 
a honvéd egészségügy kivételével

 I.  A IV. és az V. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B C D E F G

1.
Rendszeresített 

rendfokozat

Más magasabb 

parancsnokságok

Dandárok, repülő- és 

helikopterbázisok, 

dandár jogállású 

szervezetek

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

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

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

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

9. 7. főtörzsőrmester
altiszt (K); 
parancsnok (K)

altiszt (K); 
parancsnok (K)

altiszt (K);
parancsnok (K)

altiszt (K); 
parancsnok (K)

altiszt; 
laktanya- 
ügyeletes- 
helyettes; 
parancsnok

10. 8. zászlós vezénylő zászlós
parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós

parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós

parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós

laktanya- 
ügyeletes- 
helyettes; 
parancsnok; 
zászlós

11. 9. törzszászlós

váltás- 
parancsnok- 
helyettes (K); 
zászlós

laktanya- 
ügyeletes (K); 
laktanya- 
ügyeletes- 
helyettes (K); 
parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós

laktanya- 
ügyeletes (K); 
parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós

laktanya- 
ügyeletes (K); 
parancsnok; 
vezénylő zászlós; 
zászlós

zászlós

12. 10. főtörzszászlós
vezénylő zászlós 
(K)

parancsnok; 
vezénylő 
zászlós (K)

vezénylő zászlós (K)

13. 11. hadnagy
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14. 12. főhadnagy
parancsnok- 
helyettes (K)

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

laboratórium- 
vezető (K); 
parancsnok (K);
parancsnok- 
helyettes (K);
parancsnok (P); 
parancsnok-
helyettes (P); 
részlegvezető (P); 
részlegvezető- 
helyettes (K); 
részlegvezető- 
helyettes (P)

laboratórium- 
vezető (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok- 
helyettes (K);
parancsnok (P); 
parancsnok- 
helyettes (P); 
részlegvezető- 
helyettes (K); 
részlegvezető- 
helyettes (P) 

parancsnok; 
parancsnok- 
helyettes; 
tiszt

15. 13. százados
parancsnok (K); 
tiszt (K)

alosztály- 
vezető (K); 
alosztályvezető- 
helyettes (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok- 
helyettes (K); 
részlegvezető- 
helyettes (K); 
tiszt (K); 
zenekarvezető (K)

alosztályvezető- 
helyettes (K); 
főnökhelyettes (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok-
helyettes (K); 
részlegvezető (K); 
részlegvezető- 
helyettes (K); 
tiszt (K)

alosztály- 
vezető (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok- 
helyettes (K); 
részlegvezető- 
helyettes (K)

karmester- 
helyettes; 
laktanya- 
ügyeletes; 
parancsnok; 
parancsnok- 
helyettes; 
tiszt

16. 14. őrnagy

alosztályvezető- 
helyettes; 
főtiszt; 
irodavezető; 
laktanya- 
ügyeletes; 
parancsnok; 
részlegvezető; 
részlegvezető- 
helyettes

alosztályvezető; 
alosztályvezető- 
helyettes; 
csoportvezető- 
helyettes; 
főnökhelyettes; 
főtiszt; 
helyőrség- 
komendáns; 
irodavezető; 
karmester- 
helyettes; 
laktanya- 
ügyeletes; 
osztályvezető 
helyettes; 
parancsnok; 
parancsnok- 
helyettes; 
részlegvezető; 
szolgálatvezető 
mérnök; 
törzsfőnök; 
váltás- 
parancsnok; 
vezető objektum- 
komendáns

alosztályvezető; 
főnök; 
főnökhelyettes; 
helyőrség- 
komendáns; 
irodavezető; 
laboratórium- 
vezető; 
osztályvezető- 
helyettes; 
parancsnok; 
parancsnok- 
helyettes; 
részlegvezető; 
szolgálatfőnök- 
helyettes; 
törzsfőnök; 
törzsfőnök- 
helyettes

helyőrség- 
komendáns; 
parancsnok; 
parancsnok- 
helyettes; 
részlegvezető; 
törzsfőnök-
helyettes

főnök; 
főtiszt; 
karmester; 
parancsnok; 
részlegvezető; 
szolgálat- 
vezető 
mérnök
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17. 15. alezredes

alosztályvezető; 
főnök; 
főnökhelyettes; 
igazgató; 
irodavezető; 
irodavezető- 
helyettes; 
kiemelt főtiszt; 
osztályvezető; 
osztályvezető- 
helyettes; 
részlegvezető;
váltásparancsnok

alosztályvezető; 
csoportvezető; 
főnök; 
igazgató- 
helyettes; 
karmester; 
képviselővezető- 
helyettes; 
kiemelt főtiszt; 
osztályvezető; 
osztály- 
parancsnok; 
parancsnok; 
parancsnok- 
helyettes; 
törzsfőnök; 
törzsfőnök- 
helyettes; 
zászlóalj- 
parancsnok

