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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 2/2018. (VI. 22.) AM rendelete
a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés i) pontjában,
az 5. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
cukorgyártó vállalkozás: Magyarország területén cukrot előállító jogi személyiséggel rendelkező szervezet;
b)
izoglükóz-gyártó vállalkozás: Magyarország területén izoglükózt előállító jogi személyiséggel rendelkező
szervezet.
2. §		
A cukorgyártó vállalkozás és cukorrépa-termelők között megkötött szerződések tagállamok által történő
felügyeletéről szóló, 1974. június 18-i 1516/1974/EGK bizottsági rendeletben meghatározott tagállami feladatokat
az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
3. §

(1) A cukorgyártó vállalkozás minden hónap 15. napjáig az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI)
központi elektronikus rendszerén keresztül bejelenti az adott hónapban értékesített cukor teljes mennyiségét,
valamint az egy tonna cukorra vetített alábbi adatokat:
a)
az előző hónapra vonatkozóan a mennyiséggel súlyozott átlagos eladási árat a kereskedelmi bizonylatok
alapján, valamint
b)
a folyó hónapra vonatkozóan a szerződések vagy más ügyletek keretében előre jelzett, mennyiséggel
súlyozott átlagos eladási árat.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában cukor alatt a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és
a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet)
III. mellékletének B.II. pontjában meghatározott, szabványos minőségű ömlesztett fehér cukor értendő. Az árakat
az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által közzétett módszertannak megfelelően kell meghatározni.
(3) A cukorgyártó vállalkozás minden év június hónap 15. napjáig az AKI központi elektronikus rendszerén keresztül
bejelenti az általa az előző gazdasági évben felvásárolt cukorrépa mennyiséggel súlyozott átlagárát egy tonna
cukorrépára vetítve, valamint az előző gazdasági évben felvásárolt cukorrépa teljes mennyiségét.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B.I. pontjában meghatározott
szabványos minőségű cukorrépát kell érteni, amelyért a cukorgyártó vállalkozások fizetnek a termelőknek.
A cukorrépát ugyanahhoz a gazdasági évhez kell hozzárendelni, mint a belőle előállított cukrot. Az árakat
a Bizottság által közzétett módszertannak megfelelően kell meghatározni.
(5) A cukorgyártó vállalkozás minden év május hónap 15. napjáig elektronikus úton megküldi a miniszter által vezetett
minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) az általa szerződött cukorrépa termőterület nagyságára vonatkozó
adatot a folyó gazdasági év vonatkozásában, valamint az általa szerződött cukorrépa termőterület becsült
nagyságára vonatkozó adatot a következő gazdasági év vonatkozásában. A termőterület nagyságát hektárban kell
megadni.
(6) A cukorgyártó vállalkozás minden év november hónap 15. napjáig elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással
elérhető, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra létrehozott elektronikus felületen
megküldi a Kincstárnak az általa az előző gazdasági évben megtermelt cukor mennyiségére vonatkozó adatot,
valamint minden év március 15. napjáig az általa a folyó gazdasági évben megtermelt cukor becsült mennyiségére
vonatkozó adatot.
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(7) A (6) bekezdés alkalmazásában megtermelt cukor fogalma alatt a következő termékféleségek teljes mennyisége
értendő:
a)
fehér cukor, tekintet nélkül a minőségi különbségekre;
b)
nyers cukor az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B.III. pontjával összhangban meghatározott hozam
alapján;
c)
invertcukor a tömege alapján;
d)
legalább 70%-os tisztaságú, cukorrépából készült szacharóz szirup vagy invertcukorszirup a kivonható
cukortartalom vagy a valós hozam alapján; és
e)
legalább 75%-os tisztaságú, cukornádból készült szacharóz szirup vagy invertcukorszirup a cukortartalom
alapján.
(8) A megtermelt cukor fogalmába nem értendő bele a (7) bekezdés szerinti valamely termékből kinyert vagy az aktív
feldolgozási rendszer keretében termelt fehér cukor.
(9) A cukorra vonatkozó számadatokat havi bontásban kell megadni.
(10) A cukorgyártó vállalkozás minden hónap 15. napjáig elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető,
a Kincstár által erre a célra létrehozott elektronikus felületen megküldi a Kincstárnak a tulajdonában lévő és általa
előző hónap utolsó napján tárolt cukor mennyiségére vonatkozó adatot tonnában kifejezve, a tárolás helye szerinti
bontásban. Az adatszolgáltatási kötelezettség a (7) és (8) bekezdés szerinti, megtermelt cukorra terjed ki.
(11) Az izoglükóz-gyártó vállalkozás minden hónap 10. napjáig elektronikus úton ügyfélkapus azonosítással elérhető,
a Kincstár által erre a célra létrehozott elektronikus felületen megküldi a Kincstárnak az általa az előző hónap
folyamán értékesített és leszállított saját termelésű izoglükóz mennyiségére vonatkozó adatot.
(12) Az izoglükóz-gyártó vállalkozás minden év november 15. napjáig elektronikus úton ügyfélkapus azonosítással
elérhető, a Kincstár által erre a célra létrehozott elektronikus felületen megküldi a Kincstárnak az általa tárgyév
szeptember 30. napján tárolt, általa megtermelt izoglükóz mennyiségére vonatkozó adatot.
(13) A (11) és (12) bekezdés alkalmazásában a megtermelt izoglükóz fogalma alatt az olyan, glükózból vagy
polimerjeiből nyert termékek teljes mennyisége értendő, amelyek szárazanyagra számítva legalább
41 tömegszázalék fruktózt tartalmaznak. A mennyiséget szárazanyagtonnában kell megadni, tekintet nélkül
a 41 tömegszázalékos küszöb feletti tényleges fruktóztartalomra.
4. §

(1) A jelentéseket a Kincstár részére az általa erre a célra létrehozott elektronikus felületen keresztül kell ügyfélkapus
azonosítással benyújtani. E rendelet alapján a Kincstár részére teljesített adatszolgáltatások alapján a Bizottság
részére a jelentéseket a Kincstár küldi meg.
(2) A jelentéseket az AKI részére az általa üzemeltetett központi elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani.
Ha technikai okok miatt az elektronikus rendszeren keresztül nincs lehetőség adatszolgáltatásra, akkor az AKI által
rendszeresített és a honlapján közzétett adatlap kitöltésével és az adatlapon feltüntetett telefaxszámra történő
elküldésével kell teljesíteni az adatszolgáltatást. E rendelet alapján az AKI részére teljesített adatszolgáltatások
alapján a Bizottság részére a jelentéseket az AKI küldi meg.
(3) A közösségi jogszabályok alapján a Bizottságnak továbbított adatokhoz a Kincstár hozzáférést biztosít
a minisztériumnak. Az adatokat a Kincstár, az AKI és a minisztérium kezeli, azok kizárólag a cukorágazat
piacszabályozása körében használhatóak fel.

5. §

(1) A fehér cukor magántárolásával kapcsolatos feladatokat a Kincstár látja el, amelynek keretében felelős a Bizottság
felé történő, magántárolással kapcsolatos tájékoztatásért, adatszolgáltatásért.
(2) A Kincstár az intézkedésben való részvétellel kapcsolatos részletes feltételeket és a szükséges nyomtatványokat
közleményben rendszeresíti.
(3) A magántárolás időpontjáról, helyéről, a tárolandó termékről és annak mennyiségéről az egyes tételek betárolását
megelőzően legalább két munkanappal kell a Kincstárt tájékoztatni.
(4) A kitárolás időpontjáról a kitárolást megelőzően legalább két munkanappal kell a Kincstárt értesíteni.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
7. §		
A cukorgyártó és izoglükóz-gyártó vállalkozásoknak a 2017/2018. gazdasági év vonatkozásában be nem nyújtott
– a 3. §-ban meghatározott – adatokat 2018. július 31-ig kell pótlólag benyújtaniuk.
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8. §		
Ez a rendelet
a)
a cukorgyártó vállalkozás és cukorrépa-termelők között megkötött szerződések tagállamok által történő
felügyeletéről szóló, 1974. június 18-i 1516/1974/EGK bizottsági rendelet;
b)
a cukorágazaton belüli közlemények tekintetében az 1785/81/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes
szabályainak megállapításáról szóló, 1996. április 29-i 779/96/EK bizottsági rendelet;
c)
a 2001/2002-es, a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági évre
vonatkozó cukorágazati termelési illetékek, a 2001/2002-es és a 2004/2005-ös gazdasági év tekintetében
alkalmazandó kiegészítő illeték kiszámításához szükséges együttható, valamint a cukorgyártók által
a cukorrépa-eladóknak az illetékek maximális összege és a 2002/2003-as, a 2003/2004-es és a 2005/2006-os
gazdasági évre kivetendő illetékösszeg közötti különbség alapján fizetendő összegek megállapításáról szóló,
2013. december 2-i 1360/2013/EU tanácsi rendelet;
d)
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;
e)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási
támogatás tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. május 18-i 1238/2016/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet;
f)
az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és
dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i
2017/1183/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;
g)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolás
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 18-i
1240/2016/EU végrehajtási bizottsági rendelet;
h)
az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó
információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 20-i 2017/1185/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
9. §		
Hatályát veszti a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló
129/2007. (X. 31.) FVM rendelet.
		
		

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

Az agrárminiszter 3/2018. (VI. 22.) AM rendelete
a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.)
FVM rendelet] 4. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

„Bejelentés állami elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra”
2. §

(1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fajtavizsgálatra történő bejelentést a NÉBIH-hez kell benyújtani az általa rendszeresített és honlapján
közzétett, F 401 jelű nyomtatványon.”
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(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány a következő adatokat tartalmazza:
a) a növényfaj latin és magyar nevét,
b) a fajta nemesítői jelzését,
c) a bejelentő nevét és címét,
d) ha van képviselő, annak nevét és címét,
e) a nemesítő nevét és címét,
f ) a fajtanevet, ha a fajtát más hatóságnál a bejelentés tárgyát képező fajtanévtől eltérő névvel már nyilvántartásba
vették, valamint
g) hogy milyen néven és mely országokban regisztrált vagy oltalmazott a fajta, illetve hogy milyen néven és mely
országokban kérelmezték ezt.”
(3) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A NÉBIH nyilvántartást vezet:
a) a 4. § (2) bekezdés szerinti adatokról,
b) a fajtavizsgálatra történő bejelentés dátumáról (év, hónap, nap),
c) a javasolt fajtanévről, amennyiben a fajtavizsgálatra történő bejelentés tartalmazza,
d) a további javasolt fajtanevekről és azok bejelentésének dátumáról (év, hónap, nap) és
e) a fajtaazonosító kódszámról.”
(4) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Nem kell új fajtakísérletet lefolytatni azon közismertnek tekinthető gyümölcsfajta esetében, amelyet
2012. szeptember 30. előtt már forgalmaztak Magyarországon, feltéve, hogy a fajta rendelkezik hivatalos
DUS-leírással, azonban az ültetési anyag a NÉBIH referenciagyűjteményében való elhelyezés céljából a NÉBIH részére
átadandó.”
3. §

(1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha bejelentés a 4. számú mellékletben meghatározott határidő után érkezik be a NÉBIH-hez, a vizsgálatokat csak
a következő évben lehet megkezdeni.”
(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő
(6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A NÉBIH a bejelentést elutasítja, ha az nem tartalmazza a 4. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, és a bejelentő
felhívást követően sem pótolja azt.
(6) Ha a bejelentő a vizsgálat lefolytatására nem tud a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott mennyiségben,
minőségben és határidőig vizsgálati anyagot biztosítani, a NÉBIH a bejelentést törli a nyilvántartásból.
(7) A NÉBIH a honlapján közzéteszi a 4. § (2) bekezdés a), b) és f ) pontja szerinti adatokat és a bejelentő nevét.”

4. §		
A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Erdészeti fajták esetén a NÉBIH a vizsgált kategóriájú, magtermesztő ültetvények, testvérvonalak szülei és
klón-, valamint klóncsoport szaporítóanyagforrás-típusok kiinduló anyagainak erdészeti szaporítóanyag-források
jegyzékre vételéhez az európai uniós jogi aktusokban megállapított módszertani előírások szerinti vizsgálatokat
végez. Erdészeti fajták esetében a gazdasági értékvizsgálat követelményeinek részletes leírását az erdészeti
szaporítóanyagokról szóló jogszabály tartalmazza.”
5. §		
A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés b) pontja szerinti, tartós tárolóba helyezett letéti mintáról a fajta forgalmazhatóságának
lejárta esetén, illetve a fajtaoltalom megszűnését követően – a referenciagyűjteményben tartás kivételével –
a fajtafenntartó rendelkezik.”
6. §		
A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A NÉBIH a vizsgálatot megszünteti, ha a bejelentő a vizsgálati díjat a NÉBIH felhívására nem fizeti meg.”
7. §		
A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 17. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

„A növényfajták állami elismerése, az állami elismerés elutasítása, visszavonása és megújítása”
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8. §

(1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fajtavizsgálatok eredményei alapján a NÉBIH – a csak DUS-vizsgálatra kötelezett fajták kivételével – a fajta
állami elismerhetőségére vonatkozó vizsgálati jelentést megküldi a Fajtaminősítő Bizottságnak.”
(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a §
a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A vizsgálati jelentésnek a vizsgálatok alapján tartalmaznia kell:
a) a fajta kísérleti vizsgálatának időtartamát,
b) a fajta termesztési és hasznosítási célját,
c) a fajta DUS-vizsgálati eredményét (szántóföldi növények hibridjei esetében a komponenseket is),
d) a fajta gazdasági értékvizsgálatának eredményeit,
e) a NÉBIH által ellenőrzött végleges fajtanevet,
f ) a fajta leírását a CPVO-, UPOV- vagy nemzeti irányelvek alapján (hibridek esetén a komponenseket is) és
g) a vizsgálatok alapján a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó javaslatot és annak indokolását.
(3a) A Fajtaminősítő Bizottság a vizsgálati jelentés és a fajta bejelentőjének észrevételei alapján szakmai javaslatot
tesz a NÉBIH részére a fajta állami elismerhetősége vonatkozásában. A NÉBIH a csak DUS-vizsgálatra kötelezett fajok
esetén a vizsgálati jelentés alapján, egyéb fajok esetén a Fajtaminősítő Bizottság szakmai javaslata és a vizsgálati
jelentés alapján elkészíti a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést.
(3b) A fajta állami elismerése iránti eljárásban a miniszter megkeresésére a NÉBIH átadja a fajtavizsgálat
összefoglalását, a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést, valamint a vizsgálati jelentés bejelentő általi
kézhezvételi időpontjára vonatkozó adatot.”

9. §

(1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a §
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A fajta állami elismerése meghosszabbítható, ha a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy
a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai nem változtak meg. A vizsgálatra történő bejelentést a fajta
állami elismerése lejárati időpontja előtt legalább két évvel kell a NÉBIH-hez megtenni. Az állami elismerés
meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező igazolja a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat
eredményét.”
(2a) A (2) bekezdés szerinti meghosszabbítás időtartama szőlő-, gyümölcs-, erdészeti fajták és fás szárú
dísznövények esetében az állami elismerés lejáratától számított 30. év végéig, egyéb növényfajták esetében
a megadástól számított 10. év végéig tart.”
(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem hosszabbítható meg az állami elismerés, ha
a) a fajta állami elismerése meghosszabbítása iránti kérelmet az állami elismerés megszűnését követően terjesztik
elő,
b) a vizsgálat eredménye alapján megállapításra kerül, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai
megváltoztak, vagy
c) a bejelentő nem fizette meg az állami elismerés meghosszabbításához szükséges vizsgálatért fizetendő díjat.”

10. §		
A 40/2004 (IV. 7.) FVM rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § (1) A fajta állami elismerése – az állami elismerés lejárta, az elismerés kérelemre történő visszavonása vagy
nyilvántartásba vett fajtafenntartó hiánya miatti megszűnés esetén – megújítható, ha a NÉBIH által lefolytatott
vizsgálat megállapítja, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai nem változtak meg. Az állami
elismerés megújítása iránti kérelem a miniszternél terjeszthető elő a fajta állami elismerésének megszűnését követő
2 éven belül. Az állami elismerés megújítása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg a kérelmező igazolja
a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat eredményét.
(2) Nem újítható meg az állami elismerés, ha
a) fajta állami elismerése megújítása iránti kérelmet a fajta állami elismerése megszűnését követő 2 éven túl
terjesztik elő,
b) a vizsgálat eredménye alapján megállapításra kerül, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai
megváltoztak, vagy
c) a bejelentő nem fizeti meg az állami elismerés megújításához szükséges vizsgálatért fizetendő díjat.
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(3) A megújítás időtartama szőlő-, gyümölcs-, erdészeti fajták és fás szárú dísznövények esetében a megújítás
tárgyában hozott döntéstől számított 30. év végéig, egyéb növényfajták esetében a megújítás tárgyában hozott
döntéstől számított 10. év végéig tart.”
11. §		
A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fajta állami elismerése iránti kérelem a fajta állami elismerése iránti vizsgálati jelentés bejelentő általi
kézhezvételét követő 60 napos jogvesztő határidőn belől terjeszthető elő a miniszternél.”
12. §		
A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A Fajtaminősítő Bizottság a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést szakágazatonként,
szántóföldi, szőlő- és erdészeti szekcióban hozza meg.
(2) A Fajtaminősítő Bizottság elnökét, a szekciók elnökeit, valamint a szekciók tagjait a NÉBIH javaslatára a miniszter
nevezi ki. Az elnök, a szekció elnöke, a szekció tagja megbízatása visszavonásig érvényes.
(3) A Fajtaminősítő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, és azt a NÉBIH honlapján közzéteszi.”
13. §

(1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 22. § (1) bekezdés f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek,
egyidejűleg a bekezdés a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A NÉBIH évente közzéteszi az államilag elismert fajtákat tartalmazó Nemzeti Fajtajegyzéket, amelyben fajonkénti
felsorolásban közölni kell:)
„f ) az esetleges géntechnológiai módosítás tényét,
g) a növényfajta-oltalom fennállását,
h) az állami elismerés lejártának az időpontját és
i) a szaporítóanyag forgalmazhatósága lejáratának az időpontját.”
(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Nemzeti Fajtajegyzéket ágazatonként külön állítják össze. Az ágazatonkénti fajtajegyzékek a következők:)
„f ) Gyógy- és Fűszernövények Nemzeti Fajtajegyzéke.”

14. §		
A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Erdészeti növények klónösszeállításai esetében az egyes klónok arányát fenn kell tartani, az nem változtatható
meg.”
15. §		
A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet
a)
3. § 5. pontjában a „Nemzeti Fajtajegyzékre vétel céljából” szövegész helyébe az „állami elismerés céljából
végzett fajtavizsgálatra bejelentett” szöveg,
b)
3. § 6. pontjában az „a Nemzeti Fajtajegyzékre vételre” szövegrész helyébe az „az állami elismerés céljából
végzett vizsgálatra bejelentett fajták” szöveg, 4. § (4) bekezdésében a „nemesítők nevét és a nemesítési
arányokat” szövegrész helyébe a „nemesítési arányokat és a javasolt fajtanevet” szöveg,
c)
5. § (2) bekezdésében az „állami elismerésben részesült” szövegrész helyébe a „DUS-értékeléssel rendelkezik”
szöveg,
d)
5. § (4) bekezdésében az „A miniszter” szövegrészek helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
e)
6. § (1) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg, a „kérelemben” szövegrész
helyébe a „bejelentésben” szöveg,
f)
6. § (2) bekezdésében a „bejelentésre vonatkozó kérelemben” szövegrész helyébe a „bejelentésben” szöveg,
a „miniszternek írásban” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg,
g)
9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „jóváhagyott” szövegrész helyébe az „elfogadott és
a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott” szöveg,
h)
9. § (6) bekezdésében a „bejelentőnél” szövegrész helyébe a „bejelentőnél, a CPVO által akkreditált
természetes vagy jogi személynél, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél” szöveg,
i)
10. § (5) bekezdésében a „Fajtaminősítő Bizottság” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
j)
11. § (4) bekezdés b) pontjában a „helyezi; amennyiben a vizsgálat megszűnik, a letéti mintával a bejelentő
rendelkezhet” szövegrész helyébe a „helyezi.” szöveg,
k)
12. § (1) bekezdésében a „jóváhagyott” szövegrész helyébe az „elfogadott és a miniszter által jóváhagyott”
szöveg,
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l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
lép.

15. § (1) bekezdésében az „elismerésre bejelentett” szövegrész helyébe az „elismerés céljából végzett
fajtavizsgálatra bejelentett” szöveg,
15. § (4) bekezdésében a „miniszterhez” szövegrész helyébe a „szántóföldi fajok fajtái esetében a miniszterhez,
egyéb fajok fajtái esetében a NÉBIH-hez” szöveg,
15. § (5) bekezdésében a „megszüntetéséig” szövegrész helyébe a „lezárásáig” szöveg,
16. §-ában az „elismeréssel együtt benyújtott kérelem” szövegrész helyébe az „elismerés céljából végzett
fajtavizsgáltra történő bejelentés” szöveg,
17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az előterjesztésnek” szövegrész helyébe az „A vizsgálati
jelentésnek” szöveg, a „bejelentésre vonatkozó kérelemben” szövegrész helyébe a „bejelentésben” szöveg,
17. § (4) bekezdésében az „a Bizottság 930/2000/EK rendeletében” szövegrész helyébe a „2009. július 22-i,
637/2009/EK bizottsági rendeletben” szöveg,
20. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „elismerés visszavonását kezdeményezi” szövegrész helyébe
az „elismerést visszavonja” szöveg,
22. § (3) bekezdés d) pontjában a „Dísz- és Gyógynövények Nemzeti Fajtajegyzéke” szövegrész helyébe
a „Dísznövények Nemzeti Fajtajegyzéke” szöveg,
26. § (4) bekezdésében a „minisztert” szövegrész helyébe a „NÉBIH-et” szöveg

16. §		
Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „– a Fajtaminősítő Bizottság által jóváhagyott módszertan szerint –” szövegrész,
b)
8. § (2) bekezdése,
c)
9. § (7) bekezdésében az „és a miniszter által erre jóváhagyott” szövegrész,
d)
10. § (3) bekezdésében az „ , a NÉBIH a fajta állami elismerésére előterjesztést készíthet” szövegrész,
e)
11. § (6) bekezdése,
f)
15. § (3) bekezdésében az „és fás szárú energetikai” szövegrész,
g)
20. § (1) bekezdés c) pontja,
h)
24. §-ában a „kertészeti” szövegrész,
i)
8. számú melléklete és
j)
9. számú melléklete.
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

Az agrárminiszter 4/2018. (VI. 22.) AM rendelete
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A vetőmag-előállítónak a vetőmag-szaporítást vetőmag-minősítés céljából
a) az őszi vetésű növények és őszi telepítésű évelő növények esetében a vetést, telepítést követő év február 28-ig,
b) a szareptai mustár, a fehér mustár, a fekete mustár, a borsó, a tavaszi káposztarepce, a tavaszi réparepce, a tavaszi
vetésű gabonafélék, az olajretek, a mézontófű, valamint a fűfélék esetében április 30-ig,
c) a dugványozással vagy palántázással szaporított növények, a tavaszi telepítésű évelő növények, a b) ponton kívüli
egyéb tavaszi vetésű növények és a rizs esetében június 10-ig,
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d) a másodvetésű vetőmagok előállítása esetében július 30-ig
be kell jelentenie szuperelit szaporítási fok esetében a NÉBIH-nek, egyéb esetben a járási hivatalnak az általuk
rendszeresített és honlapjukon közzétett nyomtatványon.”
2. §		
A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 39. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti fémzárolásra történő bejelentés minősül a törvény 20. § (4) bekezdése szerinti címke
megrendelésének.”
3. §		
A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
a)
39. § (3) bekezdésében a „minősíteni” szövegrész helyébe a „minősíteni a szántóföldi ellenőrzés eredményére
is figyelemmel” szöveg, a „nemzetközi” szövegrész helyébe a „hazai és nemzetközi” szöveg,
b)
39. § (6) bekezdésében az „A NÉBIH” szövegrész helyébe az „Az eljáró hatóság” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
a)
14. § (2) bekezdése és
b)
14. § (3) bekezdésében az „ , illetve a pótbejelentést követő 15 napon belül” szövegrész.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 4/2018. (VI. 22.) AM rendelethez
A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklet C. rész XII. pont 1.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.2. Az egy tételként fémzárolható vetőgumó tömege legfeljebb 25 tonna lehet. A maximális tételsúly 5%-nál
nagyobb mértékben nem léphető túl. A kiszerelt csomagolási egységek tömege legfeljebb 10 kg lehet.”

Az agrárminiszter 5/2018. (VI. 22.) AM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.)
FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az R. 1. § a) pontjában a „2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény” szövegrész helyébe
a „2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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1. melléklet az 5/2018. (VI. 22.) AM rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2017.” szövegrész helyébe a „2018.” szöveg lép.
2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:20 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(278678)

1. A Kárpát-medencei agrár- és környezetvédelmi együttműködésekben részt vevő és
a határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok megvalósításában közreműködő,
a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai
programjainak egyedi, és
2. a Kárpát-medencei Falugazdász Programban meghatározott feladatok
támogatása.

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat D:34–E:34 mezője helyébe a következő mező lép:
(Jogcím csoport név)

(348151)

(Jogcím név)

33_Lovas rendezvények és lovas sport támogatása

4. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:34 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(348151)

1. A Lovas rendezvények, valamint
2. a lovassporttal összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok
támogatása.
Az előirányzatból beruházási célú támogatás nyújtható.

(Európai uniós
forrásból
(Sorszám)

(Áht.
azonosító)

(Cím

(Alcím

(Jogcím csoport

név)

név)

név)

(Jogcím

(Előirányzat célja)

név)

(Kifizetésben
részesülők köre)

(Támogatás
biztosításának módja)

(Támogatási

(Rendelkezésre

(Visszafizetés

előleg)

bocsátás módja)

határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító
szerv)

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

Kincstár

–

–

–

–

1. A kedvezményezett

megelőzően vállalt

valamennyi

agrárberuházások

– jogszabály alapján

forrásainak finanszírozása és
2. a Kincstár által ellátott
7_Fejlesztési
46

250723

típusú
támogatások

–

1. A 2004. május 1-jét

feladatok lebonyolításáért,
a támogatás folyósításáért,
a követelések kezelésért,
az analitikus nyilvántartás
vezetéséért, továbbá
a támogatás jogszerű

–

–

–

beszedési megbízással
1. gazdasági
társaság
2. egyéni
vállalkozó
3. költségvetési
szerv

1. egy

megterhelhető –

összegben

fizetési számlájára

egyedi

indokolt

vagy

döntés

esetben

2. részletekben,

vonatkozó, a támogató

alapján

nyújtható

időarányosan

megbízás benyújtására

történő

vonatkozó felhatalmazó

kifizetéssel

nyilatkozat,

–

javára szóló beszedési

felhasználásának

2. zálogjog,

ellenőrzéséért járó megbízási

3. garancia,

díj finanszírozása.

4. kezesség vagy

–

igénybe
vehető
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5. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő sor lép:

–

5. óvadék.
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6. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:61–H:61 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(Előirányzat célja)

(352106)

Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 23/A. §
(2) bekezdésében meghatározott
kormányhatározatban
foglalt céloknak megfelelően
használható fel.

(Kifizetésben részesülők köre)

Az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 23/A. §
(2) bekezdésében
meghatározott
kormányhatározat szerint.

(Támogatás biztosításának módja)

Az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 23/A. §
(2) bekezdésében
meghatározott
kormányhatározat szerint.

Az agrárminiszter 6/2018. (VI. 22.) AM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló
53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló
50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló
53/2016. (VII. 21.) FM rendelet módosítása
1. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet
[a továbbiakban: 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiegészítő támogatás a 891/2017/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti értesítés alapján jóváhagyott
működési alapot egészíti ki, és összege nem haladhatja meg az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a 891/2017/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti
értesítés alapján jóváhagyott és ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulás 80%-át és a termelői szervezet által
a referenciaévben forgalmazott termék értékének 10%-át.”
(2) Az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kiegészítő támogatás igénybevételének feltétele, hogy a (2) bekezdésben meghatározott összegen felül
a) a 2. melléklet szerinti feltételeknek megfelelő, a zöldség-gyümölcs ágazatban elismert szakmaközi szervezet
közreműködésével kidolgozott és a szakmaközi szervezet honlapján legkésőbb a megelőző év augusztus 31-ig
közzétett termékmarketing-program végrehajtását szolgáló tevékenységek költsége érje el a termelői szervezet által
igénybe vett kiegészítő támogatás 10%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb tíz millió forintot, és
b) a termelői szervezet szaktanácsadóinak, tagjainak, alkalmazottainak, a zöldség-gyümölcs ágazatban elismert
szakmaközi szervezet közreműködésével kidolgozott és a szakmaközi szervezet honlapján legkésőbb a megelőző
év augusztus 31-ig közzétett képzési programnak megfelelő képzésére fordított összeg érje el az igénybe vett
kiegészítő támogatás 2%-ának megfelelő összeget.”

2. §		
Az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet 2. mellékletében a „2016. évi zöldség-gyümölcs” szövegrész helyébe a „zöldséggyümölcs” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése.
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2. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosítása
4. §		
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.)
FM rendelet] 1. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„i) szokásos piaci ár: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 255. §-a szerinti pénzösszeg.”
5. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 4. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) és (2) bekezdés szerinti elismerési kérelemhez a következő okiratokat kell csatolni:]
„h) a 2. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését igazoló, következő dokumentumokat:
ha) a 2. § (6) bekezdés a) pontjában hivatkozott termesztési technológiának a tagság teljes körében történő
végrehajtását biztosító szaktanácsadási rendszer bemutatását, valamint a munkaszerződéssel vagy vállalkozási
szerződéssel alkalmazott szaktanácsadóval vagy szaktanácsadó szervezettel kötött szerződést és a mezőgazdasági
termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi
XCVII. törvény 26. §-a szerinti bejelentés másolatát,
hb) a 2. § (6) bekezdés b) pontjában hivatkozott minőségtanúsítási rendszerről kiállított tanúsítványt és minőségi
kézikönyvet, valamint ezek alkalmazása érdekében a tagjai számára biztosított szaktanácsadási szolgáltatást igazoló
szerződést és
hc) a 2. § (6) bekezdés c) pontjában meghatározott szakember munkaszerződését, valamint a képzettségének,
szakmai tapasztalatának igazolására szolgáló dokumentumokat.”
6. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a termelő tag általi zöldség-, illetve gyümölcstermelés átmeneti szüneteltetése eseteinek megállapítására
és annak bejelentésére vonatkozó szabályokat a termelői szervezet a létesítő okiratában megállapítja, akkor
az ezen feltételeknek megfelelő termelő tag a létesítő okiratban meghatározottak szerint továbbra is termelő tagja
maradhat a termelői szervezetnek. Az átmeneti szüneteltetés eseteinek megállapítása során a szántó művelési
ágban nyilvántartott mezőgazdasági területen vetésforgó miatt adott évben zöldséget, illetve gyümölcsöt nem
termelő tagot a termelését átmenetileg szüneteltető tagnak kell tekinteni, és nem számítható be a nem termelő
tagok közé az (1) bekezdés szerinti arányok megállapításánál.”
7. §

(1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az operatív programot és ezek módosítását a Nemzeti Stratégia figyelembevételével, a 3. mellékletben
szereplő feltételeknek megfelelően, az 5. mellékletben meghatározott formanyomtatványon – a 891/2017/EU
bizottsági rendeletben, valamint az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és
zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló, 2017. március 13-i 892/2017/EU bizottsági végrehajtási rendeletben
(a továbbiakban: 892/2017/EU bizottsági rendelet) előírtak figyelembevételével – kell benyújtani a minisztériumhoz.
Az operatív program részeként részletesen be kell mutatni a tevékenységek szakmai megalapozottságát,
kapacitáskihasználtságát és költségkalkulációját, a benyújtást követő évben és módosítás esetén a benyújtás
évében végrehajtásra kerülő tevékenységek esetében a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó
dokumentumokat, valamint a megvalósításához szükséges szerződésben foglalt feladatok végrehajtását igazoló
dokumentáció tervezett formáját és tartalmát bemutató mintát.”
(2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az 1305/2013/EU rendelet 27. cikke szerinti támogatásban részesülő termelői szervezetek operatív
programjai nem tartalmazhatják a 3. melléklet 4. fejezet 1. alcím D pont 1.1. alpontja szerinti Informatikai rendszer
kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységtípusokat, a 2. alcím B pont 2.1. alpontja szerinti Piackutatás,
a 3. alcím B pont 3.2. alpontja szerinti Üzleti témájú képzés, szaktanácsadás, tanácsadás, tudományos eredmények
átadása, és 3.3. alpontja szerinti Egyéb képzés, szaktanácsadás, tanácsadás, tudományos eredmények átadása,
4. alcím B pont 4.1. alpontja szerinti Minőségtanúsítási rendszer létrehozása, 5. alcím B pont 5.2. alpontja szerinti
Értékesítést segítő rendszerek, és 5.3. alpontja szerinti Hatékony működést segítő rendszerek tevékenységtípusokat.”

4404
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(1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az operatív programban szereplő tevékenységek azon költségei hagyhatóak jóvá, amelyek
a) a kedvezményezettnél ténylegesen felmerülnek, mértékük nem haladja meg a szokásos piaci árat, valamint
az ez alapján számított egységárakat, továbbá valós munkára alapozottak, és teljesülésük elszámoló bizonylattal,
jogalapjuk szerződéssel, hatósági határozattal vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolható, és
az intézkedés elfogadott költségvetésében, valamint annak hatályos módosításában betervezésre kerültek,
b) alapját képező tevékenységek az intézkedés céljainak végrehajtásához szükségesek, szakmailag megalapozottak,
és kapacitásuk indokolt.”
(2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 12. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A szolgáltatások esetén a költségek szokásos piaci áraknak való megfelelését összehasonlítható egységárak
számításával kell bemutatni. A költségtételeknek a tevékenység költségvetésének megfelelően részletezetteknek
és ilyen módon ellenőrizhetőeknek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen az egységárak szerinti
besorolásuk.
(4) A tevékenységek költségei, valamint a költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg
a szokásos piaci árat, amelyet
a) több lehetséges szállítótól vagy szolgáltatótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján,
b) független szakértők által igazoltan a piacon alkalmazott egységárak összehasonlításával vagy
c) a közbeszerzési eljárásban megállapított árral
kell igazolni azzal, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az eljárásnak a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 28. §-a szerinti előkészítéséről készített, az ugyanezen törvény 46. § (1) bekezdése
szerinti dokumentumot az e rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti szokásos piaci árnak való megfelelést igazoló
dokumentumnak kell tekinteni.
(5) Az árajánlatoknak legalább három, egymástól és a termelői szervezettől független ajánlattevőtől kell
származniuk. A termelői szervezet köteles vizsgálni az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságát
annak tevékenységi körére és referenciáira figyelemmel, valamint az operatív program keretében igazolni azok
függetlenségét.”

9. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Részteljesítés lehetőségét tartalmazó szerződés esetén a ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket
a végső kedvezményezett az általános elszámolási szabályoknak megfelelően köteles alátámasztani a munka vagy
a szolgáltatás teljesítésére és valós piaci értékére történő hivatkozással és részletes teljesítésigazolással.”
10. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Képzési és szaktanácsadási tevékenységek esetén a költségeket résztvevőnként és alkalmanként vagy
időszakonként, a tevékenység jellemzőinek megfelelően óránként, naponként vagy hetenként, az adott időszakban,
adott tevékenység tekintetében szokásos piaci árak figyelembevételével kell tervezni és elszámolni.”
11. §

(1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása – a módosítások bemutatását, indokolását és
a módosítások operatív programban megfogalmazott célkitűzések megvalósulására gyakorolt hatását bemutató
kérelem egy eredeti példányának papír alapon, valamint elektronikus adathordozón történő benyújtásával –
évente legfeljebb két alkalommal a módosított vagy új tevékenységek megkezdése előtt, de legkésőbb az adott
év szeptember 30-áig kérelmezheti a miniszter által jóváhagyott operatív programnak és a működési alapnak
az év közben történő, valamint a következő évre vonatkozó módosítását. A módosítási kérelemhez csatolni
kell az operatívprogram-módosítással érintett – az 5. mellékletben meghatározott formanyomtatvány szerinti
egységes szerkezetbe foglalt, számozott oldalanként dátummegjelöléssel ellátott – fejezeteit, táblázatait, valamint
a módosításhoz kapcsolódó dokumentumokat.
(2) A működési alapot a termelői szervezet az év közben történő módosítás során legfeljebb az eredetileg
jóváhagyott éves összeg negyven százalékával csökkentheti, azonban a működési alap mértéke és az egyes
intézkedések keretösszege a módosítás eredményeképpen nem lehet kisebb, mint a módosítást megelőzően
benyújtott részleges kifizetési kérelemben intézkedésenként elszámolt kiadások összege.”
(2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdés szerinti operatívprogram-módosítást a módosított vagy új tevékenységek megkezdése
előtt, de legkésőbb az adott év december 31-éig be kell jelenteni a minisztériumnak. A bejelentéshez csatolni
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kell az operatívprogram-módosítással érintett – az 5. mellékletben meghatározott formanyomtatvány szerinti
egységes szerkezetbe foglalt, számozott oldalanként dátummegjelöléssel ellátott – fejezeteit, táblázatait, valamint
a módosításhoz kapcsolódó szerződéseket.”
(3) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Ha a benyújtott operatív program vagy a módosításának elfogadása iránti kérelem nem felel meg
az e rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 891/2017/EU bizottsági
rendeletben, illetve a 892/2017/EU bizottsági rendeletben foglalt feltételeknek, a miniszter a kérelmezőt
hiánypótlásra szólítja fel. Ha a benyújtott hiánypótlás alapján továbbra sem állapítható meg az operatív program
elfogadása feltételeinek való megfelelés, akkor a miniszter azonos tárgyban ismételten hiánypótlási felhívás
kibocsátására jogosult. A hiánypótlási felhívás teljesítésére nyitva álló időszak az ügyfél kérelmére egy alkalommal
legfeljebb az eredetileg megszabott időszak felével meghosszabbítható.
(9) Ha a benyújtott operatív program vagy annak módosítása nem tartalmazza a benyújtás évében vagy az azt
követő évben végrehajtásra kerülő, adott tevékenység szokásos piaci árnak való megfelelést – a 12. §-ban
meghatározottaknak megfelelően – alátámasztó dokumentumokat, akkor a kérelem az adott tevékenység
vonatkozásában hiánypótlás kibocsátása nélkül elutasításra kerül.”
12. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A termelői szervezetek és azok társulásai operatív programjaik keretében az 1308/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 33. cikk (3) bekezdésében felsorolt válságmegelőzési és -kezelési eszközök közül
a) a promóció és kommunikáció, beleértve a gyümölcs- és zöldségpiacok diverzifikálását és megszilárdítását célzó
intézkedéseket és tevékenységeket is,
b) a piacról történő árukivonás,
c) a be nem takarítás,
d) a kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségek támogatása, valamint
pénzügyi hozzájárulások a kölcsönös kockázatkezelési alapok feltöltéséhez azon termelő tagoknak fizetett
ellentételezést követően, akiknek a kedvezőtlen piaci feltételek következtében jelentős mértékben visszaesett
a jövedelme,
e) a betakarítási biztosítás és
f ) az egyéb termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, termelői csoportok vagy egyéni termelők számára
nyújtott személyre szabott tanácsadás
intézkedést alkalmazhatják.”
13. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kockázatkezelési alap újra történő feltöltése az operatív program keretében az alapból a termelői szervezetek
tagjai részére teljesített kifizetések mértékéig számolható el.”
14. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet a 25. §-át követően a következő 14/A. alcímmel egészül ki:

„14/A. Egyéb termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, termelői csoportok vagy egyéni
termelők számára nyújtott személyre szabott szaktanácsadás
25/A. § (1) Az operatív program keretében nyújtott személyre szabott szaktanácsadásban részt vevő minden
termelői szervezet, termelői szervezetek társulása, termelői csoport vagy egyéni termelő tekintetében előzetes
igényfelmérést kell készíteni a személyre szabott szaktanácsadás tartalma, időtartama, elvárt eredményei és
dokumentációja tekintetében.
(2) Több termelői szervezet, termelői szervezetek társulása, termelői csoport vagy egyéni termelő részére csak
abban az esetben tartható egyszerre személyre szabott szaktanácsadás, amennyiben az az előzetes igényfelmérés
eredményei alapján indokolt.
(3) A személyre szabott szaktanácsadás esetén az operatív programban be kell mutatni a részt vevő termelői
szervezetek, termelői szervezetek társulásai, termelői csoportok vagy egyéni termelők számát, a személyre szabott
szaktanácsadás alkalmainak számát, összesített időtartamát, összesített költségét költségtípusonként, valamint
csatolni kell az előzetes igényfelmérés módszertanát, tervezett tartalmát és mintáját.”
15. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A termelői szervezet a működési alap támogatásának részleges kifizetését minden év október 31-éig
igényelheti. A Kincstár a benyújtott részleges kifizetés iránti kérelmet a benyújtás napját megelőzően hozzá
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beérkezett, az operatív program vagy annak módosításának jóváhagyásáról szóló miniszteri döntés, valamint
a részére a 16. § (10) bekezdése szerint megküldött, a 16. § (3) bekezdésének megfelelő módosítás alapján bírálja el.”
16. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló
53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet
módosításáról szóló 6/2018. (VI. 22.) AM rendelettel [a továbbiakban: 6/2018. (VI. 22.) AM rendelet] megállapított
16. § (1) bekezdését a 6/2018. (VI. 22.) AM rendelet hatálybalépését követően megkezdett tevékenységek
tekintetében kell alkalmazni.”
17. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
18. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet
a)
11. § (1) bekezdésében a „szeptember 15. napjáig” szövegrész helyébe a „szeptember 30. napjáig” szöveg,
b)
3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat B:2. mezőjében és az 5. melléklet 6.1. számú táblázatának
A:3. mezőjében a „80” szövegrész helyébe a „90” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 18. § (5) bekezdése.

3. Záró rendelkezés
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 6/2018. (VI. 22.) AM rendelethez
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 5. melléklet 5.6. számú táblázata
helyébe a következő táblázat lép:
„5.6. táblázat
6. Intézkedés neve: Válságmegelőzési és -kezelési intézkedések
6.1 Promóció és kommunikáció
1

Tervezett promóciós és kommunikációs intézkedés időtartama (nap)

2

A termékek kereskedelmi értékének növelésére, illetve a forgalmazás javítására
irányuló, valamint promóciós és kommunikációs tevékenységek intézkedés keretében
alkalmazott promóciós és kommunikációs tevékenységek időtartama (nap)

3

Tervezett promóciós és kommunikációs intézkedés végrehajtásának időszaka (naptári
hét)

4

Intézkedések megnevezése

5
6
7
8

alkalmazásának célja

9
10
11

részletes leírása
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12

felmerülő költségtípusok

13
14
15
16
17

egységköltségek

18
19
20
21

közvetíteni kívánt főbb üzenettípusok

22

várható eredmények

23

A 2009. évi XCV. törvény 3. § (5) bekezdése szerinti tervezett szolgáltatások felsorolása

24
25
26
27

A 2009. évi XCV. törvény 3. § (5) bekezdése szerinti szolgáltatások igénybevételét igazoló dokumentumok
felsorolása

28
29
30

Tervezett támogatási összeg (Ft)

6.2 Árukivonás
1

Az elismerés alá tartozó, a termelői szervezet által
értékesített

2

termékek mennyisége az elmúlt három évben
(tonna)

3

Kivonásra tervezett termékek

20...

20...

20...

normál

hűtött

4
5

Forgalmazási előírások szerinti főbb jellemzői

6
7

Tervezett rendeletetés

8
9

Becsült mennyiség (tonna)

10

Termék

Mennyiség

11
12
13
14

Tervezett támogatási összeg (Ft)

15

Termék

16

Összeg

17
18
19

A kivonás helye és a rendeltetési hely közötti
távolság (km)

20

Szállítás módja

21

25 kg-nál kisebb csomagokba csomagolt termékek mennyisége
(tonna)
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22

Tervezett támogatási összeg összesen (Ft)

23

Kivonás

24

Szállítás

25

Csomagolás

Összeg

6.3 Be nem takarítás
A
1

Érintett termékek

B

C

tervezett terület (ha)

tervezett
támogatás (Ft)

2
3
4
6.4 Betakarítási biztosítás
A
1

Biztosított terület nagysága (ha)

2

Érintett termelők száma (db)

3

Biztosítás díjának az operatív programból
tervezett támogatásának aránya (%)

4

Tervezett támogatási összeg (Ft)

B

6.5 Kölcsönös kockázatkezelési alapok
A
1

Az alap létrehozásának éve

2

Tervezett hozzájárulások mértéke

3

Számítási mód

4

Hozzájárulások összege (Ft)

5

Támogatás tervezett összege (Ft)

6

Kölcsönös kockázatkezelési alapok feltöltése (Ft)

B

6.6 Személyre szabott tanácsadás
A
1

B

Résztvevők száma

2

termelői szervezet

3

termelői szervezetek társulása

4

termelői csoportok

5

egyéni termelők

6

Tanácsadás alkalmainak száma

7

Tanácsadás alkalmainak összesített időtartama

8

Tanácsadás összesített költsége
költségtípusonként

9
10
11
”
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A honvédelmi miniszter 8/2018. (VI. 22.) HM rendelete
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a X. Fejezet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában
és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a XI. és a XII. Fejezet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 85. § (2) bekezdése tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel
egyetértésben –
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) Nem jogosult az e rendeletben foglalt juttatásokra
a)
az állománynak a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagja, kivéve, ha az e rendeletben foglalt valamely
juttatás biztosítását a Magyarországon települő katonai szervezetről szóló, vagy a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: Honvédség) és a Magyarországon települő katonai szervezet közötti megállapodás
a Honvédség részére előírja,
b)
az állománynak a Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó azon tagja, aki
nem a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) képzési igényéhez
kapcsolódóan lát el külföldön feladatot, és
c)
az állomány Hjt. 117. § (3) bekezdése szerinti illetmény nélküli szabadságon lévő azon tagja, aki nemzetközi
szervezetnél olyan beosztást, munkakört (a továbbiakban együtt: beosztás) tölt be, amely nem esik egybe
a szolgálat érdekével.
(2) A Honvéd Vezérkar főnökére (a továbbiakban: HVKF) és helyettesére e rendeletet az állami vezetői juttatásokról
szóló jogszabály által nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
belföldi szolgálati kiküldetés: az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban:
HM rendelet1) szerinti szolgálati kiküldetés,
2.
családi átalány-költségtérítés: az állománynak a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet2) 1. §
10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja részére a hozzátartozói
külföldi tartózkodásával összefüggésben felmerülő többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából, külföldi
pénznemben folyósított juttatás,
3.
családi ellátmánypótlék: az állománynak a 18 hónapot meghaladó időtartamban a HM rendelet2 1. §
10. pont i) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő tagja részére a hozzátartozói külföldi tartózkodásával
összefüggésben felmerülő többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából, külföldi pénznemben folyósított
juttatás,
4.
engedélyező elöljáró: az e rendelet szerinti juttatások kifizetésének és elszámolásának engedélyezésére
jogosult, a (2) bekezdésben meghatározott vezető,
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5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