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

parancsnok; 
parancsnok- 
helyettes; 
részlegvezető; 
törzsfőnök; 
zászlóalj- 
parancsnok

kiemelt főtiszt

18. 16. ezredes

főnök (K); 
igazgató (K); 
irodavezető (K); 
katonai képviselő-
helyettes (K); 
központvezető (K); 
osztályvezető (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok-
helyettes (K); 
törzsfőnök (K); 
törzsfőnök- 
helyettes (K); 
vezető 
szakreferens (K)

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

képviseletvezető; 
központparancsnok; 
parancsnok; 
szolgálatfőnök; 
törzsfőnök

parancsnok

19. 17.
dandár- 
tábornok

főnök (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok-
helyettes (K)

parancsnok (K)

20. 18. vezérőrnagy

főnök (K); 
parancsnok (K); 
parancsnok-
helyettes (K)

katonai  
képviselő (K)

21. 19. altábornagy
katonai 
képviselő (K)

22. 20. vezérezredes
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 II.  Az I. és a II. besorolási osztály alá tartozó beosztások

  A B C D E F G

1.  
Rendszeresített 

rendfokozat

Más magasabb 

parancsnokságok

Dandárok, repülő- és 

helikopterbázisok, 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; 
forgalom- 
szabályzó; 
gépkezelő; 
gépkocsivezető; 
harcjárművezető; 
hevederező; 
időjárás- 
megfigyelő; 
írnok; 
kezelő; 
kiképzendő; 
komendáns; 
kútkezelő; 
lőszeres; 
lövész; 
mozigépész; 
őr; 
őr és biztosító; 
rajzoló; 
raktáros; 
szakács; 
szerelő; 
távbeszélő; 
távírász; 
üzemeltető; 
vontatóvezető

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

anyagmozgató; 
csapatpostás; 
ellátó; 
felszolgáló; 
fényképész; 
forgalom- 
szabályzó; 
gépkezelő; 
gépkocsi- 
vezető; 
harcjármű- 
vezető; 
hevederező; 
időjárás- 
megfigyelő; 
írnok; 
kezelő; 
kiképzendő; 
komendáns; 
kútkezelő; 
lőszeres; 
lövész; 
mozigépész; 
őr; 
őr és biztosító; 
rajzoló; 
raktáros; 
szakács; 
szerelő; 
távbeszélő; 
távírász; 
üzemeltető; 
vontatóvezető
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5. 3. tizedes

aknász (K); 
beteghordó (K); 
díszelgő (K); 
egészségügyi  
katona (K); 
ellenőr (K); 
felderítő (K); 
forgalom- 
szabályzó (K); 
futárkísérő (K); 
gépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsivezető (K); 
harcjárművezető (K); 
harckocsivezető (K); 
hídépítő (K); 
irányzó (K); 
járőrvezető- 
helyettes (K); 
kezelő (K); 
komendáns (K); 
motorcsónak- 
vezető (K); 
műszaki mentő (K); 
műszerész (K); 
nyilvántartó (K); 
rendész (K); 
szakmunkás (K); 
targoncavezető (K); 
távbeszélő (K); 
távírász (K); 
testőrlövész (K); 
töltőkezelő (K); 
utász (K); 
vontatóvezető (K)

aknász (K); 
beteghordó (K); 
egészségügyi 
katona (K); 
ellenőr (K); 
felderítő (K); 
forgalom- 
szabályzó (K); 
futárkísérő (K); 
gépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsivezető (K); 
harcjárművezető (K); 
harckocsivezető (K); 
hídépítő (K); 
irányzó (K); 
járőrvezető- 
helyettes (K); 
kezelő (K); 
komendáns (K); 
motorcsónak 
vezető (K); 
műszaki mentő (K); 
műszerész (K); 
nyilvántartó (K); 
rendész (K);
szakmunkás (K);
targoncavezető (K); 
távbeszélő (K); 
távírász (K); 
töltőkezelő (K); 
szakmunkás (K); 
utász (K); 
vontatóvezető (K)

aknász (K); 
beteghordó (K); 
egészségügyi  
katona (K); 
ellenőr (K); 
felderítő (K); 
forgalom- 
szabályzó (K); 
futárkísérő (K); 
gépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsi- 
vezető (K); 
harcjármű- 
vezető (K); 
harckocsi- 
vezető (K); 
hídépítő (K); 
irányzó (K); 
járőrvezető- 
helyettes (K); 
kezelő (K); 
komendáns (K); 
motorcsónak- 
vezető (K); 
műszaki mentő (K); 
műszerész (K); 
nyilvántartó (K); 
rendész (K);
szakmunkás (K);
targoncavezető (K); 
távbeszélő (K); 
távírász (K); 
töltőkezelő (K); 
szakmunkás (K); 
utász (K); 
vontatóvezető (K)
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6. 4. szakaszvezető