felszámítási alap: egyes juttatások számításának alapját képező bázisösszeg,
fogadó fél: a külföldi beosztást biztosító, valamint a külföldi képzést felajánló, és a külföldi tartózkodás során
az állomány tagját esetlegesen anyagilag támogató külföldi vagy nemzetközi szervezet,
juttatásra jogosító gyermek: az állomány tagja által eltartott, az állomány tagja, illetve házastársa, élettársa
vér szerinti, örökbe fogadott, nevelt vagy gyámságba vett, a családok támogatásáról szóló törvény
(a továbbiakban: Cst.) szerinti saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeke,
harmadik ország: a Magyarországtól és a HM rendelet2 1. § 1. pontja szerinti állomáshely (a továbbiakban:
állomáshely) szerinti országtól eltérő ország vagy földrajzilag körülhatárolt terület,
honvédelmi szervezet: a Hjt. 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény,
hozzátartozó: az állomány tagjával a külföldi szolgálat ideje alatt közös háztartásban élő, vele életvitelszerűen
együtt lakó házastársa, élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs) és juttatásra jogosító gyermeke
addig, amíg a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tankötelezettsége fennáll, továbbá annak
a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt a gyermek a 20. életévét, a fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos tanuló esetén a 23. életévét betölti,
feltéve, hogy a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanul,
ideiglenes külföldi képzés: a HM rendelet2 1. § 10. pont i) alpontja szerinti olyan külföldi szolgálat, amelynek
időtartama az elrendelésekor tervezetten nem haladja meg a 90 napot,
illetékes logisztikai ellátó szerv: a felszerelések biztosításáért, a logisztikai jellegű feladatok ellátásáért, valamint
a logisztikai jellegű költségek elszámolásáért felelős, a (3) bekezdésben meghatározott honvédelmi szervezet,
illetékes pénzügyi ellátó szerv: a pénzügyi és számviteli feladatok ellátásáért, így különösen a pénzbeli
járandóságok kifizetéséért, elszámolásáért, a fogadó fél által nyújtott pénzbeli juttatások beszámításáért
felelős, a (4) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet vagy szervezeti elem,
jövedelempótló juttatás: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (a továbbiakban: Ebtv.)
szerint folyósított táppénz, baleseti táppénz, baleseti járadék, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről
és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély,
képviselet-vezető: a Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatala (a továbbiakban: MH KKH) katonai
képviselő, a Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet (a továbbiakban: MH NKK) katonai képviselő,
a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötő Képviselet (a továbbiakban: MH NÖK) képviselet-vezető,
a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg (a továbbiakban: MÁNK VPR)
képviselet-vezető, valamint a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (a továbbiakban:
MÁEK KK) képviselet-vezető beosztást betöltő személyek együttes megnevezése,
kiküldetés: az állománynak a HM rendelet2 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi
szolgálatot teljesítő vagy a HM rendelet2 1. § 10. pont d) és o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő
tagja által, az állomáshely szerinti vagy harmadik országban, valamint Magyarország területén menetparancs
vagy azt helyettesítő hivatalos dokumentum alapján teljesített ideiglenes külföldi szolgálat, továbbá
az állománynak a HM rendelet2 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot
teljesítő tagja által az állomáshely szerinti vagy harmadik országban menetparancs vagy azt helyettesítő
hivatalos dokumentum alapján teljesített, legfeljebb 6 hónap időtartamú külföldi szolgálat,
kiküldő: a külföldi szolgálatra vagy külföldi képzésre történő vezénylést, kihelyezést (a továbbiakban együtt:
vezénylést) írásban elrendelő személy,
közüzemi szolgáltatások díja: az elektromos energia-, a gáz-, a víz- és a csatornadíj, a fűtés, a hűtés és
a szemétszállítás díja, valamint a társasház közös költsége,
külföldi napidíj: az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő vagy ideiglenes külföldi képzésben részt
vevő, továbbá e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a HM rendelet2 1. § 10. pont f ) alpontja szerint
külföldi szolgálatot teljesítő tagja részére a Honvédség által külföldi pénznemben folyósított juttatás,
melynek célja a külföldi tartózkodással összefüggésben felmerült többletkiadásokhoz és költségekhez való
hozzájárulás,
külszolgálati ellátmány: az állománynak a HM rendelet2 1. § 10. pont b), c), g)–j) és m) alpontja szerint tartós
külföldi szolgálatot teljesítő, továbbá e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a HM rendelet2 1. § 10. pont
d) és o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő tagja részére a Honvédség által külföldi pénznemben
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folyósított juttatás, melynek célja a külföldi tartózkodással összefüggésben felmerült többletkiadásokhoz és
költségekhez való hozzájárulás,
21.
lakásigény jogos mértéke: a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló miniszteri
rendelet szerinti jogosultság felső korlátja,
22.
rezidencia: a képviselet-vezető és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozói részére lakhatás
és a szolgálati feladatok teljesítése céljából bérelt lakóingatlan, amely megfelel a képviselet-vezető
reprezentációs feladatköre kritériumainak is, ideértve a kapcsolódó garázst és parkolót,
23.
saját gépjármű: a HM rendelet1 szerinti saját személygépkocsi,
24.
tandíjköltség: a juttatásra jogosító gyermek óvodai nevelésével, iskolai előkészítőjével vagy közoktatási
intézményben végzett tanulmányaival összefüggésben felmerülő, a tanévre fizetendő tandíj vagy nevelési
térítési díj, beiratkozási díj, regisztrációs költség és kötelező vizsgaköltség együttes összege,
25.
tartós külföldi képzés: a HM rendelet2 1. § 10. pont i) alpontja szerinti olyan külföldi szolgálat, amelynek
megszakítás nélküli időtartama az elrendelésekor tervezetten meghaladja a 90 napot,
26.
üzemanyag fogyasztási norma: a benzinüzemű gépjárműveknél az 1001–1500 köbcentiméteres
hengerűrtartalom tartományhoz, gázolajüzemű gépjárműveknél az 1501–2000 köbcentiméteres
hengerűrtartalom tartományhoz a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet1) alapnorma-átalányként megállapított
üzemanyag fogyasztási normák számtani átlaga,
27.
üzemanyagár norma: az ESZ-95 ólmozatlan motorbenzinre és a gázolajra az állami adóhatóság által közzétett,
a tárgyévet megelőző év szeptember hónapjára érvényes üzemanyagár normák átlaga,
28.
vámjellegű költség: az egységes vámáru-nyilatkozat elkészítésének költsége, az egyes spedíciós költségek,
különösen a garanciajegy, a tranzit vámokmány kiállításának díja és a vámszemle díjak.
(2) Engedélyező elöljáró
a)
a miniszter által utasításban meghatározott vezető az állomány azon tagja esetén, aki
aa)
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO), valamint az Európai Unió
(a továbbiakban: EU) hivatalainál, ügynökségeinél, parancsnokságain és törzseiben Magyarország
részére biztosított beosztást tölt be,
ab)
a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnokságán (a továbbiakban: SHAPE),
a NATO parancsnoki és haderőstruktúra szerinti alárendeltségében lévő parancsnokságokon
– kivéve az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagját –,
valamint a SHAPE-en mint bázison beosztást tölt be,
ac)
a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: ACT) alárendeltségében – ideértve
az ACT Európai Törzselemét is –, az Amerikai Egyesült Államok Fegyveres Erői parancsnokságain,
valamint a NATO által akkreditált Kiválósági Központoknál Magyarország részére biztosított
beosztást tölt be,
ad)
a NATO Flying Training in Canada (a továbbiakban: NFTC) program keretében Kanadában tartós
külföldi szolgálatot teljesít,
ae)
az egyéb, nem műveleti területen elhelyezkedő nemzetközi katonai parancsnokságokon
és nemzetközi katonai egységnél, alegységnél, más nemzet minisztériumában, katonai
parancsnokságán, alakulatánál, valamint nemzetközi szervezetek hivatalainál, ügynökségeinél,
egyéb szervezeti egységénél fegyvertelen külföldi szolgálatot teljesít, és
af )
a Magyarország önálló külföldi képviseleteinél és külföldön működő nemzeti szervezeteinél,
szervezeti elemeinél beosztást tölt be,
b)
az a) ponttól eltérően, a KNBSZ főigazgatója az állománynak a HM rendelet2 185. § e) pontja szerinti, valamint
a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti beosztásban külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetén,
c)
az állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorló elöljáró az állománynak a Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti rendelkezési állományba tartozó, valamint a HM rendelet2 1. § 10. pont o) alpontja szerint külföldi
szolgálatot teljesítő tagja esetén,
d)
a miniszter által az adott műveleti típushoz igazodóan a művelet irányítási feladatainak ellátására kijelölt
honvédelmi szervezet vezetője az állománynak a HM rendelet2 1. § 2. pontja szerinti béketámogató
műveletben (a továbbiakban: béketámogató művelet) részt vevő tagja, a HM rendelet2 1. § 8. pontja szerinti
katonai megfigyelő (a továbbiakban: katonai megfigyelő), továbbá az állománynak a NATO Reagáló Erők
(a továbbiakban: NRF), az EU Harccsoportja (a továbbiakban: EU BG) kötelékébe, valamint az azokhoz hasonló
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funkciójú, valamely nemzetközi szervezetnek felajánlott egység, alegység állományában külföldi szolgálatot
teljesítő tagja esetén,
e)
a kiküldő vagy az általa írásban kijelölt személy az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő tagja
esetén és
f)
a tartós külföldi képzésre vezénylésre hatáskörrel rendelkező vezető az állomány tartós külföldi képzésben
részt vevő tagja esetén.
(3) Az illetékes logisztikai ellátó szerv
a)
a Honvédség központi logisztikai gazdálkodási és ellátási felelősséggel rendelkező más magasabb szintű
parancsnokságának alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező honvédelmi
szervezet az állomány (2) bekezdés a) és f ) pontja szerinti tagja esetén,
b)
a KNBSZ-nek az e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége
az állomány (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja esetén és
c)
a Honvédség középszintű vezető szervének alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel
rendelkező honvédelmi szervezet az állomány (2) bekezdés c), d) és e) pontja szerinti tagja esetén.
(4) Az illetékes pénzügyi ellátó szerv
a)
a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete az állomány (2) bekezdés a), c) és f ) pontja
szerinti tagja esetén,
b)
a KNBSZ-nek az e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége
az állomány (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja esetén,
c)
a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének vezetője által az adott művelet
vonatkozásában – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) szerinti belső
rendelkezésben – kijelölt pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti elem – időtartamtól függetlenül –
a béketámogató műveletekben részt vevők és az állomány (2) bekezdés d) pontja szerinti tartós külföldi
szolgálatot teljesítő tagja esetén és
d)
a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára (a továbbiakban: HM VGHÁT) honvédelmi
szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló szakutasításában meghatározott
pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti elem az állomány (2) bekezdés e) pontja szerinti tagja
esetén.
(5) A felszámítási alap összege 38 650 Ft.

3. Alapelvek
3. §

(1) Költségtérítés elszámolására számla, számlát helyettesítő bizonylat (a továbbiakban együtt: számla), az 55. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti bérleti szerződés vagy a 73. § (9) bekezdése szerinti bérleti díjat megalapozó bérleti
szerződés benyújtása ellenében kerülhet sor.
(2) Az e rendelet szerinti különféle átalány-költségtérítések összege az állomány tagja által, elszámolási kötelezettség
nélkül, tetszőlegesen meghatározott arányban és mértékben használható fel a külföldi szolgálat során felmerülő
költségeinek fedezésére.
(3) A 28. § (1) bekezdés d) pontja kivételével térítésmentes élelmezés hiányában a külföldi szolgálat során felmerült
étkezési költségeket az állomány tagjának a Honvédség nem téríti meg.
(4) Az állomány tagja részére a Honvédségtől a külföldi szolgálattal összefüggő jogcímen az e rendeletben foglaltakon
kívül egyéb pénzbeli juttatás nem kerülhet kifizetésre.
(5) Az 57. § és a 77. § kivételével e rendelet alkalmazása során a kiküldő által érvényesítendő elv, hogy a fogadó fél
által biztosított ellátás, illetve költségtérítés igénybevételéből adódóan az állomány tagja nem kerülhet előnyösebb
helyzetbe, összességében nem részesülhet több juttatásban annál, mint amennyit e rendelet lehetővé tesz.
(6) Ha az e rendeletben foglalt valamely juttatás vagy a Honvédség felé fennálló tartozás esetében a megállapítás,
a folyósítás, a kifizetés, a benyújtott számla vagy bérleti szerződés, illetve a beszámításra kerülő jövedelem,
jövedelempótló juttatás vagy a fogadó fél által nyújtott juttatás pénzneme, továbbá a tartozás és a visszafizetés
pénzneme eltér egymástól, – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a folyósítást, a kifizetést, a visszafizetést
vagy a beszámítást megelőző hónap 15. napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által
közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell az átszámítást végrehajtani.
(7) E rendelet alkalmazásában nem minősül foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelemnek
a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj.
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(8) Az élettárs után e rendelet alapján megállapítható juttatások igénybevételéhez az élettársi kapcsolatban élés tényét
a HM rendelet2 18/A. §-a szerint kell igazolni.
(9) Házastársak egyazon állomáshelyen teljesített külföldi szolgálata, illetve külföldi képzése esetén a családi
ellátmánypótlékra vagy családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók után, illetve a lakhatással
összefüggésben megállapítható juttatások csak a házastársak egyikét illetik meg. Ebben az esetben a házastársak
a juttatás igénylésével egyidejűleg közös nyilatkozatot kötelesek tenni az illetékes személyügyi szerv részére arra
vonatkozóan, hogy a juttatást melyik fél kívánja igénybe venni a külföldi szolgálat vagy a külföldi képzés időtartama
alatt.
(10) A pénzbeli juttatások állomány tagja részére történő átutalásának – az MNB vagy a Magyar Államkincstár
üzletszabályzata, illetve üzleti feltételei szerint – az átutalási megbízás megadása során az indító banknál felmerülő,
valamint az állomány tagja számlavezető bankjának üzletszabályzatában, illetve kondíciós listáiban nem szereplő,
bankközi műveletekből adódó költségeit a Honvédség viseli. Az esetlegesen az állomány tagjától levont bankközi,
levelezőbanki költségek megtérítését az állomány tagjának a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi
szervezete felé benyújtott írásbeli kérelmére, a bankközi költséglevonást bizonyító folyószámla-kivonatok
csatolásával lehet végrehajtani. A devizában történő folyósítás miatt felmerülő esetleges átváltási és egyéb
pénzintézeti költségek az állomány tagját terhelik.
4. §

(1) A külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifizetett összeg a Hjt. 13. § (1) bekezdése szerinti elévülési időn belül
az állomány tagjától írásbeli felszólítással követelhető vissza.
(2) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az állomány tagja a túlfizetésből eredő, valamint a külföldi szolgálat során
felmerült egyéb tartozását a Honvédség részére abban a pénznemben köteles megfizetni, amelyben a tartozás
fennáll.
(3) Az állomány tagja külszolgálati ellátmányából, átalány-költségtérítéséből, külföldi napidíjából vagy külföldi napidíjkiegészítéséből levonásnak csak az e rendeletben foglalt szabályok, végrehajtható határozat kifejezetten ilyen
irányú intézkedése vagy az állomány tagjának hozzájárulása esetén van helye.

II. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY NATO- ÉS NEMZETI BEOSZTÁSBAN TARTÓS KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TAGJAIRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4. Általános jogosultsági szabályok
5. §

(1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, e Fejezetet az állomány azon tagjára kell alkalmazni, aki a HM rendelet2 1. §
10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerinti tartós külföldi szolgálatot teljesít.
(2) Az állománynak a HM rendelet2 1. § 10. pont o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő tagjára
a külföldi szolgálat időtartamától függetlenül a (3) és (4) bekezdést, továbbá a 6. §, a 7. §, a 12. §, a 13. § és
a 30. § (1) bekezdése ellátmányra vonatkozó rendelkezéseit, a 14–18. §, a 19–22. §, a 31. §, a 33. § és a 40. §
(1)–(3) bekezdése állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit, a 27–29. §-t, a 30. § (2) bekezdését, a 34. §-t, valamint
a 37. §-t kell alkalmazni. Ezen állomány külszolgálati ellátmányként kizárólag a 7. § szerinti ellátmányra jogosult.
(3) Az állomány tagja nem jogosult a 14–22. § szerinti juttatásokra, ha részére a Honvédség vagy a fogadó fél
természetben biztosítja az adott ellátást.
(4) Az állomány tagja a külszolgálati ellátmányra vagy az átalány-költségtérítésre való jogosultságát érintő változásokat
az illetékes személyügyi szervnek köteles a változás bekövetkezését követő 10 napon belül írásban bejelenteni.

5. Külszolgálati ellátmány
6. §

(1) Az állomány tagja a külföldi szolgálatra vezénylést elrendelő munkáltatói döntésben (a továbbiakban: vezénylési
okmány) meghatározott időtartamra külszolgálati ellátmányra jogosult.
(2) A külszolgálati ellátmány az ellátmányból és az ellátmánypótlékból áll.
(3) A töredék havi ellátmány és a töredék havi ellátmánypótlék kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell
alapul venni.
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7. §

(1) Az ellátmány az alapellátmányból és az alapellátmány-kiegészítésből áll.
(2) Az alapellátmány havi nettó összege a külföldön betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozat alapulvételével
az 1. melléklet szerinti szorzószám és az állomáshely szerinti országra a 2. mellékletben meghatározott
ellátmányalap szorzatával egyenlő.
(3) Az alapellátmány-kiegészítés havi nettó összegét az alapellátmány és az állomáshely szerinti országra
a 2. mellékletben meghatározott élhetőségi index szorzata adja meg.
(4) A beosztás rész-szolgálatteljesítési időben történő ellátása esetén az ellátmány havi nettó összegét
a rész-szolgálatteljesítési idő teljes szolgálatteljesítési időhöz viszonyított időtartamával arányosan kell
megállapítani.
(5) Ha az állomány tagja teljes napi térítésmentes élelmezési ellátásban részesül, az ellátmányát 25%-kal csökkentett
összegben kell megállapítani. Ha az állomány tagja részleges térítésmentes élelmezési ellátásban részesül,
ellátmányát reggeli igénybevétele esetén 5%-kal, ebéd vagy vacsora igénybevétele esetén 10-10%-kal csökkentett
összegben kell megállapítani.

8. §

(1) Az állomány tagja a családi átalány-költségtérítésre jogosító házastársa után ellátmánypótlékra jogosult, ha
a házastárs a tárgyhónapban nem rendelkezik foglalkoztatási jogviszonyból vagy megbízási szerződés alapján
végzett tevékenységből származó jövedelemmel és jövedelempótló juttatással.
(2) Az ellátmánypótlék havi nettó összege az állomány tagja havi nettó ellátmányának 10%-a.
(3) Az állomány tagja nem jogosult ellátmánypótlékra, ha a házastársa a tárgyhónapban foglalkoztatási jogviszonyból
vagy megbízási szerződés alapján végzett tevékenységből származó jövedelemmel, illetve jövedelempótló
juttatással rendelkezik.

6. Családi átalány-költségtérítés
9. §

(1) Az állomány tagja hozzátartozói után családi átalány-költségtérítésre jogosult, melynek havi nettó összege
a)
házastárs után,
aa)
ha a házastárs a tárgyhónapban nem rendelkezik foglalkoztatási jogviszonyból vagy megbízási
szerződés alapján végzett tevékenységből származó jövedelemmel és jövedelempótló juttatással,
az ellátmányalap összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított alapellátmány
25%-a, vagy
ab)
ha a házastárs a tárgyhónapban rendelkezik foglalkoztatási jogviszonyból vagy megbízási szerződés
alapján végzett tevékenységből származó jövedelemmel vagy jövedelempótló juttatással,
az ellátmányalap összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított alapellátmány
12,5%-a,
b)
juttatásra jogosító gyermek után
ba)
az ellátmányalap összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított alapellátmány
12,5%-a, vagy
bb)
a ba) ponttól eltérően a Cst., valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről
és fogyatékosságokról szóló miniszteri rendelet szerint tartósan betegnek vagy fogyatékosnak
minősülő gyermek után az ellátmányalap összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal
számított alapellátmány 20%-a.
(2) A juttatásra jogosító gyermek tankötelezettségének megszűnését követően az állomány tagjának a családi átalányköltségtérítés továbbfolyósításának előfeltételeként tanévenként, az állomáshely szerinti országban érvényes
hivatalos tanévkezdést követő 15 napon belül iskolalátogatási igazolást kell benyújtania az illetékes személyügyi
szervhez.

7. Az ellátmánypótlékra és a családi átalány-költségtérítésre való jogosultság közös szabályai
10. §

(1) Az állomány tagja az ellátmánypótlék és a családi átalány-költségtérítés időarányos részére jogosult a házastársa,
illetve a 2. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott életkori feltételeknek megfelelő, juttatásra jogosító
gyermeke – ide nem értve azon gyermeket, aki után a 9. § (2) bekezdése szerinti iskolalátogatási igazolás nem
került benyújtásra – alkalmi látogatásakor, feltéve, hogy a jogosultság a külszolgálati ellátmány megállapításáról
szóló munkáltatói döntésben előzetesen megállapításra került, és az állomány tagja a házastársa, illetve gyermeke
megérkezését és tartózkodása várható időtartamát az állományilletékes parancsnok vagy az alapító okirattal
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létrehozott és önálló munkaköri jegyzékkel vagy állománytáblával (a továbbiakban együtt: állománytábla)
rendelkező honvédelmi szervezet esetén a szervezet vezetője (a továbbiakban együtt: szolgálati elöljáró)
tudomásulvételi záradékával ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelentette.
(2) Az állomány tagja az ellátmánypótlék és a családi átalány-költségtérítés összegének megállapítása érdekében
köteles a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozói hazautazását a szolgálati elöljáró tudomásulvételi
záradékával ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelenteni.
(3) Az állomány tagja az (1) és a (2) bekezdés szerinti bejelentéseket a családi átalány-költségtérítésre jogosító
hozzátartozók ki- és hazautazását követő 5 napon belül köteles a szolgálati elöljáró részére megküldeni.
Az ellátmánypótlék és a családi átalány-költségtérítés összegét az állomáshelyen történő tartózkodás időtartamával
arányosan úgy kell megállapítani, hogy a megérkezés és az elutazás napja teljes napnak számít.
(4) Az állomány tagja az ellátmánypótlék és a családi átalány-költségtérítés összegének megállapítása érdekében
köteles írásban bejelenteni az illetékes személyügyi szervnek a családi átalány-költségtérítésre jogosító
házastársa által szerzett jövedelem és jövedelempótló juttatás tényét. A bejelentést az állomány tagjának először
az ellátmánypótlék és a családi átalány-költségtérítés igénylésekor, a házastárs jövedelmében vagy jövedelempótló
juttatásában bekövetkezett változás esetén a változástól számított 10 napon belül kell megtennie.
11. §

(1) Nem jogosult ellátmánypótlékra és családi átalány-költségtérítésre az állomány tagja
a)
arra az időtartamra, amelyre vonatkozóan az e rendelet szerinti igazolásokat nem nyújtja be, illetve
a bejelentést megelőző időtartamra, ha bejelentési kötelezettségének az e rendeletben meghatározott
határidőn belül nem tesz eleget,
b)
az ideiglenes elhelyezés idejére, kivéve, ha azt a 22. § (2) bekezdés b) pontja szerint a családi átalányköltségtérítésre jogosító hozzátartozóval együtt veszi igénybe,
c)
a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó évi 90 napot – a külföldi szolgálat megkezdésének
és befejezésének évében ennek időarányos részét – meghaladó, állomáshely szerinti országon kívüli
tartózkodása idejére.
(2) Az állomány tagja köteles családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója állomáshely szerinti országon
kívüli tartózkodásának kezdő és várható befejező napját legkésőbb az elutazás előtt 5 nappal, valamint
az állomáshely szerinti országba történő visszatérést követően az állomáshely szerinti országon kívüli tartózkodás
tényleges időtartamát legkésőbb a visszatérést követő 5 napon belül a szolgálati elöljáró tudomásulvételi
záradékával ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelenteni.
(3) A családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó többszöri távolléte esetén a részidőket évente össze kell
számítani. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 90 napba nem számít bele az állomány tagjának a családi átalányköltségtérítésre jogosító hozzátartozóval az állomáshely szerinti országon kívül eltöltött alap- és pótszabadsága,
valamint a szülés miatti távollét legfeljebb évi 60 napig, a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének
évében ennek időarányos része.

8. A külszolgálati ellátmány és a családi átalány-költségtérítés megállapításának szabályai
12. §

(1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az állomány tagja változatlan összegben jogosult ellátmányra,
ellátmánypótlékra, illetve családi átalány-költségtérítésre
a)
alap- és pótszabadsága, valamint
b)
szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelése
alatt.
(2) Az állomány tagja az egészségügyi szabadsága időtartamára, de legfeljebb 90 napig
a)
az állomáshelyen tartózkodása alatt az ellátmány 80%-ára,
b)
a belföldi tartózkodása alatt az ellátmány 30%-ára
jogosult.
(3) Az egészségügyi szabadság 90. napját követő időre az állomány tagja ellátmányának folyósítását meg kell szüntetni.
Ettől eltérően, ha az állomány tagja nincs szállítható állapotban, akkor az egészségügyi szabadság 90. napját
meghaladóan az állomáshelyen töltött időre, de legfeljebb hazaszállításáig az ellátmány 30%-a illeti meg.
(4) A (2) és a (3) bekezdéstől eltérően, a tartózkodás helyétől függetlenül, a külföldi szolgálat megszüntetéséig
az ellátmány 100%-ára jogosult az állomány tagja, ha az egészségügyi szabadság szolgálati kötelmekkel összefüggő
baleset vagy betegség következménye.
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(1) Az állomány tagja külszolgálati ellátmányát a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja. törvény), továbbá a járulékfizetésre kötelezetteknél a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti
munkaerő-piaci járulék-, egészségbiztosítási járulék- és nyugdíjjárulék-fizetési szabályok alapulvételével bruttósítani
kell.
(2) A bruttó külszolgálati ellátmányt az Szja. törvény által meghatározott módon kell forintra átszámítani, és az azután
fennálló, a magánszemélyt terhelő, (1) bekezdés szerinti közterheket az állomány tagjánál el kell számolni.

9. Utazási költségek
14. §

(1) A Honvédség utazási jegy, utazási átalány-költségtérítés vagy költségtérítés formájában támogatja
a)
az állomány tagja és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója állomáshelyre történő első
kiutazását és végleges hazautazását, ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezést is,
b)
az állomány tagja 29. § szerinti vezénylése esetén a vezénylés helyére történő első kiutazását és az onnan
történő végleges visszautazását, ha azt a vezénylő vagy a béketámogató műveletet irányító külföldi szervezet
nem biztosítja térítésmentesen, vagy annak költségét nem téríti meg,
c)
az állomány tagjának szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelésével és onnan az állomáshelyre való
visszatérésével kapcsolatos szolgálati érdekű utazást,
d)
évente egy alkalommal szabadságra történő hazatéréskor az állomány tagja és a tárgyév március 1-jén
családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója haza- és visszautazását, kivéve a külföldi szolgálat
megkezdésének és befejezésének naptári évét, ha abban az évben a külföldi szolgálat időtartama nem éri el
a 9 hónapot,
e)
az állomány tagja és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója haza- és visszautazását
az állomány tagja szülőjének, gyermekének, házastársának, a házastárs szülőjének, továbbá az állomány tagja
vagy házastársa testvérének elhalálozása miatt,
f)
az állomány tagja és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója, továbbá indokolt esetben
a kísérő szülés, egészségügyi kivizsgálás vagy gyógykezelés céljából egészségügyi intézetbe történő
hazautazását, valamint az állomáshelyre történő visszautazását, kivéve, ha azt a feladat- és hatáskörrel
rendelkező egészségbiztosítási szerv külön megtéríti, és
g)
évente egy alkalommal a 10. § (1) bekezdése szerinti alkalmi látogatáskor az állomány tagjának házastársa
és juttatásra jogosító gyermeke állomáshelyre történő ki- és hazautazását, kivéve a külföldi szolgálat
megkezdésének és befejezésének évét, ha abban az évben a külföldi szolgálat időtartama nem éri el
a 9 hónapot.
(2) Az (1) bekezdés d) és g) pontjának alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy az állomány tagja részére egy naptári
évben ugyanazon hozzátartozó után kizárólag egy alkalommal állapítható meg a jogosultság.
(3) Az állomány tagja az (1) bekezdés a), b) és f ) pontja szerinti utazások alkalmával
a)
utazási jegyre jogosult, vagy
b)
az a) pont helyett utazási átalány-költségtérítésre jogosult, ha ezt legkésőbb az utazás megkezdését
megelőző 20. napig a szolgálati elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett az illetékes logisztikai ellátó szervtől
írásban kéri.
(4) Az állomány tagja az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti utazások alkalmával
a)
utazási jegyre jogosult,
b)
az a) pont helyett utazási átalány-költségtérítésre jogosult, ha ezt a hazarendelésről való tudomásszerzésével
vagy a hazautazási szándék bejelentésével egyidejűleg a szolgálati elöljáró tájékoztatása mellett az illetékes
logisztikai ellátó szervtől írásban kéri, vagy
c)
az a) és a b) pont helyett a 61. § és a 64. § szerinti költségtérítésekre jogosult, ha az utazáshoz szolgálati
vagy saját gépjárművet vesz igénybe azzal, hogy az utazás időtartamát és útvonalát az engedélyező elöljáró
határozza meg.
(5) Az állomány tagja az (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti utazások alkalmával utazási átalány-költségtérítésre
jogosult.
(6) A (4) bekezdéstől eltérően az állománynak az NFTC program keretében Kanadában tartós külföldi szolgálatot
teljesítő tagja az (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti utazások alkalmával utazási jegyre jogosult, ha az utazási
átalány-költségtérítésről való lemondásáról és az utazások időpontjáról legkésőbb a tárgyév február 28-áig
– a szolgálati elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett – írásban nyilatkozik az illetékes pénzügyi ellátó szerv és
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az illetékes logisztikai ellátó szerv felé. A tárgyév márciusában kezdődő külföldi szolgálat esetén a nyilatkozatot
az állomány tagja legkésőbb tárgyév március 15-éig köteles megtenni. A Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó
központi szervezetének utaztatásért felelős szerve a nyilatkozat alapján intézkedik az állomány tagja által megadott
utazási időpontokra érvényes repülőjegy megvásárlására, és annak az állomány tagja részére az utazás megkezdése
előtti 15. napig történő megküldésére.
(7) Az állomány tagja és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója hazai egészségügyi kivizsgálásra
vagy gyógykezelésre történő utazásának és a kísérő kirendelésének szükségességét a Honvédség egészségügyi
feladatokat ellátó központi szervezete igazolja.
15. §

(1) A Honvédség utazási jegyként
a)
Ukrajna és Románia kivételével a Magyarországgal szomszédos országokban, valamint a Cseh
Köztársaságban történő szolgálatteljesítés esetén a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok
szerint meghatározott osztályú vonatjegyet,
b)
az a) pontba nem tartozó országokban történő szolgálatteljesítés esetén a 63. § (2) bekezdése szerinti
repülőjegyet vagy az állomány tagja erre irányuló indokolt írásbeli kérelme esetén a belföldi szolgálati
kiküldetésre vonatkozó szabályok szerint meghatározott osztályú vonatjegyet,
c)
az a) és a b) ponttól eltérően a 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti utazás esetén a vezénylő külföldi szervezet
által meghatározott utazási jegyet, ennek hiányában a b) pont szerinti repülőjegyet
biztosít. Az utazási jegy nem ruházható át más személyre, továbbá a jogosultságok a naptári évek között nem
csoportosíthatók át és nem halmozhatók.
(2) Portugália esetén, vagy ha az állomány tagja állomáshelye szárazföldön megközelíthető, és annak Budapesttől
közúton mért távolsága nem haladja meg a 3000 kilométert, az utazási átalány-költségtérítés adott naptári évre
érvényes normaösszegét – állomáshelyenként a kilométerben kifejezett távolság, az üzemanyag fogyasztási norma
és az üzemanyagár norma figyelembevételével – forintban kell meghatározni.
(3) Tengerentúli, továbbá a (2) bekezdéstől eltérő állomáshelyek esetén az utazási átalány-költségtérítés adott naptári
évre érvényes normaösszegét állomáshelyenként, az adott viszonylaton való utazáshoz egyébként szükséges
turistaosztályú, teljes árú repülőjegy tárgyévet megelőző év szeptember 1-jén érvényes, főszezonra vonatkozó tarifa
szerinti beszerzési értéke alapján, forintban kell meghatározni.
(4) Az utazási átalány-költségtérítés adott naptári évre érvényes személyenkénti normaösszegét állomáshelyenkénti
bontásban, évente, legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31-éig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell
tenni. Ha a közzétételt követően a közzétett állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik
az utazási átalány-költségtérítés meghatározása, az arra vonatkozó normaösszeget haladéktalanul közzé kell tenni
a Honvédelmi Közlönyben.

16. §		
Az utazási átalány-költségtérítést
a)
a 14. § (1) bekezdés a), b) és f ) pontja esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtti 5. napig,
b)
a 14. § (1) bekezdés c) és e) pontja esetén soron kívül, de legkésőbb az állomány tagja kérelmének
beérkezését követő 5. napig,
c)
a 14. § (1) bekezdés d) pontja esetén külön kérelem nélkül, tárgyév március 31-éig és
d)
a 14. § (1) bekezdés g) pontja esetén a hozzátartozó állomáshelyre történő kiérkezéséről szóló, 10. §
(1) bekezdés szerinti bejelentést követő 15 napon belül
forintban kell átutalni az állomány tagja részére.

10. Szállítási költségek
17. §

(1) Az állomány tagja önállóan gondoskodik
a)
saját és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója személyi ingóságának és
lakásberendezésének a külföldi szolgálat megkezdésekor és befejezésekor történő ki- és hazaszállítása,
másik állomáshelyre történő áthelyezés esetén az új állomáshelyre történő átszállítása, az onnan történő
hazaszállítása, állomáshelyen belüli átszállítása, az onnan történő hazaszállítása megszervezéséről és
a kapcsolódó vámügyintézésről, valamint
b)
saját gépjárművének Magyarországról külföldre történő kiviteléről, Magyarországra történő behozataláról és
a kapcsolódó vámügyintézésről.
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(2) A Honvédség az állomány tagja részére a külföldi szolgálat megkezdésekor és befejezésekor a ki- és hazaszállításhoz,
az állomány tagja másik állomáshelyre történő áthelyezése esetén az át- és hazaszállításhoz, továbbá az állomány
tagja saját kezdeményezésén vagy önhibáján kívüli okból szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözés esetén
az át- és hazaszállításhoz kapcsolódóan egy-egy alkalommal megtéríti
a)
legfeljebb a személyi ingóság-szállítási normaösszegig a személyi ingóságok szállításának, csomagolásának
és rakodásának költségét,
b)
legfeljebb a lakásberendezés-szállítási normaösszegig a lakásberendezések szállításának, csomagolásának,
rakodásának, szét- és összeszerelésének költségét,
c)
a speciális mobil lift használatának lakásberendezés-szállítási normaösszegen felüli költségét, feltéve, hogy
annak elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője előzetesen engedélyezi, és a nagyobb méretű
lakásberendezési tárgyak lakóingatlanba történő bemozgatása másként nem lehetséges, valamint
d)
az első kiutazáskor és a végleges hazautazáskor megállapított szállítási költségtérítéssel arányos vámjellegű
költségeket, feltéve, hogy azok elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője engedélyezi.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően nem téríthető meg
a)
a személyi ingóság és a lakásberendezés szállításának költsége, ha a Honvédség a szállításhoz
térítésmentesen szállítókapacitást biztosít, és
b)
a lakásberendezés szállításának költsége a HM megfelelő hatáskörrel rendelkező szakmai elöljárója, illetve
szakmai felettese által – a Hvt. 52. § (2) bekezdése alapján – kiadott szakutasításban foglaltaknak megfelelően
berendezett lakóingatlan bérlése vagy a 20. § (2) bekezdés b) pontja esetén.
(4) A Honvédség térítésmentes szállítókapacitást a személyiingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási
normaösszegek alapját képező súlyhatárokig nyújt. Indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője
a súlyhatárok kétszereséig engedélyezheti a szállítókapacitás bővítését, ha az a Honvédség részére közvetlen
többletköltség-kihatással nem jár.
(5) A (2) bekezdésen felül a repülőgépen történő első kiutazás és végleges hazautazás alkalmával a Honvédség terhére
a repülőtársaság által személyenként biztosított súlyhatáron felül 20-20 kg, súlyhatár hiányában személyenként
összesen 40-40 kg súly számolható el.
(6) Ha a személyi ingóság szállítása konténerrel történik, és a számlázás alapját a szállítótérfogat képezi, a tényleges
számla szerinti összeg, legfeljebb azonban a személyi ingóság-szállítási normaösszeg számolható el.
18. §

(1) A tárgyévet megelőző év október 31-éig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni a tárgyévre érvényes
személyi ingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási normaösszegeket. Ha a közzétételt követően
a közzétett állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik a személyi ingóság-szállítási és
a lakásberendezés-szállítási normaösszeg meghatározása, az azokra vonatkozó normaösszeget haladéktalanul közzé
kell tenni a Honvédelmi Közlönyben.
(2) A normaösszegek állomáshelyenként, a ki- és hazaköltözésre, továbbá szállítási módonként eltérően állapíthatók
meg azzal, hogy
a)
személyi ingóság esetén vasúton, közúton és hajón történő szállítás során az állomány tagja után 300 kg,
a családi átalány-költségtérítésre jogosító házastárs után 200 kg, a juttatásra jogosító gyermekenként
50-50 kg, légi szállítás során az állomány tagja után 200 kg, a családi átalány-költségtérítésre jogosító
házastárs után 150 kg, a juttatásra jogosító gyermekenként 30-30 kg súlyhatár kerül figyelembevételre,
b)
a hazaköltözésre megállapított norma összege nem lehet alacsonyabb, mint a kiköltözésre megállapított
norma összege,
c)
egy állomáshely esetében csak egyféle normaösszeget lehet megállapítani,
d)
a lakásberendezés-szállítási normaösszeg megállapításánál figyelembe kell venni a családi átalányköltségtérítésre jogosító hozzátartozók számát is, és
e)
a tengerentúli szállítások esetén – ha az gazdaságosabb – a konténerrel történő vízi szállítási formát kell
figyelembe venni.
(3) Az állomány tagja másik állomáshelyre történő áthelyezése, vagy a saját kezdeményezésén vagy önhibáján kívüli
okból szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözése esetén az át- és hazaszállításra a 17. § (2) bekezdés a) és
b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elszámolható költségek legmagasabb mértékét az illetékes
logisztikai ellátó szerv az átköltözés időpontját megelőzően, esetenként határozza meg az adott szállítási viszonylat
sajátosságaira – így különösen a távolságra, az igénybe vehető szállítási formákra, ezek költség- és időigényére –
figyelemmel.
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11. Lakhatással összefüggő költségek
19. §

(1) Az állomány tagja önállóan gondoskodik
a)
saját maga és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozói számára a külföldi szolgálat alatt
tartós elhelyezésül szolgáló, az állomány tagja feladatkörének, a családi átalány-költségtérítésre jogosító
hozzátartozók létszámának megfelelő lakóingatlan felkutatásáról és kiválasztásáról,
b)
a bérleti szerződés megkötéséről,
c)
a bérleti szerződés megszűnésekor a lakóingatlannak a tulajdonos részére történő visszaadásáról, továbbá
d)
a számára biztosított lakhatási átalány-költségtérítés és vegyes átalány-költségtérítés lakhatási célú
felhasználásáról.
(2) Az illetékes logisztikai ellátó szerv az állomány tagja (1) bekezdés szerinti feladataihoz az ellátási tevékenység során
összegyűlt gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva, megfelelő információk nyújtásával csak szakmai támogatást
adhat az állomány tagjának kérésére.
(3) Az állomány tagja köteles a külföldi szolgálat alatt betöltött beosztásának, a katonai hierarchiában elfoglalt
helyének, a lakásigény jogos mértékének, valamint a szolgálati és biztonsági követelményeknek megfelelő
lakóingatlant bérelni.
(4) A lakásigény jogos mértékének megállapításánál az együtt lakó személyek körében az állomány tagját és
a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozóit kell figyelembe venni, ideértve azt is, aki a jogosultsági
feltételekben bekövetkező valamely változás miatt a külföldi szolgálat időtartamának egy része alatt már nem
minősül családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozónak. Ettől való eltérést indokolt esetben az illetékes
logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM VGHÁT engedélyezhet.

20. §

(1) A 19. § (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével elsődlegesen berendezett lakóingatlant kell kiválasztani és
bérelni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az állomány tagjának állomáshelyén nem érhető el a HM megfelelő hatáskörrel
rendelkező szakmai elöljárója, illetve szakmai felettese által – a Hvt. 52. § (2) bekezdése alapján – kiadott
szakutasításban foglaltaknak megfelelően berendezett lakóingatlan, az állomány tagja részére
a)
engedélyezhető a saját lakásberendezés Magyarországról történő kiszállítása,
b)
engedélyezhető a lakásberendezés helyszíni bérlése,
c)
engedélyezhető a lakásberendezésnek az illetékes logisztikai ellátó szerv által történő biztosítása, vagy
d)
az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Törökország tekintetében az illetékes logisztikai ellátó szerv
bútorbeszerzést hajthat végre gazdaságossági vizsgálatot követően, ha az a) és a b) pont szerinti módszer
a saját lakásberendezés kiszállításának nem költséghatékony megvalósíthatósága, valamint a helyszíni bérlés
lehetőségének hiánya vagy annak – az illetékes logisztikai ellátó szerv gyakorlati tapasztalatai alapján –
a szokásosnak tekinthetőnél lényegesen nagyobb költségigénye miatt nem alkalmazható.
(3) A tárgyévre érvényes berendezett és berendezés nélküli lakhatási átalány-költségtérítés mértékét
állomáshelyenként, a külföldi szolgálat alatt betöltött beosztás vagy a beosztáshoz rendszeresített rendfokozat,
továbbá a 19. § (4) bekezdése szerint együtt lakó személyek figyelembevételével legkésőbb a tárgyévet
megelőző év október 31-éig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni. Ha a közzétételt követően a közzétett
állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik a lakhatási átalány-költségtérítés mértékének
meghatározása, annak összegét haladéktalanul közzé kell tenni a Honvédelmi Közlönyben.

21. §

(1) A Honvédség viseli
a)
az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem
tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve az egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételéből
eredő költségeket,
b)
lakhatási átalány-költségtérítés formájában a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díját, együttesen
a 20. § (3) bekezdése szerinti mértékben, valamint
c)
vegyes átalány-költségtérítés formájában a b) pontban fel nem sorolt, egyéb lakhatással összefüggő
költségeket az állomány tagja részére
ca)
havonta 300 euró (a továbbiakban: EUR) összegben, továbbá egy főnél több családi átalányköltségtérítésre jogosító hozzátartozó esetén a második családi átalány-költségtérítésre jogosító
hozzátartozótól hozzátartozónként havonta további 30 EUR összegben, és
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cb)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

a ca) pontban foglaltaktól eltérően, azon állomáshelyek tekintetében, ahol az ellátmányalap összege
amerikai dollárban (a továbbiakban: USD) került meghatározásra, havonta 333 USD összegben,
továbbá egy főnél több családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó esetén a második
családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozótól hozzátartozónként havonta további 33 USD
összegben.
A Honvédség megtéríti
a)
a technikai biztosítás költségét, ha az állomány tagja és a családi átalány-költségtérítésre jogosító
hozzátartozói személyi biztonsága érdekében annak szükségességét az illetékes logisztikai ellátó szerv
javaslata alapján a HM VGHÁT megállapítja, valamint
b)
az állomány tagja szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét.
A lakhatási átalány-költségtérítést egész számra kerekítve kell megállapítani.
Az állomány tagja nem jogosult a berendezett lakhatási átalány-költségtérítésre abban az esetben, ha az általa
bérelt lakóingatlan honvédségi bútorzattal van ellátva, vagy ha az állomány tagjának saját lakásberendezése
Magyarországról kiszállításra került. Ebben az esetben az állomány tagja részére kizárólag a berendezés nélküli
lakhatási átalány-költségtérítés állapítható meg.
Berendezett lakóingatlan bérlése esetén, valamint a 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az állomány tagja
a berendezett lakhatási átalány-költségtérítésre jogosult.
A vegyes átalány-költségtérítés a lakóingatlan bérlése során felmerülő költségekhez, így különösen
a)
a bérleti szerződéshez kapcsolódó regisztrációs díj,
b)
az ingatlanközvetítői díj,
c)
a bútorzat egyszeri szét- és összeszerelésének díja,
d)
a lakóingatlan, a garázs és a bútorzat biztosítási díja,
e)
a bemeneti és a kimeneti expert vizsgálatok díja,
f)
a bérleti szerződés indexálásának és megújításának,
g)
a közüzemi mérőórák beszerelésének, cseréjének, névre íratásának,
h)
a kötelező karbantartási feladatok, így különösen a kazán és a légkondicionáló karbantartásának, továbbá
az előírt takarítási feladatok,
i)
a közüzemi szolgáltatások díja,
j)
a lakásvisszaadás, továbbá
k)
a lakóingatlanra vonatkozó helyi adó
költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott juttatás.
A lakhatási átalány-költségtérítés és a vegyes átalány-költségtérítés a lakóingatlan átvételének napjától illeti meg
az állomány tagját. Törthavi lakhatási átalány-költségtérítést és vegyes átalány-költségtérítést kell megállapítani
az állomány tagja részére, ha a tárgyhónapnak csak egy részében áll fenn a jogosultsági feltétel, ideértve különösen
az ideiglenes elhelyezés, a tárgyhónap közben lezajló ki- és hazatelepülés, továbbá a vegyes átalány-költségtérítés
esetén a családi átalány-költségtérítésre való jogosultság megállapításának vagy megszüntetésének esetét.
A vegyes átalány-költségtérítés összegének megállapítása során a 10. § és a 11. § szabályai szerint kell eljárni.
Ha az állomáshely szerinti országra meghatározott ellátmányalap pénzneme eltér az EUR-tól, a vegyes átalányköltségtérítés összegét az ellátmányalap pénznemében kell megállapítani azzal, hogy az átszámításkor
a megállapítást megelőző hónap 15. napján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell
alkalmazni.
A Honvédség megfizeti az állomány tagja részére a lakóingatlan és a garázs bérlésével összefüggésben felmerült
letét összegét.
Az állomány tagja
a)
a (9) bekezdés szerinti letét összegének biztosítása érdekében a bérleti szerződés másolatát a szerződés
megkötését követő 8 napon belül köteles megküldeni az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének,
b)
a Honvédség részére köteles a (9) bekezdés szerinti letét összegét a bérleti szerződés megszűnését követő
60 napon belül, vagy – ha azt az állomáshelyen érvényes helyi sajátosságok indokolják – az illetékes
logisztikai ellátó szerv vezetője által engedélyezett későbbi időpontig visszafizetni, és
c)
a bérbeadó által kötött lakásbiztosítás hiányában köteles biztosítást kötni a lakóingatlanra, a garázsra és
a honvédségi tulajdonú lakásberendezési tárgyakra.
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(11) A biztosítás szempontjából honvédségi tulajdonúnak kell tekinteni azokat a berendezési tárgyakat is, amelyek
a)
a bérbeadó tulajdonát képezik, de a bérlés ideje alatt azokat a lakóingatlanban hagyja, és használatra
átengedi az állomány tagja részére, kivéve, ha a lakásbérletről szóló szerződés másként rendelkezik, és
b)
külön szolgáltatótól kerülnek bérlésre, és a bérlés díja a biztosítási díjat nem tartalmazza.

12. Az ideiglenes elhelyezés
22. §

(1) A Honvédség az állomány tagja részére a szolgálati és a biztonsági követelményeknek, valamint a gazdaságossági
szempontoknak megfelelő ideiglenes elhelyezést biztosít, vagy annak költségeit megtéríti
a)
a külföldi szolgálat megkezdésétől a lakóingatlan átvételének napjáig, de legfeljebb a kiutazástól számított
31 napra, és
b)
szükség esetén a külföldi szolgálat befejezésekor, a kiköltözés feladatainak végrehajtása érdekében
a lakásbérleti szerződés megszűnésétől vagy a bérleti szerződés megszűnése előtt a lakóingatlan állomány
tagja általi indokolt elhagyásától a végleges hazautazásig terjedő időre, de legfeljebb a bérleti szerződés
megszűnésétől vagy a bérleti szerződés megszűnése előtt a lakóingatlan indokolt elhagyásától számított
15 napra.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője indokolt esetben, a szociális, illetve
gazdaságossági szempontok figyelembevételével az állomány tagja kérelmére engedélyezheti az ideiglenes
elhelyezés
a)
31 napot meghaladó igénybevételét vagy költségeinek megtérítését, ha az állomány tagja a kiutazástól
számított 31 napon belül a lakóingatlanba neki fel nem róható okból nem tud beköltözni, és
b)
folyamatos felügyeletre szoruló, családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozóval történő együttes
igénybevételét vagy költségeinek megtérítését.
(3) A Honvédség az ideiglenes elhelyezés biztosítása esetén az állomány tagja kiutazása előtt gondoskodik
az ideiglenes elhelyezésként szolgáló szállás lefoglalásáról.

13. A képviselet-vezetők lakhatásának biztosítása
23. §

(1) A képviselet-vezetők tekintetében a 17–21. §-t az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Nem alkalmazhatók a 17. és 18. § lakásberendezésre és lakásberendezés-szállítási normaösszegre vonatkozó
rendelkezései, a 19. § (1)–(3) bekezdése, a 20. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 21. §.

24. §

(1) A képviselet-vezető tekintetében az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője vagy az általa kijelölt személy
gondoskodik
a)
a képviselet-vezető és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója számára a külföldi szolgálat alatt
tartós elhelyezésül szolgáló, képviselet-vezetői feladatkörének – ideértve a reprezentációs tevékenységet is –,
a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók létszámának, valamint a biztonsági
követelményeknek megfelelő rezidencia felkutatásáról és kiválasztásáról,
b)
a bérleti szerződés megkötéséről,
c)
a bérleti szerződés megszűnésekor a rezidenciának a tulajdonos részére történő visszaadásáról és
d)
a rezidencia honvédségi bútorzattal történő ellátásáról, az ehhez szükséges részleges vagy teljes körű
bútorzatbeszerzések vagy bútorzatbérlések végrehajtásáról.
(2) Az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője által kijelölt személy az (1) bekezdés a)–c) pontja tekintetében
a képviselet-vezető is lehet, ha azt az adott állomáshelyen irányadó helyi jogszabályi környezet ezt indokolttá teszi.
Ez esetben a megkötött bérleti szerződés másolatát a képviselet-vezető a bérleti szerződés megkötését követő
8 napon belül az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldi.

25. §		
A képviselet-vezető tekintetében a Honvédség viseli
a)
az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem
tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve az egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételéből
eredő költségeket,
b)
a rezidencia bérleti díját, legfeljebb a 20. § (3) bekezdése szerinti lakhatási átalány-költségtérítés mértékéig,
c)
a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét, a bérleti szerződés
megújításának díját, valamint a rezidencia bérlésével összefüggésben felmerült letét összegét,
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d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)
26. §

a rezidencia biztosítási díját,
a rezidenciához kapcsolódó helyi adó díját,
a rezidenciában elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy ha
a rezidencia, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek el
a honvédségi és a képviselet-vezető tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj
megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított részt kell figyelembe
venni,
a technikai biztosítás költségét,
a kötelezően előírt, szükséges karbantartások és tisztasági festések költségeit,
a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének,
cseréjének költségét,
lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a lakásberendezés bérleti díját, a be- és kiköltözéskor
a lakásberendezés egyszeri össze- és szétszerelésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és
elszállításának költségét és
a kertészeti – ideértve a kertrendezés, kertgondozás céljából igénybe vett – szolgáltatás költségét.

(1) A Honvédség a képviselet-vezető részére megtéríti
a)
a közüzemi szolgáltatások számlával igazolt díjait havonta utólagos elszámolással,
b)
a szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét és
c)
a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatások díját, ideértve a telefonállomásés az internethasználat alapdíját is.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a képviselet-vezető kérelme alapján az illetékes logisztikai ellátó
szerv vezetője előleg formájában biztosítja az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségeket a képviselet-vezető vagy
a képviselet gazdálkodási feladatainak végrehajtására kijelölt személy részére. Ebben az esetben a tárgyhónapra
biztosított előleggel az előleget felvevő személy a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles elszámolni
az illetékes logisztikai ellátó szerv felé.

14. Egyéb speciális feladatot végzők ellátása
27. §

(1) Az állománynak a külföldön betöltött beosztása sajátosságaiból adódóan esetenként műveleti terület feletti
légtérben feladatot végrehajtó tagja a külszolgálati ellátmányon túl – a feladatellátással érintett hónapokra,
függetlenül az adott hónapban ilyen feladatellátással töltött napok számától – a 45. § (4) bekezdése szerinti
alapellátmány-kiegészítés biztonsági körülmények szerinti hányadának 30%-ára jogosult.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során azt a biztonsági körülmények szerinti kategóriát kell irányadónak tekinteni,
amely a repült útvonal alatti műveleti területen feladatot ellátó kontingens vagy csoport tekintetében került
meghatározásra. Egy térségben szolgálatot teljesítő több kontingens és csoport esetében a legalacsonyabb
besorolású biztonsági kategóriáját kell alapul venni.

28. §

(1) A kiküldetés időtartamára az állomány tagja
a)
a külszolgálati ellátmányra és a családi átalány-költségtérítésre jogosító feltételek változatlansága esetén
az eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra
és családi átalány-költségtérítésre,
b)
a 61–66. § és a 67. § (1) bekezdés b) pontja szerinti juttatásokra,
c)
magyarországi kiküldetése esetén, a Magyarországon töltött időre – a belföldi napidíj kivételével – a belföldi
szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerinti juttatásokra, és
d)
ha a kiküldetés alatt az étkezést meghatározott helyen, a gyakorlat jóváhagyott tervezési okmányában
előírt kötelező módon kell igénybe venni, az engedélyező elöljáró engedélye alapján étkezési költségeinek
megtérítésére
jogosult.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a 67. § (1) bekezdés b) pontja szerinti utazási előleg nyújtása,
valamint annak 67. § (2)–(5) bekezdése szerinti visszafizetése az állomány tagja bankszámlájára történő átutalással,
valamint onnan történő visszautalással valósulhat meg.
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29. §		
A 28. §-tól eltérően az állománynak az állomáshelyéről béketámogató műveletben való szolgálatteljesítésre
vezényelt tagja a vezénylése idejére
a)
a külszolgálati ellátmányra és a családi átalány-költségtérítésre jogosító feltételek változatlansága esetén
az eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra
és családi átalány-költségtérítésre, és
b)
a vezénylés időtartamától függetlenül a béketámogató műveletben betöltött beosztása alapulvételével
a 45. § (3) és (4) bekezdése, valamint az 51. és az 52. § szerinti juttatásokra
jogosult.