adatkezelő (K); 
bemérő (K); 
búvár (K); 
értékelő (K); 
főgépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsivezető (K); 
gépparancsnok (K); 
hajtogató (K); 
harcjármű- 
irányzó (K); 
harcjármű 
vezető (K); 
harckocsi  
irányzó (K); 
harckocsi- 
vezető (K);
huszár (K); 
járőrvezető (K); 
kezelő (K); 
kidolgozó (K); 
kiképző tisztes (K); 
kormányos (K); 
laboráns (K); 
légvédelmi  
lövész (K);
lovász (K); 
mentesítő (K); 
mesterlövész (K); 
műtőssegéd (K); 
őrkutyakiképző (K); 
őrkutyavezető (K); 
palotaőr (K);
patkolókovács (K); 
specialista (K); 
sugáradag- 
ellenőr (K);
szíjártó (K); 
távbeszélő (K); 
távírász (K); 
toborzó (K); 
tűzmegfigyelő (K); 
tűzoltó (K); 
tűzszerész (K); 
vegyi- 
sugárfelderítő (K);  
vontatóvezető (K)

adatkezelő (K); 
bemérő (K); 
búvár (K); 
értékelő (K); 
főgépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsivezető (K); 
gépparancsnok (K); 
hajtogató (K); 
harcjármű- 
irányzó (K); 
harcjárművezető (K); 
harckocsi irányzó (K); 
harckocsivezető (K); 
járőrvezető (K); 
kezelő (K); 
kidolgozó (K); 
kiképző tisztes (K); 
kormányos (K); 
laboráns (K); 
légvédelmi  
lövész (K); 
mentesítő (K); 
mesterlövész (K); 
műtőssegéd (K); 
őrkutyakiképző (K); 
őrkutyavezető (K); 
palotaőr (K); 
specialista (K); 
sugáradag- 
ellenőr (K); 
távbeszélő (K); 
távírász (K); 
toborzó (K); 
tűzmegfigyelő (K); 
tűzoltó (K); 
tűzszerész (K); 
vegyi- 
sugárfelderítő (K); 
vontatóvezető (K)

adatkezelő (K); 
bemérő (K); 
búvár (K); 
értékelő (K); 
főgépész (K); 
gépkezelő (K); 
gépkocsi- 
vezető (K); 
gép- 
parancsnok (K); 
hajtogató (K); 
harcjárműirányzó (K); 
harcjárművezető (K); 
harckocsi irányzó (K); 
harckocsi- 
vezető (K); 
járőrvezető (K); 
kezelő (K); 
kidolgozó (K); 
kiképző tisztes (K); 
kormányos (K); 
laboráns (K); 
légvédelmi  
lövész (K); 
mentesítő (K); 
mesterlövész (K); 
műtőssegéd (K); 
őrkutya- 
kiképző (K); 
őrkutyavezető (K); 
palotaőr (K); 
specialista (K); 
sugáradag- 
ellenőr (K); 
távbeszélő (K); 
távírász (K); 
toborzó (K); 
tűzmegfigyelő (K); 
tűzoltó (K); 
tűzszerész (K); 
vegyi- 
sugárfelderítő (K); 
vontatóvezető (K)

7. 5. őrmester

8. 6. törzsőrmester
altiszt (K); 
altiszt (P)

altiszt (K); 
altiszt (P)

altiszt (K); 
altiszt (P)

altiszt (K); 
altiszt (P)

altiszt

9. 7. főtörzsőrmester altiszt (K) altiszt (K) altiszt (K) altiszt (K) altiszt

10. 8. zászlós zászlós zászlós zászlós zászlós zászlós

11. 9. törzszászlós zászlós zászlós zászlós zászlós zászlós
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12. 10. főtörzszászlós
szak- 
referens (K)

zászlós

13. 11. hadnagy          

14. 12. főhadnagy tiszt (P) tiszt (P) tiszt (P) tiszt (P) tiszt

15. 13. százados tiszt (K) tiszt (K) tiszt (K) tiszt (K) tiszt

16. 14. őrnagy főtiszt főtiszt főtiszt főtiszt főtiszt

17. 15. alezredes
kiemelt 
főtiszt

kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt  
kiemelt 
főtiszt

18. 16. ezredes      

19. 17. dandártábornok        

20. 18. vezérőrnagy        

21. 19. altábornagy        

22. 20. vezérezredes        

D) A honvéd egészségügyben rendszeresíthető szolgálati beosztások

 I.  A IV. és az V. 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
altiszt (K);
parancsnok (K);
parancsnok-helyettes (P)

9. 7. főtörzsőrmester altiszt (K)
parancsnok (K); 
altiszt (K)

parancsnok; 
altiszt

10. 8. zászlós zászlós zászlós
laktanyaügyeletes- 
helyettes; 
zászlós

11. 9. törzszászlós
laktanyaügyeletes (K); 
zászlós

zászlós zászlós

12. 10. főtörzszászlós vezénylő zászlós (K)