15. Egyes juttatások kifizetésének szabályai
30. §

(1) A tárgyhavi külszolgálati ellátmányt és családi átalány-költségtérítést
a)
havonta utólag a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell az állomány tagja devizaszámlájára átutalni,
b)
a külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén a külföldi szolgálat vezénylési okmányban
megállapított utolsó napját követő 7. napig kell az állomány tagja devizaszámlájára átutalni, vagy annak
hiányában hazai forintszámlájára forintban átutalni.
(2) A tárgyhavi lakhatási átalány-költségtérítést és vegyes átalány-költségtérítést a tárgyhónap 5. napjáig kell
az állomány tagja devizaszámlájára átutalni.

16. Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó költségek
31. §

(1) Az állomány tagja kérelmére a Honvédség hozzájárulhat az állomány tagja családi átalány-költségtérítésre jogosító
hozzátartozójának fogyatékosságával összefüggő gyógyászati segédeszközök és kiegészítő gyógykezelések,
így különösen a gyógytorna és a fizikoterápia költségéhez. A költségekhez való hozzájárulást a szakorvos írásos
javaslatának figyelembevételével a kiküldő engedélyezheti.
(2) Az állomány tagja az illetékes pénzügyi ellátó szervhez benyújtott kérelmére az 500 EUR-t vagy annak megfelelő
összeget meghaladó, az állomány tagja vagy a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója egyszeri
egészségügyi ellátása esetén az igazolt költségek Ebtv. alapján megtéríthető hányadának megfelelő összegű
előlegre jogosult az Ebtv. szerinti elszámolás megtörténtéig. Az állomány tagja a felvett előleget
a)
az Ebtv. szerinti visszatérítést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előleg folyósítását követő 6 hónapon
belül, vagy
b)
a visszatérítés végleges elmaradása esetén az elszámolás sikertelenségére vonatkozó írásos értesítés
kézhezvételétől számított 30 napon belül
egy összegben köteles visszafizetni.
(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerint visszafizetendő összeg meghaladja az állomány tagja havi nettó ellátmányának
25%-át, az állomány tagja írásbeli kérelmére a HM VGHÁT az előleg visszafizetését 6 havi részletben, de legfeljebb
a külföldi szolgálat befejezéséig engedélyezheti.
(4) Ha előre nem látható okok miatt a külföldi szolgálat az előleg visszafizetése előtt fejeződik be, az állomány tagja
az előleg fennmaradó részét
a)
az állomáshely végleges elhagyása előtt egy összegben, vagy
b)
belföldön legkésőbb a külföldi szolgálat befejezésétől számított 30 napon belül forintban köteles
visszafizetni. Ha a fennálló tartozás kiegyenlítése az előírt határidőn belül nem történik meg, akkor
a Honvédség a késedelmes napokra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamatot számít fel.
Az előlegből fennmaradó tartozás visszafizetésére a kiküldő kedvezőbb feltételeket akkor állapíthat meg, ha
a külföldi szolgálat az állomány tagja önhibáján kívüli okból fejeződött be idő előtt.
(5) A Honvédség természetben biztosítja az állomány tagja és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója
részére az állomáshelyre kötelezően előírt védőoltásokat, vagy ennek hiányában megtéríti azok költségét.

17. Iskoláztatási és óvodáztatási költségek
32. §

(1) A Honvédség kérelemre hozzájárulhat az állomány tagjának az állomáshelyen óvodai nevelésben részesülő, iskolai
előkészítőn részt vevő vagy alap- és középfokú tanulmányait folytató, juttatásra jogosító gyermeke után felmerülő
tandíjköltséghez, feltéve, hogy az állomáshelyen nem áll rendelkezésre térítésmentesen igénybe vehető, az átlagos
hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő magyar, angol, német, francia vagy spanyol
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(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

nyelven képzést folytató óvoda vagy oktatási intézmény (a továbbiakban együtt: megfelelő oktatási intézmény).
Ha az állomáshelyen elérhető megfelelő oktatási intézmény, az állomány tagjának juttatásra jogosító gyermek utáni
tandíjköltséghez történő hozzájárulásra vonatkozó kérelme csak akkor fogadható be, ha a (2) bekezdés szerinti
különös méltánylást érdemlő eset fennállását az állomány tagja a kérelemhez csatolt írásbeli nyilatkozattal igazolja.
Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha
a)
a megfelelő oktatási intézmény képzési nyelve eltér a gyermek korábbi hazai óvodai részvétele vagy
tanulmányai során tanult idegen nyelvtől,
b)
a külföldi szolgálat ideje alatt, nem az állomány tagja saját elhatározásán alapuló óvoda- vagy iskolaváltás
esetén a megfelelő oktatási intézmény képzési nyelve eltér a gyermek által az állomáshelyen vagy
– az állomány tagja áthelyezése esetén – a korábbi állomáshelyen addig látogatott óvoda vagy oktatási
intézmény képzési nyelvétől,
c)
a KNBSZ szakvéleménye alapján a megfelelő oktatási intézmény nem felel meg az állomáshely szerinti
országban az állomány tagja számára ajánlott biztonsági követelményeknek,
d)
a megfelelő oktatási intézmény megközelítésére fordított utazási idő összességében a napi 3 órát
meghaladja, vagy
e)
a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg, amely miatt különleges odafigyelést, speciális gondoskodást
igényel.
Az állomány tagja kérelmét a szolgálati elöljáróhoz nyújthatja be.
A tandíjköltséghez történő hozzájárulásról mérlegelési jogkörben – az állomány tagja külszolgálati ellátmánya
és családi átalány-költségtérítése együttes összegének, valamint a szociális és a gazdaságossági szempontok
figyelembevételével – a HM VGHÁT dönt. A tandíjköltséghez történő hozzájárulásra vonatkozó engedély a feltételek
változatlansága esetén a külföldi szolgálat teljes időtartamára szól.
A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértékét a 3. melléklet tartalmazza. A tandíjköltséghez történő
hozzájárulás mértékének megállapítása során
a)
a kettő vagy annál több juttatásra jogosító gyermek esetén elsőként a legalacsonyabb összegű
tandíjköltséget kell alapul venni,
b)
a negyedik és minden további juttatásra jogosító gyermek esetén ugyanazt a százalékos mértéket kell
alkalmazni, mint ami a harmadik gyermek esetén irányadó, és
c)
a juttatásra jogosító gyermekek számának megállapításánál a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket
nem kell figyelembe venni.
A tandíjköltség tandíjköltség-hozzájáruláson felüli része (a továbbiakban: önerő) az állomány tagját terheli.
Ha az állomány tagja összes juttatásra jogosító gyermeke után fizetendő önerő összege meghaladja az állomány
tagja (3) bekezdés szerinti kérelme benyújtásakor érvényes külszolgálati ellátmánya és családi átalányköltségtérítése havi nettó együttes összege tizenkétszeresének 20%-át, az önerő e feletti részével a Honvédség
a 3. melléklet szerinti összeget kiegészíti.
Az ugyanazon állomáshelyen külföldi szolgálatot teljesítő házastársak külszolgálati ellátmányát és családi átalányköltségtérítését együttesen kell figyelembe venni.
A tandíjköltséghez történő hozzájárulás összegét juttatásra jogosító gyermekenként EUR-ban kell megállapítani és
folyósítani. Az EUR-tól eltérő pénznemben felmerülő tandíjköltség esetén annak összegét a (3) bekezdés szerinti
kérelem benyújtását megelőző hónap 15. napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon kell átszámítani.
Az állomány tagja köteles a (3) bekezdés szerinti kérelemben nyilatkozni arról, hogy házastársa ugyanazon gyermek
után hasonló juttatásban nem részesül.

18. Egyéb költségek
33. §		
Az állomány tagja részére meg kell téríteni
a)
a saját és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója vízumköltségét, a vízum kiadásához
szükséges orvosi vizsgálat költségét,
b)
a szolgálati ügyek intézésével összefüggésben felmerült postaköltséget, továbbá
c)
a saját és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója kötelező egészségügyi szűrővizsgálatával
összefüggésben Magyarországon felmerülő, az állomány tagjának magyarországi lakóhelye és
a szűrővizsgálat helye közötti utazási költségeket a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok
szerint.
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19. Előlegek
34. §

(1) Az állomány tagja a külföldi szolgálatot megelőzően, a külföldi szolgálat megkezdése előtt legfeljebb 2 hónappal
illetményelőleg folyósítását kérheti.
(2) Az illetményelőleg mértéke legfeljebb a külföldi szolgálat előtt betöltött beosztás alapulvételével a Hjt. 122. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti alapilletmény 2 havi összege lehet.
(3) Az illetményelőleg folyósítását a központi keret terhére az állományilletékes parancsnok engedélyezheti.
Az illetményelőleget a külföldi szolgálat időtartama, de legfeljebb 12 hónap alatt kell visszafizetni.

35. §

(1) Az állomány tagja kérelemre, a külföldi szolgálat megkezdését követő 6 hónapon belül egyszeri alkalommal
a)
legfeljebb a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány 3 havi összegének és
b)
kizárólag gépkocsi vásárlás céljára igénybe vehető, a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány 6 havi
összegének, de legfeljebb a gépkocsik együttes vételárának
megfelelő ellátmányelőlegre jogosult azzal, hogy az ellátmányelőlegek havi törlesztőrészletei együttesen sem
haladhatják meg az állomány tagja havi nettó ellátmányának 50%-át. Az ellátmányelőleg folyósítását az állomány
tagja legkorábban a külföldi szolgálat megkezdését követően az illetékes pénzügyi ellátó szervnél írásban kérheti.
Az ellátmányelőleget lehetőség szerint soron kívül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül
kell folyósítani.
(2) Az állomány tagja legkésőbb a külföldi szolgálat megkezdését megelőző 15. napig is kérheti az (1) bekezdés
b) pontja szerinti ellátmányelőleg folyósítását a külföldi szolgálat alatt betöltésre kerülő beosztás szerinti illetékes
pénzügyi ellátó szervtől.
(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem jogosult ellátmányelőlegre az állomány tagja, ha a külföldi szolgálat
időtartama az 1 évet nem haladja meg.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg az előleg folyósítását követő 90 napon belül
a)
egynél több gépkocsinak a beszerzésére is felhasználható, ha az állomány tagjának az állomáshelyen családi
átalány-költségtérítésre jogosító házastársa van, továbbá
b)
a gépkocsi vagy gépkocsik állomáshely szerinti országban, az állomáshely szerinti országgal szomszédos
országban vagy Magyarországon történő beszerzésére is felhasználható.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg felhasználásának igazolásához az állomány tagja köteles
a gépkocsi vagy gépkocsik vételárának kifizetését követő 30 napon belül
a)
a gépkocsi vagy gépkocsik tanúk által hitelesített adásvételi szerződésének és az állomány tagja nevére írt
forgalmi engedélynek vagy a gépjármű törzskönyvnek vagy
b)
a gépkocsi vagy gépkocsik vásárlását igazoló számlának
a másolatát – aláírásával ellátva – az illetékes pénzügyi ellátó szervhez benyújtani.
(6) Az állomány tagja az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg felhasználásával vásárolt gépkocsikra,
a vásárlással egyidejűleg, az ellátmányelőleg törlesztésének időtartamára teljes körű CASCO vagy azzal egyenértékű
biztosítást köteles kötni, és annak létrejöttét a biztosítási szerződés megkötését követő 30 napon belül az illetékes
pénzügyi ellátó szerv felé igazolni. A gépkocsikra vonatkozó teljes körű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítás
díja az állomány tagját terheli.

36. §

(1) Az ellátmányelőleg visszafizetése
a)
a 35. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátmányelőlegre legfeljebb 10 havi részletben,
b)
a 35. § (1) bekezdés b) pontja és a 35. § (2) bekezdése szerinti ellátmányelőlegre legfeljebb 36 havi részletben,
de legfeljebb a külföldi szolgálat befejezéséig engedélyezhető.
(2) Az ellátmányelőleg törlesztését legkésőbb a felvételét követő harmadik hónapban kell megkezdeni, és
a törlesztésnek – egyenlő részletekben történő levonás vagy befizetés mellett – a külföldi szolgálatból történő
végleges hazatérés napjáig be kell fejeződnie.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, ha előre nem látható okok miatt a külföldi szolgálat az ellátmányelőleg visszafizetése
előtt fejeződik be, a visszafizetésre a 31. § (4) bekezdését kell alkalmazni.
(4) Az állomány tagja köteles legkésőbb a 35. § (5) bekezdésében meghatározott igazolások benyújtását követő
8. napig a Honvédség részére egy összegben visszatéríteni
a)
a 35. § (1) bekezdés b) pontja vagy a 35. § (2) bekezdése alapján felvett ellátmányelőleg teljes összegét, ha
annak felhasználására a 35. §-ban meghatározott feltételektől eltérő módon került sor, és
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b)

a 35. § (1) bekezdés b) pontja vagy a 35. § (2) bekezdése alapján felvett ellátmányelőleg fel nem használt
részét, ha a gépkocsi vagy gépkocsik együttes vételára nem éri el a felvett ellátmányelőleg összegét.

37. §

(1) Az állomány tagja részére egyszeri alkalommal 2000 EUR vagy annak megfelelő összegű USD vagy angol font
(a továbbiakban: GBP) utazási előleget kell folyósítani a kiutazás előtti 10 napon belül.
(2) Az utazási előleget
a)
legkésőbb a folyósítást követő 6 hónapon belül vagy
b)
1 évet meg nem haladó külföldi szolgálat esetén legkésőbb a végleges hazautazás utáni 10 napon belül
kell a Honvédség részére visszatéríteni.

38. §

(1) Az állomány tagjának kérelmére, a külföldi szolgálat megkezdését követő 2 hónapon belül egyszeri alkalommal,
a részére megállapított lakhatási átalány-költségtérítés és vegyes átalány-költségtérítés legfeljebb 3 havi együttes
összegével megegyező összegű előleg folyósítható költségtérítés-előleg címén.
(2) A költségtérítés-előleg kizárólag egy, kettő vagy három egész hónapra járó átalány-költségtérítés összege lehet,
továbbá a lakhatási átalány-költségtérítést és a vegyes átalány-költségtérítést is tartalmaznia kell.
(3) Az állomány tagja a költségtérítés-előleg folyósítását követő hónaptól kezdve nem jogosult lakhatási átalányköltségtérítésre és vegyes átalány-költségtérítésre mindaddig, amíg a folyósított költségtérítés-előleg
kiszámításának alapját képező (2) bekezdés szerinti időtartam le nem telik.
(4) A képviselet-vezető esetén az (1)–(3) bekezdés lakhatási átalány-költségtérítésre vonatkozó rendelkezései akkor
alkalmazhatók, ha a 24. § (2) bekezdése alapján a képviselet-vezető a rezidencia felkutatására és a bérleti szerződés
megkötésére kijelölt személy.

20. Gépjárműhasználat
39. §

(1) Az engedélyező elöljáró az állomány tagjának engedélyezheti
a)
szolgálati gépjármű használatát a feladat jellegétől függően vagy magáncélra, ideértve a munkába járással
összefüggő utazást is, amelyet az illetékes logisztikai ellátó szerv biztosít, vagy
b)
saját gépjármű szolgálati célú igénybevételét, feltéve, hogy az állomány tagja a gépjárműre külföldön is
érvényes, teljes körű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítással rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az állomány tagja a 64. § (1) bekezdése szerinti költségtérítésekre jogosult.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetén
a)
az állomány tagját terheli a gépjárműre vonatkozó teljes körű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítás díja,
és
b)
az állomány tagja jogosult a 64. § (2) bekezdése szerinti költségtérítésekre.
(4) A 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg felhasználásával vásárolt gépkocsikat – a 64. § (2) bekezdése
szerinti költségtérítés ellenében – az állomány tagja az engedélyező elöljáró utasítása alapján beosztásával
összefüggő feladatai ellátására is köteles használni.
(5) Az (1) és a (4) bekezdés szerinti lehetőségek hiányában az állomány tagja részére indokolt esetben, szolgálati
feladatai ellátása érdekében, alkalmanként bérelt gépjármű igénybevétele engedélyezhető, amelynek költsége
a Honvédséget terheli.
(6) A gépjárműhasználat és gépjárműbérlés engedélyezésére és elszámolására – az e rendeletben nem szabályozott
kérdésekben – a honvédségi járművek fenntartásáról szóló miniszteri rendeletet kell alkalmazni.

21. Eljárás a külföldi szolgálat során bekövetkező elhalálozás esetén
40. §

(1) Az állomány tagja külföldi szolgálat alatti elhalálozása esetén a családi átalány-költségtérítésre jogosító
hozzátartozója részére ki kell fizetni az állomány tagja elhalálozása napjáig járó törthavi, továbbá az elhalálozás
napját követő 1 hónapra számított külszolgálati ellátmányát és családi átalány-költségtérítését is. A kifizetés
csak egy személy részére történhet. Családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó hiányában a halál
bekövetkeztéig ki nem fizetett külszolgálati ellátmányt és családi átalány-költségtérítést a hagyatéki eljárás során
meghatározott személy vagy személyek részére kell kifizetni.
(2) Az egészségügyi szabadság során bekövetkezett elhalálozás esetén az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány
kiszámításánál a 12. § (2)–(4) bekezdése szerint kell eljárni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 91. szám

4427

(3) Az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány és családi átalány-költségtérítés előleglevonással nem terhelhető.
Az állomány tagja halála esetén – ide nem értve a Hjt. 141/A. §-a szerinti esetet – a Hjt. 141/B. §-a szerinti miniszteri
döntés hiányában, az illetményelőlegnek, az ellátmányelőlegnek és az utazási előlegnek az elhalálozást követően
esedékes, még törlesztetlen részéből adódó tartozás miatt fennálló visszafizetési kötelezettség törvényben
meghatározott értékhatárt el nem érő kis összegű követelésnek minősülő része törlésre kerül.
(4) A családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó külföldi szolgálat alatti elhalálozása esetén az állomány
tagja részére ki kell fizetni az elhalálozott hozzátartozó után az elhalálozást követő 1 hónapra számított családi
átalány-költségtérítést is.

III. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNÉL TARTÓS KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TAGJAIRA
VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
22. A juttatások rendszere
41. §		
E Fejezetet az állomány nemzetközi szervezeteknél a HM rendelet2 1. § 10. pont b) és h) alpontja szerint tartós
külföldi szolgálatot teljesítő tagjára kell alkalmazni, ha a külföldi tartózkodással összefüggésben ellátását elsősorban
a nemzetközi szervezet biztosítja.
42. §

(1) Az állománynak az EU intézményeinél, intézményközi szerveinél és ügynökségeinél (a továbbiakban együtt:
EU intézmény) nemzeti szakértőként vagy egyéb beosztásban tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja
(a továbbiakban: EU-beosztást betöltő) ellátását a Honvédség az EU által az EU-beosztást betöltő részére nyújtott
juttatások igénybevételével biztosítja. Ennek érdekében az EU intézmény és a Honvédség közötti, a külföldi
szolgálatot megelőző hivatalos levélváltás során a Honvédség kezdeményezi a vonatkozó EU-s rendelkezések
alapján nyújtható ellátások folyósítását. Az EU juttatásainak igénylése céljából kitöltendő, az EU által erre a célra
előírt hivatalos adatlapot a HVKF helyettese kiadmányozza.
(2) Az EU-beosztást betöltő az EU által részére ténylegesen kifizetett juttatások mértékéről a külföldi szolgálat
megkezdését követő hónap utolsó napjáig, továbbá az azokban bekövetkező változásról a változástól számított
15 napon belül köteles az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes személyügyi szerv részére írásbeli
nyilatkozatot tenni.

43. §

(1) Az EU-beosztást betöltő a vezénylés megkezdésének napjától az EU-beosztás átvételét megelőző napig a II. Fejezet
alapján jogosult külszolgálati ellátmányra és ideiglenes elhelyezésre vagy az ideiglenes elhelyezés költségeinek
megtérítésére.
(2) Az EU-beosztást betöltő esetén alkalmazni kell a 14–18. §, valamint a 32. § rendelkezéseit, ha az EU az EU-beosztást
betöltő részére hasonló juttatást nem biztosít. Ebben az esetben a 37. §-t is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy
az utazási előleg összege 6000 EUR vagy annak megfelelő összegű USD vagy GBP, amit legkésőbb a folyósítást
követő 12 hónapon belül kell a Honvédség részére visszatéríteni.
(3) Az EU-beosztást betöltő részére, kérelme alapján, kiegészítő átalány-költségtérítés folyósítható, ha azt
az EU-beosztást betöltő számára az EU által folyósított rendszeres juttatások és az állomáshely megélhetési
költségeinek mértéke indokolja. A kiegészítő átalány-költségtérítés iránti kérelmet az illetékes logisztikai ellátó szerv
javaslatával ellátva a HVKF helyetteséhez kell benyújtani.
(4) Kiegészítő átalány-költségtérítés legfeljebb
a)
az EU-beosztást betöltő állomáshelye, a beosztásához rendszeresített rendfokozat, valamint a családi átalányköltségtérítésre jogosító hozzátartozók figyelembevételével részére a 6. § (2) bekezdése, a 7–9. §, a 10. §
(2)–(4) bekezdése, a 11. §, a 12. §, a 20. § (3) bekezdése, a 21. § (1) bekezdés b) és c) pontja, a 21. §
(3) bekezdése, a 21. § (6)–(8) bekezdése szerinti külszolgálati ellátmány, családi átalány-költségtérítés,
lakhatási átalány-költségtérítés és vegyes átalány-költségtérítés 1 hónapra számított együttes nettó összege,
valamint
b)
az EU által az EU-beosztást betöltő részére folyósított rendszeres juttatások 1 hónapra számított együttes
nettó összege
különbözetének erejéig nyújtható.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a (4) bekezdés b) pontja szerinti juttatások közül a napi mértékben rögzített
juttatásokat 30 napos hónappal számítva kell figyelembe venni.
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(6) A kiegészítő átalány-költségtérítés megállapítása és folyósítása során figyelembe kell venni az 5. § (3) és
(4) bekezdésében, valamint a 30. § (2) bekezdésében foglaltakat is.
(7) A kiegészítő átalány-költségtérítés összegét abban a pénznemben kell megállapítani és folyósítani,
amelyben az állomáshely szerinti országra meghatározott ellátmányalap a 2. mellékletben rögzítésre került.
Ha a 2. mellékletben az állomáshely szerinti országra meghatározott ellátmányalap pénzneme eltér az EU által
folyósított juttatások pénznemétől, az EU által folyósított juttatásokat a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtását
megelőző hónap 15. napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani.

IV. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY BÉKETÁMOGATÓ MŰVELET KERETÉBEN KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TAGJAIRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
23. Általános jogosultsági szabályok
44. §

(1) E Fejezetet kell alkalmazni
a)
az állomány béketámogató műveletben külföldi szolgálatot teljesítő tagjára a külföldi szolgálat időtartamától
függetlenül, és
b)
az NRF és az EU BG kötelékébe, valamint az azokhoz hasonló funkciójú, valamely nemzetközi szervezetnek
felajánlott egység, alegység, továbbá a Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század állományának
járandóságaira – a külföldi szolgálat megkezdésétől annak befejezéséig – műveleti területen teljesített
külföldi szolgálat idejére.
(2) Ha az állomány (1) bekezdés a) pontja szerinti tagja külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a béketámogató
műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, az állomány tagja a 34. §, a 37. § és a 49–52. § szerinti
juttatásokra, továbbá az V. Fejezetben foglaltak szerint külföldi napidíj-kiegészítésre jogosult azzal az eltéréssel,
hogy
a)
a 37. § szerinti utazási előleg felvételekor az állomány tagja írásban nyilatkozik arról, hogy engedélyezi
a felvett előleg törlesztőrészleteinek havonta történő levonását, vagy vállalja annak befizetését, és
b)
az állomány tagja az utazási előleget az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb
a kiutazást követő 6 hónap alatt köteles a Honvédségnek visszatéríteni.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, az állomány azon (1) bekezdés a) pontja szerint Cipruson szolgálatot teljesítő tagjára,
akinek a külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a béketámogató műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja,
a 47. § (6) bekezdését, a 48. §-t, a 49–52. §-t, továbbá az 54–57. §-t kell alkalmazni.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány nem műveleti területen teljesített külföldi szolgálata esetén a külföldi
szolgálat jellegétől függően a II. Fejezetet vagy a VI. Fejezetet kell alkalmazni.
(5) Az állomány e Fejezet hatálya alá tartozó tagjára is alkalmazni kell a 12. § (2) bekezdés a) pontját, a 12. § (3) és
(4) bekezdését, a 13. §-t, a 28. § (2) bekezdését, a 33. §-t, a 34. §-t és a 40. § (1)–(3) bekezdését.