13. 11. hadnagy      

14. 12. főhadnagy   parancsnok-helyettes (K)  

15. 13. százados
alosztályvezető-helyettes (K); 
részlegvezető (K); 
részlegvezető-helyettes (K)

központparancsnok- 
helyettes (K); 
részlegvezető (K)

parancsnok; 
laktanyaügyeletes; 
tiszt
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16. 14. őrnagy

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

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

főtiszt; 
parancsnok; 
parancsnok-helyettes

17. 15. alezredes

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

alosztályvezető; 
főnök; 
főnök helyettes; 
központparancsnok; 
főorvos

 

18. 16. ezredes

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

egészségügyi főnök  

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

   

20. 18. vezérőrnagy parancsnok (K)    

21. 19. altábornagy      

22. 20. vezérezredes      

 II.  Az I. és a II. 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
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5. 3. tizedes
beteghordó (K); 
egészségügyi katona (K)

egészségügyi katona (K); 
gépkocsivezető (K); 
harcjárművezető (K)

6. 4. szakaszvezető

adatkezelő (K);
egészségügyi kisegítő (K);
gépkocsivezető (K); 
műtőssegéd (K)

gépkocsivezető (K); 
harcjárművezető (K)

7. 5. őrmester

8. 6. törzsőrmester
altiszt (K); 
altiszt (P)

altiszt (K); 
altiszt (P)

 

9. 7. főtörzsőrmester altiszt (K) altiszt (K) 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 (K) tiszt (K) tiszt

16. 14. őrnagy főtiszt főtiszt főtiszt

17. 15. alezredes kiemelt főtiszt kiemelt főtiszt  

18. 16. ezredes szakreferens (K)    

19. 17. dandártábornok      

20. 18. vezérőrnagy      

21. 19. altábornagy      

22. 20. vezérezredes      

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
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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 docens; 
egyetemi tanár; 
szervezési igazgató

19. 18. vezérőrnagy egyetemi tanár

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 docens; 
egyetemi tanár

18. 17. dandártábornok  

19. 18. vezérőrnagy  

20. 19. altábornagy  

21. 20. vezérezredes  
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F) A miniszter által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző 
intézménynél rendszeresíthető szolgálati beosztások

  A B C D E F

1.
Besorolási 

kategória

Rendszeresített

rendfokozat

I. Besorolási osztály IV. 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   gépkocsivezető    

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 részlegvezető-helyettes

16. 14. őrnagy főtiszt
részlegvezető;
igazgatóhelyettes;
kollégiumvezető;

17. 15. alezredes kiemelt főtiszt igazgató

18. 16. ezredes    

G) A központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei védelmi igazgatással foglalkozó 
szervezeti elemeihez a Honvédség rendelkezési állományának állománytáblájában rendszeresíthető 
szolgálati beosztások

 I.  A VI. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B C D

1. Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend 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 titkárhelyettes

16. 15. alezredes
titkár;
titkárhelyettes
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17. 16. ezredes titkár (K)

18. 17. dandártábornok

19. 18. vezérőrnagy

20. 19. altábornagy

21. 20. vezérezredes
                                                                                                                                                     ”

4. melléklet a 13/2020. (X. 14.) HM rendelethez

 1.  Az R1. 15. melléklet II. pontja a következő 2.54. alponttal egészül ki:
(Ügyeleti szolgálatok)
„2.54. Közös Akarat ügyeleti szolgálat”

 2.  Az R1. 15. melléklet II. pontja a következő 3.21. alponttal egészül ki:
(Laktanyai készenléti szolgálatok)
„3.21. Közös Akarat laktanyai készenléti szolgálat”

5. melléklet a 13/2020. (X. 14.) HM rendelethez

Az R2. 11. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A B

1.
Vezénylő zászlósi beosztások 

megnevezése

Munkaerőpiaci kiegészítő  

illetmény összege (Ft)]

3. Z2 – Haderőnemi vezénylő zászlós 115 960

4. Z3 – Egység vezénylő zászlós – más magasabb szintű vezető szerv 42 370
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A honvédelmi miniszter 14/2020. (X. 14.) HM rendelete
a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 29. 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  ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 17.  § (1) és (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az alapfelszerelési és az utánpótlási ruházati utalványfüzet 6 évig, a nyugdíjas ruházati utalványfüzet a tárgyévet 
követő év december 31-ig, a  pót ruházati utalványfüzet a  betelt ruházati utalványfüzettel megegyező ideig, 
de legfeljebb a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének napjáig érvényes.
(2) Az alapfelszerelési és utánpótlási ruházati utalványfüzetek fedőlapján az érvényességi idő bejegyzését a szakmai 
főnök hajtja végre.”

2. §  A Rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § E rendeletnek a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról szóló 14/2020.  (X. 14.) 
HM  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  2015.  évi és azt követő ruházati illetményeket tartalmazó 
utalványfüzetek vonatkozásában kell alkalmazni.”

3. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 17. § (5) bekezdése és
b) 19. § (5) bekezdésében az „ , a 17. § (2) bekezdés c) pontjának figyelembevételével” szövegrész.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 15/2020. (X. 14.) HM rendelete
a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemről és 
a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81.  § 
(2)  bekezdés f )  pontjában, a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 28.  pontjában, valamint 
a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 17.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet (a  továbbiakban: R.) 5.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Élelmezési alap- és pótnormák általános forgalmi adóval növelt bruttó értéke:
1. I. számú élelmezési norma: 1660 Ft/fő/nap,
2. II. számú élelmezési norma: 1760 Ft/fő/nap,
3. III. számú élelmezési norma: 2080 Ft/fő/nap,
4. V. számú élelmezési norma: 2555 Ft/fő/nap,
5. VI. számú élelmezési norma: 2520 Ft/fő/nap,
6. START élelmezési pótnorma: 750 Ft/fő/nap,
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7. pótélelmezési norma a 21. § (1) bekezdés
a) 1–5. pontja szerinti jogosultság esetén: 300 Ft/fő/nap,
b) 6. pontja szerinti jogosultság esetén: 750 Ft/fő,
c) 7. pontja szerinti jogosultság esetén: 140 Ft/fő/nap,
d) 8. pontja szerinti jogosultság esetén: 305 Ft/fő,
e) 9. pontja szerinti jogosultság esetén: 290 Ft/fő,
8. konyha, étkezde felszerelési norma: 40 Ft/fő/nap,
9. tisztítószer norma: 30 Ft/fő/főétkezés,
10. tisztálkodószer norma: 125 Ft/fő/hónap,
11. tisztálkodószer és bőrápoló készítmény norma: 635 Ft/fő/hónap,
12. repülőműszaki élelmezési támogatás: 19 500 Ft/fő/ hónap,
13. 2. számú védőital: 60 Ft/fő/nap,
14. 3. számú védőital: 110 Ft/fő/nap,
15. élelmezési feljavítási norma: 250 Ft/fő/ebédétkezés,
16. I. számú norma szerinti természetbeni munkahelyi ebéd térítési díja: 660 Ft.”

2. §  Az R. 9. § (2) bekezdésében a „950 Ft/fő/nap” szövegrész helyébe az „1250 Ft/fő/nap” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti az R. 9. § (3) bekezdése.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 37/2020. (X. 14.) ITM rendelete
egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a 4. Vasúti Csomag Műszaki Pillérének 
átültetésével összefüggő módosításáról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 13.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 
2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló
22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet módosítása

1. §  A vasúti járművezetői engedélyről és a  vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet 
22. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt –)
„c) a  vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13.  cikk 
(1) bekezdésének”
(való megfelelést szolgálja.)
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2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai 
képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési 
engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló  
19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása

2. §  A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és 
vizsgáztatásának, a  vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a  képzési engedély kiadásának, 
továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § 
(3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó bejelentő 
a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túl az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába akkor vehető, ha:]
„e) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az  oktatók folyamatos, a  Vasúti Képzési Módszertani Központ  
(a továbbiakban: képzési módszertani központ) által szervezett továbbképzésen történő részvételét a szaktudásuk 
naprakészen tartása érdekében.”

3. §  Az R1. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hatóság 30 napon belül visszavonja a vizsgabiztosi kinevezését annak a vizsgabiztosnak, aki nem vesz részt
a) a képzési módszertani központ megváltozott biztonsági szabályokkal kapcsolatos továbbképzésén, vagy
b) a 15. § (5) bekezdése szerinti éves továbbképzésen az adott év december 31-ig.”

4. § (1) Az R1. 35/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Új vasúti pálya, vasúti biztosító berendezés, vonatbefolyásoló rendszer, valamint vontatási energia ellátó 
rendszer (továbbiakban együtt: vasúti infrastruktúra) építése esetén a  hatósági használatbavételi engedély 
kiadásáig a  pályahálózat-működtető az  új vonalra vonatkozó előképzési programot dolgoz ki, azt a  kivitelezési 
munkálatok ideje alatt legalább évente felülvizsgálja, módosítja és azt közzéteszi, valamint erről a  vasúti 
társaságokat, a  hatóságot, a  Vasúti Képzési Módszertani Központot és a  vizsgaközpontot írásban értesíti. 
A  pályahálózat-működtető előképzési programja tartalmazza a  vasúti infrastruktúra lényeges jellemzőit, továbbá 
az útvonalkönyv és a menetrendi segédkönyv kiegészítésére szolgáló adatokat.”