24. Külszolgálati ellátmány
45. §

(1) Az állomány tagja a külföldi szolgálat időtartamára külszolgálati ellátmányra jogosult. A külszolgálati ellátmány
alapellátmányból, vezetői ellátmánypótlékból és alapellátmány-kiegészítésből áll.
(2) Az alapellátmány havi nettó összege a külföldi szolgálat alatt ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz
igazodó, a 4. melléklet „I. Az alapellátmány havi mértékének szorzószáma” táblázatában meghatározott
szorzószámok és a felszámítási alap szorzatával egyenlő.
(3) Az állomány tiszti és altiszti állománycsoportba tartozó, az adott béketámogató műveletben vezetői beosztást ellátó
tagja részére vezetői ellátmánypótlék jár, amelynek mértéke tábornoki rendfokozati csoportba tartozó beosztás
esetén az alapellátmány 10%-a, ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén az alapellátmány 7%-a,
egyéb tiszti állománycsoportba tartozó beosztás esetén az alapellátmány 5%-a, altiszti állománycsoportba tartozó
beosztás esetén az alapellátmány 4%-a.
(4) Az állomány tagja alapellátmány-kiegészítésének havi nettó összege
a)
a felszámítási alap és a biztonsági körülményekhez igazodó szorzószám szorzatának, valamint
b)
a felszámítási alap és az éghajlati viszonyokhoz igazodó szorzószám szorzatának
együttes összege. A szorzószámokat a 4. melléklet „II. Az alapellátmány-kiegészítés havi mértékének szorzószáma”
táblázata határozza meg.
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(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti biztonsági körülmények megítélése során a belpolitikai viszonyokat,
a terror-fenyegetettség szintjét, a ténylegesen kifejtett tevékenység jellegét, a térségben a felfegyverzettség
arányát, valamint az anyagi és a személyi sérülések kockázatát kell figyelembe venni.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti éghajlati viszonyok tekintetében a térség éghajlati adottságai, valamint
közegészségügyi és járványügyi körülményei hazai viszonyoktól való eltérésének mértékét kell megítélni.
(7) Az (5) és a (6) bekezdés alkalmazása során a kontingenseket – ideértve az egyéni beosztást betöltők
állománytáblában vagy állományjegyzéken (a továbbiakban együtt: állományjegyzéken) meghatározott csoportjait
is – az adott állományjegyzékkel rendelkező kontingens vagy csoport esetén legjellemzőbbnek tekinthető ismérv
szerint kell besorolni. A kontingensek és a csoportok részletes kategóriába sorolását a miniszter utasításban állapítja
meg.
46. §

(1) A 45. § (1) bekezdésétől eltérően nem jár külszolgálati ellátmány az állomány tagjának a külföldi szolgálat alatti
ideiglenes hazatérése időtartamára, kivéve
a)
a szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelés és a kiküldetés, valamint
b)
az adott béketámogató művelet Egységes Műveleti Szabályaiban foglaltak alapján biztosított műveleti
szabadnapok igénybevételének
időtartamát.
(2) Ha az állomány tagja részére a külföldi szolgálat alatt parancsban az eredetitől eltérő beosztás ellátását írják
elő, részére a parancsban meghatározott naptól kezdődően az új beosztása szerint megállapított külszolgálati
ellátmányt kell folyósítani.

47. §

(1) A külszolgálati ellátmány forintban megállapított összegét USD-ban kell az állomány tagja részére folyósítani. Ha
az állomáshely sajátosságai az USD-tól eltérő pénznemben történő folyósítást tesznek szükségessé, az engedélyező
elöljáró erre irányuló, kontingensenként vagy csoportonként kialakított javaslatáról a HM VGHÁT dönt.
(2) Az állomány tagja a külföldi szolgálatra történő felkészítése alatt köteles nyilatkozni arról, hogy a külszolgálati
ellátmányából havonta mekkora összeget kér kézhez kifizetni. A nyilatkozat kitöltése során figyelemmel kell lenni
arra, hogy a külszolgálati ellátmányból havonta a kézhez kért összegen felül a devizaszámlára utalásra kerülő
összeg 200 USD-nál – EUR-ban történő folyósítás esetében 200 EUR-nál – vagy ennek megfelelő összegnél nem
lehet kevesebb, kivéve, ha az állomány tagja a külszolgálati ellátmány teljes összegét kézhez kéri kifizetni, vagy ha
a külföldi szolgálat megkezdésének vagy befejezésének hónapjára eső, töredék havi külszolgálati ellátmány összege
ennél alacsonyabb.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére kell benyújtani. Az állomány tagja
a külföldi szolgálata során egy alkalommal módosító nyilatkozat kitöltésével kérheti a kézhez kifizetett összeg
megváltoztatását.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően, ha az állomáshely sajátosságai a készpénzben történő kifizetést nem teszik lehetővé,
az állomány tagjának arról kell nyilatkoznia, hogy az 53. § (2) bekezdése alapján mekkora összegű havi előleget
kíván felvenni a külföldi szolgálat megkezdése előtt.
(5) A (4) bekezdés szerinti állomáshelyeket a Honvédség középszintű vezető szerve határozza meg.
(6) A töredék havi külszolgálati ellátmány kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul venni.
(7) A külszolgálati ellátmány
a)
(2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban kézhez kért összeget meghaladó részét vagy a (4) bekezdés alapján
a külföldi szolgálat előtt tárgyhóra felvett előleggel csökkentett összegét az állomány tagja devizaszámlájára
havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell átutalni,
b)
külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén történő kifizetését a külföldi szolgálat vezénylési
okmányban megállapított utolsó napját követő 7 napon belül kell végrehajtani.

48. §

(1) Az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja a külföldi szolgálat időtartamára külszolgálati ellátmányra
a (2)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint jogosult.
(2) A külszolgálati ellátmány havi nettó összege a beosztáshoz rendszeresített rendfokozat alapulvételével
az 5. melléklet szerinti szorzószám és az alapellátmány szorzatával egyenlő. Az alapellátmány a 8. mellékletben
az állomáshely szerinti országra meghatározott ellátmányalap és a 9. melléklet szerinti ellátmánypótlék együttes
összege.
(3) A külszolgálati ellátmány összegének megállapítása során az állomány tagja által külföldön ellátott beosztáshoz
állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztáshoz
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rendszeresített rendfokozat nem egyértelműen beazonosítható, a külszolgálati ellátmány összegének
megállapítása során az állomány tagja által a külföldi szolgálatot megelőzően utoljára betöltött hazai beosztáshoz
állománytáblában rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni.
(4) Ha az állomány tagja teljes napi térítésmentes élelmezési ellátásban részesül, az ellátmányát 25%-kal csökkentett
összegben kell megállapítani. Ha az állomány tagja részleges térítésmentes élelmezési ellátásban részesül,
ellátmányát reggeli igénybevétele esetén 5%-kal, ebéd vagy vacsora igénybevétele esetén 10-10%-kal csökkentett
összegben kell megállapítani.
(5) A külszolgálati ellátmányt az állomány tagja részére havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig
kell kifizetni.
(6) A külszolgálati ellátmányra az azt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében alkalmazni kell
a 13. §-t.

25. Kiküldetési költségek
49. §		
Kiküldetés esetén az állomány tagja a 28. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti költségtérítésekre jogosult, ha
részére az ezen juttatásokkal finanszírozandó ellátások a kiküldetés során természetbeni ellátás formájában nem
biztosíthatók, és azok költségét a kiküldetést elrendelő nemzetközi szervezet nem téríti meg, vagy egyéb módon
nem kompenzálja.

26. Utazási költségek
50. §

(1) Ha az állomány tagja utazását a Honvédség természetben nem biztosítja, vagy a béketámogató műveletet
irányító szervezet azt nem téríti meg, alkalmazni kell a 14. § (1) bekezdés a), c), e) és f ) pontjának az állomány
tagjára vonatkozó rendelkezéseit, a 14. § (3) bekezdés a) pontját, a 14. § (4) bekezdés a) és c) pontját, a 14. §
(7) bekezdésének az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit és a 15. § (1) bekezdését.
(2) Az állomány tagja utazási költségtérítésre az (1) bekezdésben foglaltakon felül évente egy alkalommal, az évi alapés pótszabadsága letöltése céljából Magyarországra történő haza- és visszautazásakor is jogosult, ha a külföldi
szolgálat időtartama – a meghosszabbítás időtartamát is figyelembe véve – a vezénylési okmány vagy annak
módosítása szerint az 1 évet meghaladja.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában nem minősül 1 évet meghaladó külföldi szolgálatnak
a)
a Hjt. 204. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítás, és
b)
az évi alap- és pótszabadság letöltésének a műveleti szabadnap Hjt. 207. § (4) bekezdése szerinti beszámítása.
(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti utazásoknál igénybe vehető utazási eszköz típusát az engedélyező elöljáró határozza
meg.

27. Szállítási költségek
51. §		
Az állomány tagja részére a Honvédség megtéríti
a)
az állomáshelyre történő első kiutazás és a végleges hazautazás alkalmával – ideértve a másik állomáshelyre
történő áthelyezés esetét is – az engedélyező elöljáró által jóváhagyott felszerelés és legszükségesebb
személyi ingóságok szállításának költségeit, ha a szállítás nem honvédségi vagy a béketámogató műveletet
irányító nemzetközi szervezet által biztosított szállítóeszközzel történik, és annak költségét a nemzetközi
szervezet nem téríti meg, valamint
b)
a felmerülő vámjellegű költséget, feltéve, hogy azok elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője
engedélyezi.

28. Egészségügyi ellátás költsége
52. §		
A Honvédséget terhelik a polgári egészségügyi intézmény igénybevételével kapcsolatos költségek, ha az állomány
tagja külföldi egészségügyi ellátása természetben nem biztosítható, és azt a nemzetközi szervezet nem téríti meg.
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29. Előleg
53. §

(1) Az állomány tagja kérelmére az illetékes pénzügyi ellátó szerv legfeljebb 500 EUR vagy annak megfelelő összegű
USD ellátmányelőleget folyósít a kiutazás előtti 30 napon belül.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 47. § (4) bekezdése szerinti állomáshelyek esetében az állomány tagja részére a külföldi
szolgálat vezénylési okmány szerinti naptári hónapjaira számított, legfeljebb havi 1000 EUR vagy annak megfelelő
összegű USD ellátmányelőleg folyósítható a kiutazás előtti 30 napon belül.
(3) Az (1) bekezdés szerint felvett ellátmányelőleget az első havi külszolgálati ellátmány kifizetésekor kell a Honvédség
részére visszatéríteni.

54. §		
Az állomány 44. § (3) bekezdés szerinti tagja a 34. § szerint jogosult illetményelőlegre, továbbá a 37. § szerinti
utazási előlegre azzal az eltéréssel jogosult, hogy
a)
az utazási előleg felvételekor írásban nyilatkozik arról, hogy engedélyezi a felvett előleg törlesztőrészleteinek
a külszolgálati ellátmány és az 55. § szerinti költségtérítés havi együttes összegéből történő levonását, vagy
vállalja annak befizetését, és
b)
az utazási előleget az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb a kiutazást követő
6 hónapon belül köteles a Honvédségnek visszatéríteni.

30. Lakhatással összefüggő költségek
55. §

(1) Az állomány 44. § (3) bekezdés szerinti tagjának külföldi szolgálat alatti lakhatásával összefüggésben felmerülő
költségekhez a Honvédség a 22. §-ban és az (5)–(13) bekezdésben foglaltak szerint hozzájárul.
(2) Az állomány tagja önállóan gondoskodik
a)
a külföldi szolgálat alatt tartós elhelyezésül szolgáló, a beosztásához tartozó feladatkörének megfelelő
lakóingatlan felkutatásáról és kiválasztásáról,
b)
a bérleti szerződés megkötéséről és
c)
a bérleti szerződés megszűnésekor a lakóingatlannak a tulajdonos részére történő visszaadásáról.
(3) Az illetékes logisztikai ellátó szerv az állomány tagja (2) bekezdés szerinti feladataihoz az ellátási tevékenység során
összegyűlt gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva, megfelelő információk nyújtásával szakmai támogatást ad.
(4) A bérleti szerződés megkötéséhez az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének a szolgálati és a biztonsági
követelmények, valamint a gazdaságossági szempontok szerint megadott előzetes felhatalmazása szükséges.
A megkötött bérleti szerződés másolatát az állomány tagja köteles a szerződés megkötését követő 8 napon belül
az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldeni.
(5) A (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével elsődlegesen berendezett lakóingatlant kell kiválasztani és bérelni,
azonban, ha ettől eltérően az állomáshelyen nem érhető el a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően
berendezett lakóingatlan, a lakásberendezés helyszíni bérlésének költsége legfeljebb a (6) bekezdés szerinti,
a berendezett és a berendezés nélküli lakásbérleti díj különbözetének összegéig elszámolható.
(6) A tárgyévre érvényes berendezett és berendezés nélküli legmagasabb lakásbérleti díj mértékét állomáshelyenként,
a külszolgálati ellátmány megállapítása során figyelembe vett rendszeresített rendfokozat figyelembevételével,
a 20. § (3) bekezdése szerinti lakhatási átalány-költségtérítéssel együtt, de attól elkülönített módon kell közzétenni.
(7) A (6) bekezdés szerinti legmagasabb lakásbérleti díj mértékétől eltérni az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetőjének döntése alapján a 44. § (3) bekezdése szerinti ország jogszabályában meghatározott értékkövetés – így
különösen indexálás, szerződésmegújítás miatti esetleges díjnövekedés – bérbeadó által érvényesített mértékével
lehet.
(8) A bérleti szerződésben meghatározott, de legfeljebb a (6) és (7) bekezdés szerinti mértékű bérleti díjnak megfelelő
összeg az állomány tagja részére a tárgyhónapot megelőzően kiutalásra kerül.
(9) A Honvédség viseli
a)
a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díját legfeljebb a (6) és (7) bekezdés szerinti lakásbérleti díj
mértékéig,
b)
a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét és
c)
az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem
tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve az egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételéből
eredő költségeket.
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(10) A Honvédség megtéríti
a)
a lakóingatlanban elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy ha
a lakóingatlanra, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek
el a honvédségi és az állomány tagja tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj
megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított rész számolható el,
b)
a lakóingatlan és a garázs biztosítási díját,
c)
a technikai biztosítás költségét, ha az állomány tagja személyi biztonsága érdekében annak szükségességét
az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM VGHÁT megállapítja, és
d)
a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének,
cseréjének költségét.
(11) A Honvédség megfizeti az állomány tagja részére a lakóingatlan és a garázs bérlésével összefüggésben felmerült
letét összegét.
(12) Az állomány tagja
a)
a Honvédség részére köteles a (11) bekezdés szerinti letét összegét a bérleti szerződés megszűnését
követő 60 napon belül, vagy – ha azt az állomáshelyen érvényes helyi sajátosságok indokolják – az illetékes
logisztikai ellátó szerv vezetője által engedélyezett későbbi időpontig visszafizetni,
b)
a bérbeadó által kötött lakásbiztosítás hiányában köteles biztosítást kötni a honvédségi tulajdonúnak
tekintett lakásberendezési tárgyakra,
c)
viseli a tulajdonát képező ingóságok, berendezési tárgyak biztosítási díját,
d)
viseli a lakóingatlanhoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díját, és
e)
köteles megtéríteni a Honvédségnek a közüzemi szolgáltatások tényleges összegét, ha a lakóingatlan bérleti
díja a közüzemi szolgáltatások díját is tartalmazza.
(13) A biztosítás szempontjából honvédségi tulajdonúnak kell tekinteni azokat a berendezési tárgyakat is, amelyek
a)
a bérbeadó tulajdonát képezik, de a bérlés ideje alatt azokat a lakóingatlanban hagyja, és használatra
átengedi az állomány tagja részére, kivéve, ha a lakásbérletről szóló szerződés másként rendelkezik, valamint
b)
külön szolgáltatótól kerülnek bérlésre, és a bérlés díja a biztosítási díjat nem tartalmazza.

31. Egyéb eljárási szabályok
56. §

(1) A fogadó fél által az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja részére folyósított pénzbeli juttatásokat
elnevezésüktől függetlenül bele kell számítani a külszolgálati ellátmány összegébe.
(2) Az állomány tagja köteles a fogadó fél által biztosított pénzbeli juttatások mértékéről a külföldi szolgálat
megkezdését követő hónap utolsó napjáig, továbbá az azokban bekövetkező változásról a változástól számított
15 napon belül az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére írásbeli nyilatkozatot tenni.
(3) A Honvédség által folyósított külszolgálati ellátmány összegének megváltozásáról az illetékes pénzügyi ellátó szerv
köteles írásban tájékoztatni az állomány tagját.

57. §

(1) Ha a fogadó fél által az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja részére folyósított pénzbeli juttatások együttes
összege meghaladja a külszolgálati ellátmány összegét, az állomány tagja a Honvédségtől külszolgálati ellátmányra
nem jogosult. Ebben az esetben az illetékes pénzügyi ellátó szerv a folyósítás megszüntetéséről írásban értesíti
az állomány tagját.
(2) A fogadó fél által folyósított többletjuttatásokat az állomány tagjától nem lehet elvonni.

V. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY KATONAI MEGFIGYELŐKÉNT KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TAGJAIRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
58. §

(1) A katonai megfigyelő
a)
a 6. melléklet szerinti külföldi napidíj-kiegészítésre jogosult abban az esetben, ha külföldi pénzbeli ellátását
közvetlenül a műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, vagy
b)
a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet2) szerinti teljes összegű napidíj 150%-ával megegyező összegű külföldi
napidíjra jogosult abban az esetben, ha részére a műveletet irányító nemzetközi szervezet nem biztosít
közvetlen pénzbeli ellátást.
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(2) A külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során az állomány tagja által külföldön ellátott beosztáshoz
állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztáshoz
rendszeresített rendfokozat nem egyértelműen beazonosítható, a külföldi napidíj-kiegészítés összegének
megállapítása során az állomány tagja által legutóbb betöltött hazai beosztáshoz állománytáblában rendszeresített
rendfokozatot kell figyelembe venni.
(3) Az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében a külföldi napidíj-kiegészítésre a 13. §-t, a külföldi
napidíjra a Korm. rendelet2 szabályait kell alkalmazni.
(4) A külföldi napidíj-kiegészítés és a külföldi napidíj tárgyhónapra járó összegét az állomány tagja részére havonta
utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.
(5) A katonai megfigyelőre alkalmazni kell a 34. §-t és a 37. §-t.
(6) Ha a műveletet irányító nemzetközi szervezet nem biztosítja térítésmentesen vagy nem téríti meg az a)–d) pont
szerinti szolgáltatások költségeit, akkor az (1) bekezdés b) pontja szerinti külföldi napidíjra jogosult katonai
megfigyelő részére a Honvédség megtéríti
a)
a szállással kapcsolatban felmerülő költségeket azzal, hogy a szállás típusát, szálloda esetén annak
kategóriáját, továbbá a napi szállásköltség felső határát a kiküldő a vezénylési okmányban előzetesen
meghatározza,
b)
az állomáshelyre történő első kiutazás és az onnan történő végleges hazautazás – ideértve a másik
állomáshelyre történő áthelyezést is – során felmerülő utazási költségeket a 14. § (3) bekezdés a) pontja,
valamint a 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazásával,
c)
a szállítással kapcsolatos költségeket, az 51. § a) pontja szerint, és
d)
a polgári egészségügyi intézmény igénybevételével kapcsolatos költségeket.

VI. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY IDEIGLENES KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TAGJAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
32. Általános jogosultsági szabályok
59. §

(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában e Fejezetet kell alkalmazni az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot
teljesítő tagjára.
(2) Az e Fejezet hatálya alá tartozókra is alkalmazni kell a 39. § (1) bekezdését, a 39. § (3) bekezdés a) pontját és a 39. §
(5) bekezdését.

33. Külföldi napidíj
60. §		
Az állomány tagja külföldi napidíjra a Korm. rendelet2 szerinti mértékben jogosult, azzal az eltéréssel, hogy légi és
vízi út esetén az országhatár átlépésének időpontja az állomány tagja
a)
ideiglenes külföldi szolgálatra történő kiutazása esetén az indulás időpontját megelőző egy óra, és
b)
ideiglenes külföldi szolgálatról történő hazautazása esetén az érkezést követő egy óra.

34. Szállásköltség-térítés
61. §

(1) Az állomány tagja jogosult szállásköltsége – ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem
tüntetett kötelező reggeli árát is – megtérítésére, ha feladatát a külföldre érkezés napján befejezni nem tudja, vagy
azon a napon hazautazni nem tud.
(2) A szállást, szálloda esetén annak kategóriáját a kiküldő a nemzetközi és a belföldi hazai katonai együttműködéssel
összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekről szóló miniszteri utasításban foglaltak
figyelembevételével határozza meg.
(3) A napi szállásköltség felső határát – gépjárművel történő utazás esetén az utazás időtartamát – a kiutazás előtt,
a gazdaságossági és takarékossági szempontok figyelembevételével meg kell határozni. Ennél magasabb összegű
költség csak kivételesen, előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén, a kiküldő utólagos jóváhagyásával
számolható el.
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35. Utazási költségtérítés
62. §

(1) Az állomány tagja a Magyarországgal szomszédos országokba, valamint a Cseh Köztársaságba történő utazások
alkalmával vonat, autóbusz, hajó, szolgálati gépjármű vagy saját gépjármű igénybevételére jogosult.
(2) Az Ukrajnába, a Romániába és a Cseh Köztársaságba történő utazásnál a kiküldő az (1) bekezdés helyett indokolt
esetben repülőgép igénybevételét engedélyezheti.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben fel nem sorolt országokban végrehajtott ideiglenes külföldi szolgálat alkalmával
repülőgép vehető igénybe, vagy ha költségmegtakarítás érhető el, és a szolgálati feladat végrehajtását nem
akadályozza, a kiküldő dönthet úgy, hogy más közlekedési eszközzel történjen az utazás.

63. §

(1) Az állomány tagja vonaton, autóbuszon, hajón történő utazáskor a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó
szabályok szerinti utazási költségtérítésre jogosult. Hálókocsijegy a kiküldő engedélyével számolható el.
(2) Repülőgéppel történő utazás esetén a Honvédség a turistaosztályra érvényes repülőjegyet biztosít az állomány
tagja részére.
(3) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérő, magasabb komfortosztály igénybevételét a kiküldő sürgős esetben vagy
biztonsági okokból engedélyezheti.

64. §

(1) Szolgálati gépjárművel történő utazás esetén a Honvédség megtéríti az üzemanyag-felvétel, a javítás, a parkolás,
a gépjárműmosatás és az autópálya-használat ténylegesen felmerült költségeit.
(2) Saját gépjárművel történő utazás esetén
a)
az Szja. törvény 3. számú melléklet II. pont 6. alpontja szerinti igazolás nélkül elszámolható összeg, valamint
b)
a parkolás, az autópályadíj és a gépjárműmosatás költsége
fizethető ki.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összeg kiszámítása során az üzemanyag-felhasználás mértékének megállapításához
a kiutazás előtt meg kell határozni a szolgálati utazás tervezett hosszát.
(4) Saját gépjármű igénybevétele esetén a szolgálati utazás
a)
Magyarországon megtett távolsága utáni üzemanyag-felhasználás ellenértékét forintban kell kifizetni,
b)
külföldön megtett távolsága után az üzemanyag-felhasználás ellenértékét külföldön történt üzemanyagfelvétel esetén – a Korm. rendelet1 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti alapnorma-átalány figyelembevételével –
a számlával igazolt üzemanyagár alapján, legfeljebb a számlán szereplő összeg erejéig, külföldi
fizetőeszközben kell kifizetni, továbbá
c)
külföldön megtett távolsága után az üzemanyag-felhasználás ellenértékét, ha külföldön üzemanyag-felvétel
nem történt, a (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével, forintban kell kifizetni.
(5) Ha a (4) bekezdés b) pontja alapján kifizetett összeg nem éri el a külföldön megtett távolság alapján egyébként
járó összeget, a fennmaradó távolságra az üzemanyag-felhasználás ellenértékét a (2) bekezdés a) pontja
figyelembevételével, forintban kell kifizetni.

36. Szállítási költségtérítés
65. §

(1) Menetrendszerinti autóbusszal, vonattal és hajóval történő kiutazás és hazautazás alkalmával a Honvédség
a legszükségesebb személyi ingóságok szállításának költségét 30 kg súlyhatárig téríti meg.
(2) Repülőgépen történő kiutazás és hazautazás alkalmával a repülőtársaság által biztosított súlyhatáron felül
a Honvédség terhére 10 kg túlsúly számolható el. A repülőtársaság által biztosított súlyhatár hiányában összesen
30 kg súlyt lehet a Honvédség terhére elszámolni.

37. Egyéb költségek
66. §

(1) Az 59–65. § szerinti költségtérítéseken felül a kiküldő a vezénylési okmányban az előzetesen meghatározható, egyéb
indokolt költségek megtérítését is engedélyezheti.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az előzetesen nem meghatározható, egyéb indokoltan felmerülő költségek a kiküldő
utólagos jóváhagyásával – a vezénylési okmány módosítását követően – számolhatók el.
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38. Egyéb eljárási szabályok
67. §

(1) Az állomány tagja legkorábban az utazás megkezdése előtt 10 nappal
a)
a külföldi tartózkodás várható időtartamával arányos külföldi napidíj-előlegre és
b)
az ideiglenes külföldi szolgálat során várhatóan felmerülő, e Fejezet szerinti költségek megelőlegezése
céljából utazási előlegre
jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerint felvett összeget az utazás elmaradása esetén, az erről való értesítéstől számított 10 napon
belül kell a Honvédségnek visszafizetni.
(3) Az állomány tagja az (1) bekezdés szerint felvett összeggel a hazatéréstől számított 10 napon belül köteles
az illetékes pénzügyi ellátó szerv felé elszámolni. A külföldi napidíj-előleg felhasználását nem kell számlával igazolni,
az elszámolásra a ténylegesen külföldön töltött időtartam figyelembevételével a Korm. rendelet2 szerint kerül sor.
A kerekítésből eredő különbözet a havi illetményszámfejtés keretében, forintban kerül elszámolásra és kifizetésre
az állomány tagja részére.
(4) Ha az (1) bekezdés szerint felvett összeg meghaladja az e Fejezet szerint jogosan felhasználható összeget,
a különbözetet az elszámoláskor a Honvédség részére vissza kell fizetni. Ha az e Fejezet szerint jogosan elszámolható
számla a felvett előlegtől eltérő pénznemben került kiállításra, az elszámoláshoz a külföldi valutákat hivatalos
pénzváltóhely bizonylata alapján, annak hiányában pedig a tárgyhót megelőző hónap 15. napján érvényes,
hivatalos MNB devizaárfolyam alapján kell átszámítani.
(5) Ha a külföldi napidíj-előleg az állomáshely hivatalos pénznemétől eltérő pénznemben került kiadásra, a Honvédség
az átváltás költségét a (3) bekezdés szerinti elszámolás során hivatalos pénzváltóhely bizonylata alapján megtéríti
az állomány tagja részére.
(6) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott határidőktől való eltérést indokolt esetben a HM VGHÁT engedélyezhet.