 (2) Az R1. 35/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  képzést követően a  vasúti társaság saját hatáskörében szervez vasúti pályahálózat ismereti elővizsgát, 
és ad ki elővizsga-igazolást a  sikeres vizsgázóknak. A  sikeres elővizsgát tett munkavállalókat a  vasúti társaság, 
vagy képzőszerv a  hatóságnak bejelenti. A  vasúti társaság által szervezett vasúti pályahálózat ismereti elővizsga 
az  azt követő alapvizsgáig, de legfeljebb egy évig érvényes. Az  elővizsga legfeljebb 3 alkalommal ismételhető 
meg a  kivitelezési munkák előrehaladásának ütemében. A  kivitelezési munkák elhúzódása esetén az  elővizsgák 
ismétlésére vonatkozó korlátozás alól – az ismétlési lehetőségek számának növelése érdekében – a vasúti társaság, 
vagy vasúti pályahálózat működtető kérelme alapján a  hatóság felmentést adhat. A  vasúti társaság elővizsgákat 
a hatósági használatbavételi engedély kiadását követő legfeljebb 180 napig szervezhet.”

5. § (1) Az R1. 35/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vasúti infrastruktúra korszerűsítése esetén a  hatósági használatbavételi engedély kiadásáig a  pályahálózat-
működtető a  korszerűsítéssel érintett vonalra vonatkozó előképzési programot dolgoz ki, azt a  korszerűsítési 
munkálatok ideje alatt legalább évente felülvizsgálja, szükség esetén módosítja, közzéteszi, és erről a  vasúti 
társaságokat, a  hatóságot, a  Vasúti Képzési Módszertani Központot és a  vizsgaközpontot írásban értesíti. 
Az  előképzés elméleti képzés. A  pályahálózat-működtető által készített előképzési program tartalmazza 
az  infrastruktúra – átalakítás során vagy annak eredményeként bekövetkező – lényeges jellemzőit, továbbá 
az érvényes útvonalkönyv és a menetrendi segédkönyv módosítását.”

 (2) Az R1. 35/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  képzést követően – a  műszaki átadás-átvételt megelőzően – a  vasúti társaság saját hatáskörében szervez 
vasúti pályahálózat ismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a  sikeres vizsgázóknak. A  sikeres elővizsgát 
tett vizsgabiztosokat, vasútszakmai oktatókat, különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatókat és 
munkavállalókat a  vasúti társaság a  hatóságnak bejelenti. A  vasúti társaság által szervezett vasúti pályahálózat 
ismereti elővizsga az  azt követő alapvizsgáig, de legfeljebb egy évig érvényes. Az  érvényes vasúti pályahálózat-
ismereti alapvizsga érvényességét a  vasúti pályahálózat ismereti elővizsga érvényességének utolsó napjáig 
meghosszabbítja. Az  elővizsga érvényessége új, sikeres elővizsga letételével legfeljebb 3 alkalommal 
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hosszabbítható a  korszerűsítési munkák előrehaladásának ütemében. Amennyiben a  korszerűsítés az  utolsó 
elővizsga érvényességi idejének lejárta előtt nem zárul le, a sikeres elővizsgák ismétlésére vonatkozó korlátozás alól 
– az  ismétlési lehetőségek számának növelése érdekében – a  vasúti társaság indokolt kérelme alapján a  hatóság 
felmentést ad, ha a kérelmező a vasúti pályahálózat korszerűsítési munkálatainak ütemezését bemutatja és igazolja, 
hogy azok befejezése az  elővizsgák érvényessége alatt nem történik meg. Felmentés adható a  korszerűsítéssel 
érintett pályahálózat egy részére is. A felmentés alapján a vasúti társaság elővizsgákat a hatósági használatbavételi 
engedély kiadását követő legfeljebb 180 napig szervezhet.”

6. §  Az R1. 35/D. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  megváltozott vasútbiztonsági szabályok következtében szükségessé vált képzés nem szervezhető 
a 2. mellékletben meghatározott minimális óraszámkeret terhére.”

7. §  Az R1. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„a) – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt – a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i 
(EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének,”
(való megfelelést szolgálja.)

8. §  Az R1. „30/A. Az alapképzésre és alapvizsgákra vonatkozó eltérő szabályok új, vagy átalakított vasúti pálya, új vasúti 
jármű vagy a  vasútbiztonsági szabályok megváltozása esetén” alcím címében a „vasúti pálya” szövegrész helyébe 
a „vasúti infrastruktúra” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti az R1. 35/B. § (8) bekezdése.

3. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények 
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 
60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása

10. §  A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet szerint kell eljárni – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – azon termékek 
megfelelőségértékelését végző szervezetek kijelölése, bejelentése és a  kijelölést valamint a  bejelentett 
szervezetként történt nyilvántartásba vételt követő ellenőrzése tekintetében, amelyekre vonatkozó forgalmazási 
követelmény szabályozására a  közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendelkezik feladat- és 
hatáskörrel.”

11. §  Az R2. 2. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) Ha a  kérelmezett megfelelőségértékelési terület a  kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tévő műszaki 
előírások szerinti valamely vasúti alrendszer, a  kérelmező szervezetnek alkalmasnak kell lennie a  vonatkozó 
átjárhatósági műszaki előírásokban előírt valamennyi olyan megfelelőségértékelési feladatra, amelynek elvégzésére 
kijelölését vagy bejelentését kérte.
(2) A kérelmezett szervezet teljes felelősséggel tartozik a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátásába 
bevont közreműködő által elvégzett feladatokért.
(3) A  2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 35.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott esetekben 
a  megfelelőségértékelési tevékenységet a  kérelmező akkreditált szervezeti egysége is elvégezheti, ha megfelel 
a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) 
10. §-ában meghatározott feltételeknek.
(4) Az  üzleti jó hírnévvel kapcsolatos követelménynek az  a  megfelelőségértékelő szervezet felel meg, amely ellen 
sem csőd-, sem felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá amelynek vezető tisztségviselőinél (a továbbiakban 
együtt: vezető) személyes megbízhatóságot kizáró ok nem áll fenn.
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(5) A pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos követelménynek az a megfelelőségértékelő szervezet felel meg,
a) amely teljesíteni tudja a  tevékenységével kapcsolatos kötelezettségeinek biztosításához szükséges pénzügyi 
kötelezettségeit,
b) amely rendelkezik a  működéshez szükséges pénzügyi eszközökkel, és igazolja, hogy pénzügyi kötelezettségeit 
teljesíteni tudja,
c) amelynek nincs 6 hónapnál régebben lejárt adó-, vám-, járulékfizetési, vagy egyéb köztartozása (beleértve a vasúti 
közlekedési hatóság, valamint a vasúti igazgatási szerv felé fennálló tartozást is), kivéve, ha a tartozás megfizetésére 
az illetékes hatósággal egyezséget kötött, és
d) amelynek nincs 6 hónapnál régebben lejárt tartozása a vasúti piac szereplői, az alvállalkozói, vagy konzorciumi 
partnerei, vagy a megbízása alapján eljáró szervezetek felé.”

12. §  Az R2. 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságát biztosító alrendszerek területén tevékenységet végezni kívánó 
megfelelőségértékelő szervezet kérelmében nyilatkozik arról, hogy részt vesz-e a  vonatkozó szabványosítási 
tevékenységekben, valamint az  alkalmazandó uniós jog alapján létrehozott, a  bejelentett megfelelőségértékelő 
szervezeteket koordináló csoport tevékenységében, valamint gondoskodik arról, hogy az  értékelést végző 
személyzetük tájékoztatást kapjon a  szabványosítási tevékenységéről és a  koordináló csoport tevékenységéről, 
továbbá általános útmutatóként alkalmazza a koordináló csoport munkája eredményeként létrejött adminisztratív 
döntéseket és dokumentumokat.
(6) A  vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságát biztosító pályamenti vagy a  fedélzeti ellenőrző-irányító és jelző 
alrendszerek területén tevékenységet végezni kívánó megfelelőségértékelő szervezet a kérelmében nyilatkozik arról 
is, hogy részt vesz-e a 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikkében említett 
ERTMS-munkacsoport tevékenységében, továbbá gondoskodik arról, hogy az értékelést végző személyek megfelelő 
tájékoztatást kapjanak a csoport tevékenységéről.”

13. §  Az R2. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  kijelölt szervezet a  vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságát biztosító területeken végez a  nemzeti 
szabályok szerinti megfelelőségértékelési tevékenységet, a  kijelölő hatóság a  kijelöléssel egyidejűleg értesíti 
az Európai Bizottságot és a tagállamokat a kijelölt szervezetről.”

14. §  Az R2. 6. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Az R. 15. § b) pontja szerinti bejelentés tartalmazza a megfelelőségi tevékenységhez kapcsolódó kérelem 
vonatkozásában előírt valamennyi követelményt és igazolást.
(2) A  kérelmező bejelentett szervezetként történő nyilvántartásba vételét követően a  bejelentett adatokban, 
igazolásokban a  későbbiekben bekövetkezett lényeges változásról a  bejelentett szervezet tájékoztatása alapján 
a  kijelölő hatóság értesíti a  Bizottságot és a  tagállamokat. A  kijelölő hatóság a  Bizottság kérésére rendelkezésre 
bocsátja a  bejelentett szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló 
valamennyi információt.
(3) A  bejelentett szervezet értesítése alapján a  kijelölő hatóság tájékoztatja a  bejelentett szervezet által kiadott 
tanúsítványok korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról a tagállamok vasútbiztonsági hatóságait.”