VII. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY KÜLFÖLDI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TAGJAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
39. Általános jogosultsági szabályok
68. §

(1) Az e Fejezetben nem szabályozott kérdésekben az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagjára is
alkalmazni kell a 9. § (2) bekezdését, a 10–13. §-t, a 14. § (1) bekezdés a), c), e), f ) pontját, a 14. § (2)–(5) bekezdését,
a 14. § (7) bekezdését, a 15–18. §-t, a 22. §-t, a 31–36. §-t és a 40. §-t azzal, hogy ahol e rendelkezések
ellátmánypótlékot vagy családi átalány-költségtérítést említenek, azon családi ellátmánypótlékot kell érteni.
(2) A 35. § alkalmazása során az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja részére adható ellátmányelőleg
maximális összegének megállapítása szempontjából a 70. § (1) bekezdése alapján 2,0-ás szorzószámmal számított
ellátmányt kell figyelembe venni.
(3) Az e Fejezetben nem szabályozott kérdésekben az állomány ideiglenes külföldi képzésben részt vevő tagjára is
alkalmazni kell a 61–67. §-t.

40. Külföldi napidíj, külszolgálati ellátmány
69. §

(1) Az állomány ideiglenes külföldi képzésben részt vevő tagja a VI. Fejezetben meghatározottak szerint külföldi
napidíjra jogosult.
(2) Az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja külszolgálati ellátmányra jogosult, amely ellátmányból és
a 18 hónapot meghaladó időtartamú képzés esetén családi ellátmánypótlékból áll.
(3) Az állomány tagja a külszolgálati ellátmányra való jogosultságát érintő változásokat az illetékes személyügyi
szervnek köteles a változás bekövetkezését követő 10 napon belül írásban bejelenteni.

70. §

(1) Az ellátmány havi nettó összege a képzés megkezdését megelőzően utoljára betöltött hazai beosztáshoz
rendszeresített rendfokozat alapulvételével a 7. melléklet szerinti szorzószám és az alapellátmány szorzatával
egyenlő. Az alapellátmány a 8. mellékletben az állomáshely szerinti országra meghatározott ellátmányalap és
a 9. melléklet szerinti ellátmánypótlék együttes összege.
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(2) A 7. melléklet szerinti szorzószámot térítésmentesen vagy kedvezményesen biztosított étkezés esetén – az ellátás
mértékének figyelembevételével – csökkenteni kell. A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a szorzószám
25%-át.
(3) Az állomány 18 hónapot meghaladó időtartamban külföldi képzésben részt vevő tagja hozzátartozói után családi
ellátmánypótlékra jogosult. A 18 hónapos időtartamba nem számítható bele a külföldi képzés érdemi részéhez
közvetlenül nem kapcsolódó nyelvi vagy egyéb felkészítés, vagy más jogcímen történő külföldön tartózkodás
időtartama, ha 1 hónapnál hosszabb idő telik el a külföldi tartózkodások között.
(4) Ha a külföldi képzés összességében 18 hónapnál hosszabb időtartamra meghosszabbításra kerül, akkor az állomány
tagja családi ellátmánypótlékra a meghosszabbításról szóló vezénylési okmány kiadása napjától jogosult.
(5) A családi ellátmánypótlék havi nettó összege
a)
házastárs után,
aa)
ha a házastárs a tárgyhónapban nem rendelkezik foglalkoztatási jogviszonyból vagy megbízási
szerződés alapján végzett tevékenységből származó jövedelemmel és jövedelempótló juttatással,
az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány 25%-a,
vagy
ab)
ha a házastárs foglalkoztatási jogviszonyból vagy megbízási szerződés alapján végzett
tevékenységből származó jövedelme és jövedelempótló juttatása nettó összege a tárgyhónapban
együttesen nem haladja meg az állomáshely szerinti országra meghatározott alapellátmány
összegét, az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány
12,5%-a,
b)
juttatásra jogosító gyermek után az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal
számított ellátmány
ba)
10%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig vagy
bb)
15%-a a gyermek 12. életévének betöltését követően, továbbá
c)
a b) ponttól eltérően a Cst., valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló miniszteri rendelet szerint tartósan betegnek vagy fogyatékosnak minősülő,
juttatásra jogosító gyermek után az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal
számított ellátmány
ca)
15%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig, vagy
cb)
20%-a a gyermek 12. életévének betöltését követően.
(6) Az állomány tagja az (5) bekezdés b) pont bb) alpontja és az (5) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti magasabb
összegű családi ellátmánypótlékra abban a hónapban jogosult először, amelyben a gyermek a 12. életévét betölti.
A magasabb összegű családi ellátmánypótlékot a teljes hónapra kell megállapítani.
(7) Nem jogosult családi ellátmánypótlékra az állomány tagja akkor, ha a családi ellátmánypótlékra jogosító
hozzátartozójának tárgyhavi foglalkoztatási jogviszonyból vagy megbízási szerződés alapján végzett
tevékenységből származó jövedelme, illetve jövedelempótló juttatása együttes nettó összege meghaladja
az állomáshely szerinti országra meghatározott alapellátmány összegét.
(8) A töredék havi ellátmány és családi ellátmánypótlék kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul
venni.
(9) A külszolgálati ellátmányt
a)
havonta utólag a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell az állomány tagja devizaszámlájára átutalni,
b)
a külföldi képzés megszűnése vagy megszüntetése esetén a külföldi képzés vezénylési okmányban
megállapított utolsó napját követő 7 napon belül kell az állomány tagja devizaszámlájára átutalni, vagy
annak hiányában hazai forintszámlájára forintban átutalni.
71. §		
Az állomány tagjának a külföldi napidíjából vagy a külszolgálati ellátmányából kell biztosítania különösen
a)
az állomáshelyen a helyi és a helyközi közlekedési, ide nem értve az első kiutazás és a végleges hazautazás
során felmerülő helyi és helyközi közlekedési,
b)
a művelődési, a kulturális, a sport- és szórakozási,
c)
az osztálypénz, a különböző – különösen tiszti klubi – tagsági díjak befizetése miatt felmerülő,
d)
a külföldi bankszámlanyitás, -vezetés, -tranzakció miatt felmerülő,
e)
a tanszer, az írószer beszerzésével kapcsolatos és
f)
a mosatási és a személyi higiéniai
kiadásokat.
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41. Szállás
72. §

(1) Az állomány tagja elhelyezését elsősorban a fogadó fél által rendelkezésre bocsátott szálláson kell biztosítani.
Ez esetben a Honvédség megtéríti
a)
a szállás igénybevételével kapcsolatban felmerülő bérleti díjat, biztosítási díjat, valamint a szálláshoz
kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díját és
b)
az állomány tagja szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét.
(2) Az állomány tagja viseli a tulajdonát képező vagyontárgyak biztosításának díját.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elhelyezési lehetőség hiányában, vagy ha a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó
is külföldön tartózkodik, az állomány tagja részére – a lakásigény jogos mértéke, valamint az észszerű takarékossági
elvek szem előtt tartásával – lakóingatlant kell bérelni. Ez esetben az (1) bekezdés a) és b) pontját, továbbá a 73. §-t
kell alkalmazni.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően, ha az állomány tagja családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó nélkül tartózkodik
külföldön, és saját elhatározásából költözik ki a fogadó fél által biztosított szállásról, részére szállásköltségként
legfeljebb a felmondott szállás térítési díját kell megtéríteni.
(5) Az (1)–(4) bekezdés és a 73. § szerinti költségek számla vagy a fogadó fél hivatalos igazolása alapján a 76. § és a 77. §
figyelembevételével számolhatók el.

73. §

(1) A 72. § (3) bekezdése alapján felmerülő bérleti díjat a 19. § (1) bekezdés a)–c) pontja, a 19. § (4) bekezdése, a 20. §
(1) és (2) bekezdése, az 55. § (3) és (4) bekezdése, továbbá a (2)–(10) bekezdés alapján kell megtéríteni azzal, hogy
ahol e rendelet lakhatási átalány-költségtérítést említ, azon a legmagasabb lakásbérleti díjat kell érteni.
(2) A tárgyévre érvényes berendezett és berendezés nélküli legmagasabb lakásbérleti díj mértékét állomáshelyenként,
a külföldi képzést megelőzően utoljára betöltött hazai beosztáshoz rendszeresített rendfokozat, továbbá a 19. §
(4) bekezdése szerint együtt lakó személyek figyelembevételével, a 20. § (3) bekezdése szerinti lakhatási átalányköltségtérítéssel együtt, de attól elkülönített módon kell közzétenni.
(3) A (2) bekezdés szerinti legmagasabb lakásbérleti díj mértékétől eltérni az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetőjének döntése alapján az adott állam jogszabályában meghatározott értékkövetés – így különösen indexálás,
szerződésmegújítás miatti esetleges díjnövekedés – bérbeadó által érvényesített mértékével lehet.
(4) A Honvédség viseli
a)
a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díját legfeljebb a (2) és (3) bekezdés szerinti lakásbérleti díj
mértékéig,
b)
a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét,
c)
az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem
tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve az egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételéből
eredő költségeket és
d)
lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a be- és kiköltözéskor a lakásberendezés egyszeri össze- és
szétszerelésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és elszállításának számlával igazolt költségét.
(5) A Honvédség megtéríti
a)
a lakóingatlanban elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy ha
a lakóingatlanra, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek
el a honvédségi és az állomány tagja tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj
megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított rész számolható el,
b)
a lakóingatlan és a garázs biztosítási díját,
c)
a technikai biztosítás költségét, ha az állomány tagja és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozói
személyi biztonsága érdekében annak szükségességét az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján
a HM VGHÁT megállapítja,
d)
a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének,
cseréjének költségét és
e)
az állomány tagja szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét.
(6) A Honvédség megfizeti az állomány tagja részére a lakóingatlan és a garázs bérlésével összefüggésben felmerült
letét összegét.
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(7) Az állomány tagja
a)
a Honvédség részére köteles a (6) bekezdés szerinti letét összegét a bérleti szerződés megszűnését követő
60 napon belül, vagy – ha azt az állomáshelyen érvényes helyi sajátosságok indokolják – az illetékes
logisztikai ellátó szerv vezetője által engedélyezett későbbi időpontig visszafizetni,
b)
a bérbeadó által kötött lakásbiztosítás hiányában köteles biztosítást kötni a honvédségi tulajdonúnak
tekintett lakásberendezési tárgyakra, és
c)
viseli a tulajdonát képező ingóságok, berendezési tárgyak biztosítási díját.
(8) A biztosítás szempontjából honvédségi tulajdonúnak kell tekinteni azokat a berendezési tárgyakat is, amelyek
a)
a bérbeadó tulajdonát képezik, de a bérlés ideje alatt azokat a lakóingatlanban hagyja, és használatra
átengedi az állomány tagja részére, kivéve, ha a lakásbérletről szóló szerződés másként rendelkezik, továbbá
b)
külön szolgáltatótól kerülnek bérlésre, és a bérlés díja a biztosítási díjat nem tartalmazza.
(9) A bérleti szerződésben meghatározott, de legfeljebb az (1)–(3) bekezdés szerinti mértékű bérleti díjnak megfelelő
összeg az állomány tagja részére a tárgyhónapot megelőzően kiutalásra kerül.
(10) Az állomány tagja köteles a bérbeadó javára a (9) bekezdés szerinti összeg terhére kifizetett bérleti díj rendezését
igazoló átutalási megbízás vagy átvételi elismervény másolatát utólag – az illetékes logisztikai ellátó szerv által
belső rendelkezésben meghatározott rendszerességgel és határidőig – az illetékes logisztikai ellátó szerv részére
megküldeni, valamint a (9) bekezdés szerinti összeg fel nem használt részét a Honvédségnek visszafizetni.

42. Egyéb juttatások
74. §

(1) Az állomány tagja a tartós külföldi képzés keretében felmerülő – harmadik országba irányuló – kötelező tanulmányi
út esetén annak időtartamára a 28. § (1) bekezdés b) és d) pontja, valamint a 28. § (2) bekezdése szerinti feltételekkel
költségtérítésre jogosult, ha a fogadó fél azt nem téríti meg, vagy természetben nem biztosítja.
(2) Ha a fogadó fél vagy a kiküldő nem biztosítja térítésmentesen, az állomány tagja
a)
a képzésben való részvételhez elengedhetetlenül szükséges, a fogadó fél által kötelezően előírt, és
az állomány tagja részére térítés ellenében biztosított tankönyvek, tansegédletek, katonai ruházat és
felszerelési tárgyak beszerzési költségének megtérítésére,
b)
a képzés helyszínére történő kiutazás, a képzés befejezését követő hazautazás, valamint a legszükségesebb
személyi ingóságok szállítási költségeihez való hozzájárulásra és
c)
a szabadságra történő hazatéréskor a 15. § (2)–(4) bekezdése szerint utazási átalány-költségtérítésre
ca)
a 9 hónapot meghaladó, de legfeljebb 12 hónapig terjedő képzés esetén összesen 1 alkalommal,
cb)
a 12 hónapot meghaladó, de legfeljebb 24 hónapig terjedő képzés esetén összesen 2 alkalommal,
cc)
a 24 hónapot meghaladó, de legfeljebb 36 hónapig terjedő képzés esetén összesen 3 alkalommal,
cd)
a 36 hónapot meghaladó képzés esetén összesen 4 alkalommal
jogosult.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti utazási átalány-költségtérítést az állomány tagja írásbeli kérelmére az illetékes
pénzügyi ellátó szerv a kérelem beérkezését követő 15. napig utalja át az állomány tagja részére.
(4) A (2) bekezdés c) pontjától eltérően az állomány NFTC program keretében Kanadában tartós külföldi képzést
folytató tagja a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott számú alkalommal utazási jegyre jogosult, ha azt
legkésőbb a kiutazást követő 30. napig, majd az azt követő években tárgyév február 28-ig az engedélyező elöljáró
egyidejű tájékoztatása mellett az illetékes pénzügyi ellátó szervtől írásban kéri. Az utazási jegy igényléséhez
az állomány tagja köteles az utazások időpontjáról az azt megelőző 60. napig az engedélyező elöljáró egyidejű
tájékoztatása mellett írásban nyilatkozni az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv
részére. A Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének utaztatásért felelős szerve a nyilatkozat
alapján intézkedik az állomány tagja által megadott utazási időpontokra érvényes repülőjegy megvásárlására, és
annak az állomány tagja részére az utazás megkezdése előtti 15. napig történő megküldésére.
(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti haza- és visszautazási lehetőséget az állomány tagja évenként egyszer veheti
igénybe, amelynek során igazodnia kell a külföldi oktatási intézményben biztosított tanulmányi szünetek
időpontjához. Az utazási lehetőség – a (6) bekezdés kivételével – nem ruházható át más személyre, továbbá
a jogosultságok évek között nem csoportosíthatók át és nem halmozhatók.
(6) A 9 hónapnál hosszabb, de 18 hónapot meg nem haladó időtartamú külföldi képzés esetén a (2) bekezdés
c) pontjában meghatározott hozzájárulás vagy a (4) bekezdés szerinti utazási jegy – az állomány tagja kérelmére –
az állomány tagja helyett házastársa vagy a 2. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott életkori feltételeknek
megfelelő, juttatásra jogosító gyermeke utazásához is igénybe vehető.
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(7) A (2) bekezdés b) és c) pontját, továbbá a (3) és (4) bekezdést a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók
tekintetében is alkalmazni kell.
(8) Ha a fogadó fél a képzésen való részvétel alapfeltételeként határozza meg, hogy az állomány tagja a képzés
időtartamára érvényes utas-, baleset-, illetve egészségügyi biztosítással rendelkezzen, akkor az illetékes logisztikai
ellátó szerv vezetőjének jóváhagyása esetén a fogadó fél által előírt biztosítási forma díját a Honvédség az állomány
tagja részére megtéríti.
(9) Az állomány NFTC program keretében Kanadában külföldi képzésben részt vevő tagja részére az állomáshely
szerinti országon belüli, képzéssel összefüggésben indokolt utazások lebonyolítása érdekében bérelt gépjármű
igénybevétele engedélyezhető. A gépjárműbérlés költségének a Honvédség által megtéríthető legmagasabb
összegét a 15. § (4) bekezdése szerinti utazási átalány-költségtérítéssel egy helyen és időben, de attól elkülönített
módon kell közzétenni.
(10) A (2) bekezdés a) pontja szerinti költségtérítés igénybevétele esetén az állomány tagja az így megtérített eszközöket
köteles a képzés befejezését követően az illetékes logisztikai ellátó szerv részére átadni.

43. Előleg
75. §		
Az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja a 37. § szerint utazási előlegre jogosult, amelyet az illetékes
pénzügyi ellátó szerv kérelemre, indokolt esetben legfeljebb kéthavi várható kiadásnak megfelelő összegű
kiegészítéssel megemelhet.

44. Egyéb eljárási szabályok
76. §

(1) A fogadó fél által az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja részére folyósított pénzbeli juttatásokat
– elnevezésüktől függetlenül – bele kell számítani a külszolgálati ellátmány és a szállás-költségtérítés vagy lakhatási
költségtérítés együttes összegébe. Nem lehet beszámítani az állomány tagjának a Honvédségtől és a fogadó
féltől független szervtől, személytől nem a megélhetéssel összefüggésben biztosított juttatást, így különösen
a tanulmányi verseny díját.
(2) A fogadó fél által biztosítandó különféle juttatásokat, azok mértékét a Honvédség központi személyügyi szerve
az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére megküldött igazolással igazolja.
(3) Az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja a szolgálati út betartásával köteles írásban tájékoztatni
a Honvédség központi személyügyi szervét a fogadó fél által folyósított pénzbeli juttatásokban bekövetkezett
változásokról. A Honvédség által folyósított külszolgálati ellátmány összegének megváltozásáról az illetékes
pénzügyi ellátó szerv köteles írásban tájékoztatni az állomány tagját.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az állomány ideiglenes külföldi képzésben részt vevő tagja esetén
is azzal, hogy a képzés ideje alatti változásokkal összefüggő pénzügyi elszámolást a képzés befejezése után,
a hazaérkezést követően kell végrehajtani.

77. §

(1) Ha a fogadó fél által az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja részére folyósított pénzbeli juttatások
együttes összege meghaladja a külszolgálati ellátmány és a szállás-költségtérítés vagy lakhatási költségtérítés
együttes összegét, az állomány tagja a Honvédségtől külszolgálati ellátmányra, szállás-költségtérítésre és lakhatási
költségtérítésre nem jogosult. Ebben az esetben az illetékes pénzügyi ellátó szerv a folyósítás megszüntetéséről
írásban értesíti az állomány tagját.
(2) A fogadó fél által folyósított többletjuttatásokat az állomány tagjától nem lehet elvonni.

VIII. FEJEZET
AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
78. §

(1) A tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonára (a továbbiakban: önkéntes tartalékos katona)
e rendeletnek az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel,
megfelelően kell alkalmazni.
(2) Az önkéntes tartalékos katona esetében nem alkalmazható a VII. és a XIII. Fejezet.
(3) Ha az önkéntes tartalékos katona a KNBSZ-nél teljesít szolgálatot, a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően
a XIII. Fejezetet is alkalmazni kell.
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IX. FEJEZET
A HONVÉD TISZTJELÖLTEKRE ÉS HONVÉD ALTISZT-JELÖLTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
45. Általános jogosultsági szabályok
79. §

(1) A honvéd tisztjelöltre és a honvéd altiszt-jelöltre e rendeletnek az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit
az e Fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.
(2) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt esetében nem alkalmazható a II., a III., a IV., az V., a VI. és a XIII. Fejezet.

46. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
80. §

(1) A külföldi képzésben részt vevő honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt esetében a Honvédség megtéríti
az indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás külföldön felmerült és igazolt teljes költségének az Ebtv. alapján
meg nem térített hányadát.
(2) A tartós külföldi képzésben részt vevő honvéd tisztjelölt esetében a 70. § (1) bekezdésének alkalmazása során
az ellátmány kiszámításához a 7. melléklet szerinti szorzószámot a honvédtiszti alapképzésen a külföldi képzés
időtartama alatt végzett évfolyam alapján kell megállapítani.

X. FEJEZET
A KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
47. Általános jogosultsági szabályok
81. §

(1) Közalkalmazott külföldi munkavégzésére, külföldi kiküldetésére és külföldi tanulmányaira e rendeletnek az állomány
tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.
(2) Ahol e rendelet
a)
ideiglenes külföldi képzést említ, azon közalkalmazott esetében olyan külföldi tanintézetben vagy külföldi
szervezetnél folytatott tanulmányt, képzésen, át- vagy továbbképzésen, tanfolyamon való részvételt kell
érteni, amelynek időtartama az elrendelésekor tervezetten nem haladja meg a 90 napot,
b)
ideiglenes külföldi szolgálatot említ, azon közalkalmazott esetében a 90 napot meg nem haladó külföldi
munkavégzést kell érteni,
c)
tartós külföldi képzést említ, azon közalkalmazott esetében olyan külföldi tanintézetben vagy külföldi
szervezetnél folytatott tanulmány, képzésen, át- vagy továbbképzésen, tanfolyamon való részvételt kell
érteni, amelynek megszakítás nélküli időtartama az elrendelésekor tervezetten meghaladja a 90 napot,
d)
tartós külföldi szolgálatot említ, azon közalkalmazott esetében a 90 napot meghaladó külföldi munkavégzést
kell érteni,
e)
állományilletékes parancsnokot említ, azon közalkalmazott esetében a munkáltatói jogkört gyakorlót kell
érteni,
f)
egészségügyi szabadságot említ, azon közalkalmazott esetében a keresőképtelenséggel járó betegséget kell
érteni,
g)
alapilletményt említ, azon közalkalmazott esetében az illetményt kell érteni,
h)
szolgálati kötelmet említ, azon közalkalmazott esetében munkaköri kötelmet kell érteni,
i)
rész-szolgálatteljesítést említ, azon közalkalmazott esetében részmunkaidőt kell érteni, és
j)
szolgálatteljesítési időt említ, azon közalkalmazott esetében munkaidőt kell érteni.
(3) Közalkalmazott esetében nem alkalmazható a 14. § (1) bekezdés b) pontja, a 14. § (6) bekezdése, a 27. §, a 29. §,
a 74. § (4) és (9) bekezdése, továbbá a III., a IV. és az V. Fejezet.
(4) A közalkalmazott tartós külföldi szolgálata esetén a II. Fejezetet, ideiglenes külföldi szolgálata esetén a VI. Fejezetet,
külföldi képzése esetén a VII. Fejezetet kell alkalmazni.
(5) Az állomáshelyen kialakult válsághelyzet esetén a közalkalmazottak részére a miniszter utasításban eseti jelleggel,
határozott időtartamra külön pótlékot állapíthat meg.
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48. Az I. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
82. §		
A külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifizetett összeg a közalkalmazottól a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 286. § (1) és (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül, írásbeli felszólítással
követelhető vissza.

49. A II. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
83. §

(1) A 7. § (2) bekezdésétől eltérően a közalkalmazott tartós külföldi szolgálat alatti alapellátmányát a külföldön
betöltött beosztáshoz vagy a fizetési osztályhoz és fizetési fokozathoz az 1. mellékletben meghatározott szorzószám
alapulvételével kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közalkalmazottal feltölthető katonai beosztás ellátására kinevezett közalkalmazott
alapellátmányát a katonai beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz az 1. mellékletben meghatározott
szorzószám alapulvételével kell megállapítani.
(3) A 40. § (3) bekezdését közalkalmazott esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Hvt. 40/A. §-a szerinti
miniszteri döntést kell figyelembe venni.

50. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
84. §		
A 70. § (1) bekezdésétől eltérően a közalkalmazott tartós külföldi képzése alatti ellátmányát a képzés megkezdése
előtt betöltött beosztás vagy fizetési osztály alapulvételével kell megállapítani.

XI. FEJEZET
A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN ÁLLÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
51. Általános jogosultsági szabályok
85. §

(1) Kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő) tartós külszolgálatára,
külföldi kiküldetésére és külföldi tanulmányaira a X. Fejezet rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel,
megfelelően kell alkalmazni.
(2) A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egységnél foglalkoztatott, tartós
külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselő külföldi szolgálattal összefüggő járandóságai tekintetében
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 23–26. §-a és 1. melléklete helyett
az e Fejezetben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
(3) Ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselő esetében nem alkalmazható a 60. § és a 67. § (1) bekezdés
b) pontja.
(4) A (2) bekezdés szerinti kormánytisztviselő esetén kihelyező szervnek a HM, kihelyező vezetőnek a miniszter
minősül, aki a kihelyező okiratban állapítja meg a kormánytisztviselő külszolgálati ellátmányának és átalányköltségtérítéseinek összegét.

52. Az I. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
86. §		
A külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifizetett összeg kormánytisztviselő esetén a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 192. § (1) és (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül követelhető
vissza.

53. A II. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
87. §

(1) A 7. § (2) bekezdésétől eltérően a kormánytisztviselő alapellátmányát a külföldön betöltött beosztáshoz vagy
a besorolási osztályhoz és fizetési fokozathoz az 1. mellékletben meghatározott szorzószám alapulvételével kell
megállapítani.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a képviselet-vezetői beosztást betöltő kormánytisztviselő alapellátmányát
az 1. mellékletben az adott beosztáshoz meghatározott szorzószámnál 0,7-del magasabb szorzószám alapján kell
megállapítani.