15. §  Az R2. 9. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A kijelölő hatóság az ellenőrzés során az alábbi fő szempontokra figyelemmel végzi a megfelelőségértékelő 
szervezet ellenőrzését:
a) a működési szabályzat folyamatos frissítése és a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak való megfelelősége;
b) a minőségirányítási rendszer működőképessége és gyakorlati működtetése;
c) a szakmai vezetők és a munkatársak alkalmassága;
d) a jogszerű működés körében:
da) a szerződéskötés és az alvállalkozók bevonása,
db) a biztosítási jogviszony folyamatos fennállása,
dc) az üzleti jó hírnév fennállása,
dd) a pénzügyi teljesítőképesség biztosítása;
e) a megfelelőségértékelési tevékenység ellátásához kapcsolódó jogszabályok, szabványok rendelkezésre állása és 
a munkatársak számára történő folyamatos biztosítása;
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f ) a bejelentett megfelelőségértékelő szervezeteket koordináló csoport munkájában történő részvétel biztosítása;
g) szabványosítási tevékenységben történő részvétel;
h) az ERTMS-munkacsoport tevékenységében történő részvétel;
i) tevékenységét-átláthatóságát biztosító honlap folyamatos vezetése és nyílt hozzáférésének biztosítása.”

16. §  Az R2.
a) 1. § (5) bekezdésében a „2016/424 európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „a 2016/797 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 27.  cikk (1)  bekezdése, valamint a  2016/424 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet” szöveg,

b) a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „kijelölés területére” szövegrész helyébe az  „a kijelölésre, bejelentés 
területére” szöveg,

c) a 2. § (9) bekezdésében a „kijelölést több” szövegrész helyébe a „kijelölést vagy bejelentést több” szöveg,
d) a 3. § (2) bekezdésben a „megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 

(a továbbiakban: Msztv.)” szövegrész helyébe az „Msztv.” szöveg
lép.

4. A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, 
valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló  
24/2012. (V. 8.) NFM rendelet módosítása

17. §  A súlyos vasúti balesetek, a  vasúti balesetek és a  váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint 
az  üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.)  
4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közlekedésbiztonsági szerv az eseményre vonatkozó bejelentést baleseti ügyeleti szolgálata útján fogadja, és 
legkésőbb a bejelentés kézhezvételétől számított két hónapon belül dönt arról, hogy vizsgálja-e a 3. § szerinti vasúti 
baleseteket és a váratlan vasúti eseményeket.”

18. §  Az R3. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a bejelentőnek a bejelentésével összefüggésben újabb, korábban hiányzó vagy azzal összefüggő információ 
jut tudomására, a bejelentését az új információval haladéktalanul kiegészíti vagy módosítja.”

19. §  Az R3. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgálóbizottság a zárójelentés-tervezetet és a zárójelentést a vasúti balesetekről és váratlan eseményekről 
szóló vizsgálati jelentések esetében követendő jelentéstételi struktúráról szóló, 2020. április 24-i (EU) 2020/572 
bizottsági rendelet szerint, az eset súlyosságának és jellegének figyelembevételével készíti el.”

20. §  Az R3. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) Ez  a  rendelet a  vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 20. cikk (3) bekezdésének, 22. cikk (3) bekezdésének, 24. cikk (1)–(2) bekezdésének, valamint a 33. cikkének 
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez  a  rendelet a  vasúti balesetekről és váratlan eseményekről szóló vizsgálati jelentések esetében követendő 
jelentéstételi struktúráról szóló, 2020. április 24-i (EU) 2020/572 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezést állapít meg.”

Záró rendelkezések

21. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

22. § (1) Ez a rendelet
a) a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint
b) a  vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i 2016/797/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv
rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.
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 (2) Ez  a  rendelet a  vasúti balesetekről és váratlan eseményekről szóló vizsgálati jelentések esetében követendő 
jelentéstételi struktúráról szóló, 2020. április 24-i (EU) 2020/572 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezést állapít meg.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1655/2020. (X. 14.) Korm. határozata
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

A Kormány a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)  
16. §-a és 4. melléklet 2. pontja alapján a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony 
megvalósításához jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím további 6 662 100 000 forinttal történő 
túllépését.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1656/2020. (X. 14.) Korm. határozata
az erdélyi intézmények programjainak és működésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az erdélyi intézmények programjainak és működésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításával;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával az 1. pontban meghatározott 

feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2020. évben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok 
támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára egyszeri 1 440 720 000 forint forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a  Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság útján –  
gondoskodjon az 1. pontban meghatározott feladat megvalósításáról.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a forrás biztosítását és rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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: Németh Balázs ügyvezető.

A Kormány 1657/2020. (X. 14.) Korm. határozata
a Békéscsaba, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan állami tulajdonba vétele érdekében szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Békéscsaba belterület 3910/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben az  5600 Békéscsaba, 

Kossuth tér 2. szám alatt található, „kivett szálloda” megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) állami 
tulajdonba vételével, az Ingatlan közösségi funkcióra történő hasznosítása érdekében;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az  Ingatlan tulajdonjogának a  magyar állam javára 
legfeljebb a  független ingatlanszakértő által meghatározott forgalmi értéken történő per-, teher- és igénymentes 
megvásárlásáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. december 31.

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezésére 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország  
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet, 1. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím,  
2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos 
kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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