4442

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 91. szám

54. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
88. §		
A 70. § (1) bekezdésétől eltérően a kormánytisztviselő tartós külföldi képzése alatti ellátmányát a képzés
megkezdése előtt betöltött beosztás vagy besorolási osztály és fizetési fokozat alapulvételével kell megállapítani.

XII. FEJEZET
A MUNKAVÁLLALÓKRA ÉS A HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBA NEM TARTOZÓ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖN SZABÁLYOK
89. §

(1) A Honvédség által az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállaló ideiglenes külföldi szolgálatára a 2. § (2) bekezdés
e) pontját, a 61. §-t, a 62. §-t, a 63. § (1) bekezdés közalkalmazottra vonatkozó rendelkezéseit, a 63. § (2) és
(3) bekezdését, a 64–66. §-t, a 67. § (1) bekezdés b) pontját, a 67. § (2)–(6) bekezdését, valamint a 81. § (2) bekezdés
b) pontját kell alkalmazni.
(2) A VI. Fejezetet kell alkalmazni a Honvédséggel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló olyan személyre, akit
a kiküldő kér fel a kiutazó delegáció hivatalos tagjának.

XIII. FEJEZET
A KNBSZ ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
55. Általános jogosultsági szabályok
90. §

(1) A KNBSZ hivatásos állományú tagjára e rendeletnek az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben
foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.
(2) A KNBSZ közalkalmazotti jogviszonyban álló tagja külföldi szolgálatára és külföldi képzésére a X. Fejezet
rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A KNBSZ főigazgatójára és helyettesére e rendeletet az állami vezetők juttatásaira vonatkozó jogszabály által nem
szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

56. A II. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
91. §

(1) A Hjt. 196. § (2) bekezdése alapján beosztásba helyezett állomány az e rendeletben meghatározott juttatásokra
és költségtérítésekre jogosult. A jogosultsági feltételek megállapítását követően részére költségtérítés, illetve
a külszolgálati ellátmány részeként kiegészítő juttatás állapítható meg, ha elmarad a betöltött beosztás alapján
megállapított havi nettó juttatása, illetve költségtérítése e rendelet szerinti járandóságaitól. A kiegészítő juttatás és
költségtérítés megállapításának és folyósításának rendjét a KNBSZ főigazgatója intézkedésben határozza meg.
(2) Az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja és a KNBSZ közalkalmazotti jogviszonyban álló tagja esetében
1.
a 14. § (7) bekezdése szerinti igazolást a KNBSZ egészségügyi szervezeti egységének vezetője állítja ki,
2.
a 14. § (1) bekezdés a)–f ) pont szerinti utazások esetében a KNBSZ főigazgatója intézkedésben szabályozza
az utazási jegy, az utazási átalány-költségtérítés vagy a 61. § és a 64. § szerinti költségtérítési forma
alkalmazási rendjét,
3.
a 16. § c) pontja szerinti utazási átalány-költségtérítés átutalásának határidejét a KNBSZ főigazgatója
határozza meg,
4.
a KNBSZ főigazgatója engedélyezhet a 19. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérést,
5.
a 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti állomáshelyektől eltérő állomáshelyen történő bútorbeszerzésről
a KNBSZ főigazgatója dönt,
6.
a berendezett és berendezés nélküli lakhatási átalány-költségtérítés mértékét a 20. § (3) bekezdésétől
eltérően a KNBSZ főigazgatója határozza meg,
7.
a 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vegyes átalány-költségtérítés mértékét a KNBSZ főigazgatója a jogos
lakásigény mértékén felüli reprezentációs feladatok miatt arányosan, de legfeljebb 25%-os mértékben
megemelheti,
8.
a technikai biztosítás költsége megtérítésének 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szükségességét
a KNBSZ főigazgatója állapítja meg,
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9.

a Honvédség megtéríti a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatások díját, ha
azt az engedélyező elöljáró döntése szerint szolgálati érdek indokolja,
10.
a 19–26. §-ban foglaltakhoz kapcsolódó eljárásrendet a KNBSZ főigazgatója intézkedésben határozza meg,
11.
a KNBSZ állományának (3) bekezdés szerinti tagja esetén a 24. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a 24. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében is lehet a képviselet-vezető az illetékes
logisztikai ellátó szerv által kijelölt személy,
12.
a 30. § szerinti kifizetéseknél a KNBSZ főigazgatója engedélyezheti az állomáshelyen a készpénzben történő
kifizetést,
13.
a 31. § (3) bekezdése szerinti engedélyezési jogkört a KNBSZ főigazgatója gyakorolja,
14.
a tandíjköltséghez történő hozzájárulásról a KNBSZ főigazgatója dönt,
15.
a 35. §-ban foglaltak helyett az ellátmányelőleg kifizetésének rendjét a KNBSZ főigazgatója határozza meg,
16.
a 35. § (3) bekezdése nem alkalmazható, azonban a 35. § (1) bekezdése alapján folyósítható
ellátmányelőlegek összege együttesen nem haladhatja meg a kiküldött kiküldetésének időtartamára
összességében folyósított nettó ellátmány 50%-át,
17.
a 37. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az utazási előleg kérelem alapján folyósítható, amelyet
a kiutazást megelőző 8 napon belül kell kifizetni, és
18.
a gépjárműhasználat és gépjárműbérlés engedélyezésére és elszámolására a 39. § (6) bekezdésétől eltérően
a KNBSZ főigazgatójának intézkedését kell alkalmazni.
(3) A katonadiplomáciai tevékenységet ellátó, az 1. melléklet szerinti
a)
katonai, légügyi, véderő attasék és
b)
ezredes vagy alezredes rendszeresített rendfokozatú beosztást betöltő kiküldöttek
esetében a KNBSZ főigazgatója jelöli ki azon személyi kört, akik reprezentációs feladataik miatt rezidenciai ellátásra
jogosultak, és esetükben a 17–21. § helyett a 23–26. §-t kell alkalmazni.

57. A III. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
92. §

(1) A 42. § (1) bekezdésétől eltérően az állomány HM rendelet2 185. § e) pontja szerinti külföldi szolgálatot teljesítő
tagja esetében az EU-s adatlapot a KNBSZ főigazgatója küldi meg az EU illetékes szervezeti egysége részére.
(2) Az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetében a nemzetközi szervezet
által biztosított ellátáson felül az állomány tagja szolgálati feladatával összefüggő kiadások elszámolásáról
a KNBSZ főigazgatója dönt.

58. A IV. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
93. §		
Az 55. § (10) bekezdés c) pontjától eltérően a technikai biztosítás költsége megtérítésének szükségességét
az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja esetén a KNBSZ főigazgatója állapítja meg.

59. A VI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
94. §		
Az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja tekintetében a 67. § (6) bekezdése szerinti eljárásrendet
a KNBSZ főigazgatója intézkedésben állapítja meg.

60. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
95. §

(1) Az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagjának külföldi képzésével összefüggésben a Honvédség megtéríti
a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatásoknak a díját, ha azt az engedélyező
elöljáró döntése szerint szolgálati érdek indokolja.
(2) Az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja külföldi képzése tekintetében
a)
a 72. § (3) bekezdésében és a 73. §-ban foglaltakhoz kapcsolódó eljárásrendet a KNBSZ főigazgatója
intézkedésben határozza meg,
b)
a 73. § (5) bekezdés c) pontja szerinti engedélyezési jogkört a KNBSZ főigazgatója gyakorolja.
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XIV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
96. §		
Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.
97. §		
A tartós külföldi szolgálatot teljesítők esetén a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló
18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet3) 2018. június 30-án hatályos rendelkezései alapján
megállapított rendszeres juttatások együttes havi nettó összege, az EU-beosztást betöltők esetén ideértve
az EU által folyósított rendszeres juttatások havi nettó összegét is – a családi átalány-költségtérítésre jogosító
hozzátartozók számának változása miatti csökkenés esetének kivételével – nem csökkenhet.
98. §		
A 32. §-t a 2018/2019-es tanév kezdetétől kell alkalmazni.
99. §

(1) E rendeletet a hatálybalépése előtt megkezdett külföldi szolgálatot teljesítő állomány esetén azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy
a)
a lakhatási átalány-költségtérítés 2018. évre vonatkozó összegét 2018. július 15-ig kell közzétenni,
b)
a lakhatási átalány-költségtérítés 2018. július hónapra vonatkozó összegét a 30. § (2) bekezdésétől eltérően
2018. augusztus 5-ig kell folyósítani, amelynek számfejtése és kifizetése során a 2018. júniusban kifizetett
lakhatási célú előleg összegét be kell számítani,
c)
a vegyes átalány-költségtérítés 2018. július hónapra vonatkozó összegét a 30. § (2) bekezdésétől eltérően
2018. augusztus 5-ig kell folyósítani,
d)
a tandíjköltséghez történő hozzájárulások e rendelet hatálybalépése előtt megállapított mértékét a jogosult
erre vonatkozó kérelme alapján felül kell vizsgálni, és
e)
részükre – a b) pontban foglaltakra tekintettel – a 2018. június hónap vonatkozásában a HM rendelet3
2018. június 30-án hatályos 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti juttatást kell biztosítani.
(2) A külföldi szolgálatot 2018. július hónapban megkezdő állomány esetén a lakhatási átalány-költségtérítés
és a vegyes átalány-költségtérítés 2018. július hónapra vonatkozó összegét a 30. § (2) bekezdésétől eltérően
2018. augusztus 5-ig kell folyósítani.

100. §		
Hatályát veszti a HM rendelet3.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez
A NATO- és a nemzeti beosztást betöltők, továbbá a tartós külföldi szolgálatot betöltő
közalkalmazottak és kormánytisztviselők ellátmánya szorzószámainak mértéke
A

B

C

D

Kormánytisztviselők

honvédségi szervezet vezetője,

E

Nem Magyarországon települő

1.

Hivatásos, szerződéses és

Közalkalmazottak (beosztás,

önkéntes tartalékos katonák

fizetési osztály/fizetési fokozat,

(rendszeresített rendfokozat)

vezetői megbízás)

(beosztás, besorolási

továbbá a katonai, légügyi,

Ellátmány

osztály/fizetési fokozat,

véderő attasé (jogviszonytól

szorzószáma

vezetői munkakör)

és rendszeresített rendfokozattól

–

– MH KKH katonai
képviselő
– MÁNK VPR
képviselet-vezető
– MH NKK katonai
képviselő

függetlenül)

2.

vezérőrnagy

–

2,9
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főosztályvezető

katonai, légügyi, véderő
attasé

2,8

ezredes

fizetési osztálytól
függetlenül magasabb
vezető

főosztályvezetőhelyettes

– MH NÖK
képviselet-vezető
– MÁEK KK
képviselet-vezető

2,6

5.

alezredes (vezetői
beosztás)

– HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum
kirendeltségvezető
– fizetési osztálytól
függetlenül vezető

osztályvezető

–

2,5

6.

alezredes
(nem vezetői beosztás)

„H”–„J” fizetési osztály

I/12–I/17

–

2,4

7.

őrnagy

G/5–G/17

I/10–I/11

–

2,3

8.

százados

G/1–G/4
F/3–F/17

I/7–I/9

–

2,2

9.

főhadnagy

F/2

I/5–I/6

–

2,1

10.

hadnagy

F/1

I/1–I/4

–

2,0

11.

főtörzszászlós–
törzszászlós

„E” fizetési osztály

II/12–II/17

–

2,0

12. zászlós-főtörzsőrmester

„D” fizetési osztály

II/6–II/11

–

1,8

13. törzsőrmester-őrmester

„C” fizetési osztály

II/1–II/5

–

1,5

„A”–„B” fizetési osztály

kormányzati
ügykezelő

–

1,3

3.

4.

14.

dandártábornok

–

legénységi
állománycsoport

2. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez
A NATO- és a nemzeti beosztást betöltők, továbbá a tartós külföldi szolgálatot teljesítő
közalkalmazottak és kormánytisztviselők ellátmányalapjának havi nettó összege és élhetőségi indexe
országonként

1.

A

B

C

D

Állomáshely szerinti ország

Ellátmányalap összege

Pénznem

Élhetőségi index

2.

AFRIKA

3.

Algéria

896

EUR

20%

4.

Angola

1274

EUR

15%

5.

Dél-afrikai Köztársaság

890

EUR

20%

6.

Egyiptom

799

EUR

30%

7.

Etiópia

982

EUR

20%

8.

Ghána

1033

EUR

5%

9.

Kenya

952

EUR

15%

10. Líbia

878

EUR

40%

11. Marokkó

893

EUR

5%

12. Nigéria

937

EUR

45%

13. Tunézia

927

EUR

20%
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14. AMERIKA
15. Amerikai Egyesült Államok

1223

USD

30%

16. Argentína

1026

EUR

10%

17. Brazília

1001

EUR

20%

18. Chile

962

EUR

5%

19. Ecuador

958

EUR

15%

20. Kanada

1032

EUR

10%

893

EUR

15%

1019

EUR

15%

23. Mexikó

921

EUR

30%

24. Peru

986

EUR

15%

25. Venezuela

947

EUR

18%

27. Ausztrália

1006

EUR

5%

28. Új-Zéland

1100

EUR

0%

30. Afganisztán

991

EUR

34%

31. Azerbajdzsán

827

EUR

20%

1030

EUR

10%

33. Fülöp-szigetek

948

EUR

20%

34. Grúzia

885

EUR

10%

35. India

911

EUR

30%

36. Indonézia

967

EUR

20%

37. Irak

1017

EUR

40%

38. Irán

1025

EUR

30%

39. Izrael

1058

EUR

30%

40. Japán

1064

EUR

30%

41. Jordánia

974

EUR

10%

42. Katar

968

EUR

5%

43. Kazahsztán

947

EUR

30%

44. Kína

1000

EUR

45%

45. Dél-Korea

1059

EUR

20%

46. Kuvait

1011

EUR

5%

47. Libanon

1084

EUR

20%

48. Malajzia

918

EUR

10%

49. Mongólia

924

EUR

20%

50. Pakisztán

944

EUR

45%

51. Palesztina

944

EUR

23%

52. Szaúd-Arábia

973

EUR

20%

1039

EUR

5%

997

EUR

29%

21. Kolumbia
22. Kuba

26. AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

29. ÁZSIA

32. Egyesült Arab Emírségek

53. Szingapúr
54. Szíria
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55. Tajvan

1000

EUR

5%

56. Thaiföld

959

EUR

10%

57. Törökország

851

EUR

45%

58. Üzbegisztán

993

EUR

15%

59. Vietnam

921

EUR

10%

61. Albánia

895

EUR

10%

62. Ausztria

1025

EUR

15%

63. Belgium

1027

EUR

20%

64. Bosznia-Hercegovina

857

EUR

10%

65. Bulgária

880

EUR

10%

66. Ciprus

849

EUR

0%

67. Csehország

880

EUR

30%

68. Dánia

1035

EUR

5%

69. Egyesült Királyság

1053

EUR

30%

70. Észtország

948

EUR

0%

71. Fehéroroszország

951

EUR

10%

72. Finnország

972

EUR

5%

73. Franciaország

1024

EUR

20%

74. Görögország

870

EUR

10%

75. Hollandia

962

EUR

5%

76. Horvátország

901

EUR

30%

77. Írország

909

EUR

0%

78. Koszovó

889

EUR

15%

79. Lengyelország

823

EUR

30%

80. Lettország

982

EUR

0%

81. Litvánia

931

EUR

0%

82. Luxemburg

1027

EUR

0%

83. Macedónia

905

EUR

10%

84. Moldova

904

EUR

20%

85. Montenegró

896

EUR

5%

86. Németország

943

EUR

30%

87. Norvégia

1043

EUR

5%

88. Olaszország

1009

EUR

15%

89. Oroszország

1065

EUR

35%

90. Portugália

951

EUR

0%

91. Románia

877

EUR

35%

92. Spanyolország

931

EUR

15%

93. Svájc

1196

EUR

5%

94. Svédország

1037

EUR

5%

889

EUR

35%

60. EURÓPA

95. Szerbia
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96. Szlovákia

890

EUR

30%

97. Szlovénia

889

EUR

30%

98. Ukrajna

905

EUR

45%

99. Vatikán

1009

EUR

5%

3. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez
A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértéke
A

B

Tandíj1.

3.

10 001–
15 000
EUR-ig

4.

15 001–
20 000
EUR-ig

5.

20 000 EUR
felett

F

G

H

3 vagy több gyermek esetében

gyermek
esetében

1.
50%

50%
5 000 EUR
és a 10 001–
15 000 EUR
közötti rész
40%-a
7 000 EUR
és a 15 001–
20 000 EUR
közötti rész
30%-a

E

2 gyermek esetében

esetében

0–10 000
EUR-ig

D

Fogyatékos

1 gyermek

költség
mértéke

2.

C

5 000 EUR és a 10 001–
15 000 EUR közötti rész
40%-a

7 000 EUR és a 15 001–
20 000 EUR közötti rész
30%-a

8 500 EUR

2.
60%
6 000 EUR
és a 10 001–
15 000 EUR
közötti rész
50%-a
8 500 EUR
és a 15 00120 000 EUR
közötti rész
40%-a

1.
50%
5 000 EUR
és a 10 001–
15 000 EUR
közötti rész
40%-a
7 000 EUR
és a 15 001–
20 000 EUR
közötti rész
30%-a

2.
60%
6 000 EUR
és a 10 001–
15 000 EUR
közötti rész
50%-a
8 500 EUR
és a 15 001–
20 000 EUR
közötti rész
40%-a

3.
70%
7 000 EUR
és a 10 001–
15 000 EUR
közötti rész
60%-a
10 000 EUR
és a 15 001–
20 000 EUR
közötti rész
50%-a

8 000 EUR
és a 10 001–
15 000 EUR
közötti rész
80%-a
12 000 EUR
és a 15 001–
20 000 EUR
közötti rész
80%-a

10 500 EUR

8 500 EUR

10 500 EUR

12 500 EUR

16 000 EUR

8 500 EUR

80%

4. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez
A béketámogató művelet keretében külföldi szolgálatot teljesítők ellátmányának havi mértéke
(a felszámítási alap szorzatában meghatározva)
I. Az alapellátmány havi mértékének szorzószáma
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A

B

Missziós beosztáshoz rendszeresített rendfokozat

Alapellátmány szorzószáma

vezérőrnagy
dandártábornok
ezredes
alezredes
őrnagy
százados
főhadnagy
hadnagy
főtörzszászlós
törzszászlós
zászlós

14,85
13,75
12,65
11,22
10,34
9,68
9,38
9,04
7,22
7,06
6,91
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13.
14.
15.
16.

főtörzsőrmester
törzsőrmester
őrmester
legénységi állománycsoport

6,57
6,16
5,83
5,45

II. Az alapellátmány-kiegészítés havi mértékének szorzószáma
1.

Első szempont: biztonsági körülmények
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.

A

B

Kategória

Szorzószám

1. mérsékelten veszélyeztetett
2. veszélyeztetett
3. fokozottan veszélyeztetett
4. jelentősen veszélyeztetett
5. kiemelten veszélyeztetett
6. különösen veszélyeztetett
7. magasfokon veszélyeztetett
8. rendkívüli veszélyeztetettségű

0,00
1,76
2,75
4,40
7,04
7,84
8,80
9,70

Második szempont: éghajlati viszonyok
1.

2.
3.
4.
5.

A

B

Kategória

Szorzószám

1. hazánkhoz hasonló
2. hazánktól eltérő
3. hazánktól szélsőségesen eltérő
4. extrém

0,00
0,44
1,32
2,42

5. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez
Az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja ellátmányának szorzószámai
A
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák
(rendszeresített rendfokozat)

vezérezredes
altábornagy
vezérőrnagy
dandártábornok
ezredes
alezredes
őrnagy
százados
főhadnagy
hadnagy
főtörzszászlós
törzszászlós
zászlós
főtörzsőrmester
törzsőrmester
őrmester
legénységi állománycsoport

B
Ellátmány szorzószáma

4,2
4,0
3,8
3,5
3,2
2,8
2,6
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,6
1,3
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6. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez
A külföldi napidíj-kiegészítés nettó összege
A
1.

Rendszeresített rendfokozat

2. vezérezredes–ezredes
3. alezredes–őrnagy
4. százados–hadnagy
altiszti és legénységi
5.
állománycsoport

B

C

D

UNIFIL

MINURSO

MINUSCA

(Libanon)

(Nyugat-Szahara)

(Közép-afrikai Köztársaság)

41,5 USD
29,5 USD
19,0 USD

72,0 USD
60,0 USD
49,5 USD

59,0 USD
48,0 USD
41,0 USD

10,0 USD

39,0 USD

30,0 USD

7. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez
A tartós külföldi képzésben részt vevők ellátmánya szorzószámainak mértéke
A

B

C

Hivatásos és szerződéses
katonák
1.

(a képzés megkezdése

(a képzés megkezdése

Honvéd tisztjelöltek és

előtti beosztáshoz

előtti beosztás, fizetési

honvéd altisztjelöltek

rendszeresített

osztály, vezetői megbízás)

vezérezredes
altábornagy
vezérőrnagy
dandártábornok

6. ezredes

7. alezredes
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

őrnagy
százados
főhadnagy
hadnagy
főtörzszászlós
törzszászlós
zászlós
főtörzsőrmester
törzsőrmester
őrmester
legénységi
18.
állománycsoport
19.

–

–
–
–
–
fizetési osztálytól
függetlenül
magasabb vezető
– „H”–„J” fizetési
osztály
– fizetési osztálytól
függetlenül vezető
–
„G” fizetési osztály
„F” fizetési osztály
„E” fizetési osztály
–
„D” fizetési osztály
–
–
„C” fizetési osztály
–
„A”–„B” fizetési
osztály
–

E

Kormánytisztviselők

Közalkalmazottak

(a képzés megkezdése
előtti beosztás, besorolási
osztály/fizetési fokozat,

Ellátmány
szorzószáma

vezetői beosztás)

rendfokozat)

2.
3.
4.
5.

D

–
–
–
–

–
–
–
főosztályvezető

2,00
1,90
1,85
1,80

–

főosztályvezetőhelyettes

1,75

–

osztályvezető

1,70

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

I/11–I/17
I/7–I/10
I/4–I/6
I/1–I/3
II/15–II/17
II/12–II/14
II/9–II/11
II/6–II/8
II/3–II/5
II/1–II/2
kormányzati
ügykezelő

1,65
1,60
1,55
1,50
1,45
1,40
1,35
1,30
1,25
1,20

–

1,10

–
IV. évfolyamos
tisztjelölt

1,15
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20.

–

–

21.

–

–

II–III. évfolyamos
tisztjelölt
– I. évfolyamos
tisztjelölt
– altisztjelölt

–

1,05

–

1,00

8. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez
Az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja és a tartós külföldi képzésben részt vevők
ellátmányalapjának havi nettó összege országonként

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

A

B

C

Állomáshely szerinti ország

Pénznem

Ellátmányalap összege

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

747
740
647
699
746
724
747
740

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1055
660
681
676
764
644
747
699
683
711

EUR

736

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

869
737
731
737
683
725
876
715
740
949
709
667
737
772
772

AFRIKA
Algéria
Dél-afrikai Köztársaság
Egyiptom
Kenya
Líbia
Marokkó
Nigéria
Tunézia
AMERIKA
Amerikai Egyesült Államok
Argentína
Brazília
Chile
Kanada
Kolumbia
Kuba
Mexikó
Peru
Venezuela
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA
Ausztrália
ÁZSIA
Afganisztán
Azerbajdzsán
Egyesült Arab Emírségek
Grúzia
India
Indonézia
Irak
Irán
Izrael
Japán
Jordánia
Katar
Kazahsztán
Kína
Koreai Köztársaság
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Kuvait
Libanon
Malajzia
Mongólia
Pakisztán
Palesztina
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Szíria
Tajvan
Thaiföld
Törökország
Vietnam
EURÓPA
Albánia
Ausztria
Belgium
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Észtország
Fehéroroszország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Horvátország
Írország
Koszovó
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Macedónia
Moldova
Montenegró
Nagy-Britannia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Ukrajna
Vatikán

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

724
796
668
672
699
740
708
692
715
709
683
800
676

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

804
868
845
692
683
764
740
941
724
737
852
852
756
820
731
845
699
692
724
680
847
685
715
699
901
845
981
836
796
780
694
788
933
868
699
772
708
732
836
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9. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez
Az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja és a tartós külföldi képzésben részt vevők
ellátmánypótlékának havi nettó összege országonként

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

A

B

C

Állomáshely szerinti ország

Pénznem

Ellátmánypótlék összege

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

174
80
112
74
104
73
65
74
74
68
73
175
107
111
67
74
70
77
105
112
72
119
75
69
70
72
112
80
140
111
69
70
72
73
68

Afganisztán
Albánia
Algéria
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Egyesült Arab Emírségek
Egyiptom
Fehéroroszország
Grúzia
India
Indonézia
Irak
Irán
Izrael
Katar
Kazahsztán
Kenya
Kína
Koszovó
Kuba
Kuvait
Libanon
Líbia
Macedónia
Mexikó
Moldova
Nigéria
Oroszország
Pakisztán
Palesztina
Szaúd-Arábia
Szerbia
Szíria
Ukrajna
Vietnam
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Az igazságügyi miniszter 16/2018. (VI. 22.) IM rendelete
egyes igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő
módosításáról
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és az 1–4. melléklet tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím és az 5. melléklet tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása
1. §		
A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet [a továbbiakban: 1/2002. (I. 17.)
IM rendelet] 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a zár alá vétel végrehajtása érdekében nem maga intézkedik, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság az általa
elrendelt zár alá vétel végrehajtása érdekében a székhelye szerint illetékes törvényszéki végrehajtó részére küldi
meg a határozatot és azzal együtt az ügyészség vagy a nyomozó hatóság által a zár alá vétel végrehajtása során
keletkezett ügyiratokat.”
2. §		
Az 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ügyben már folyamatban lévő törvényszéki végrehajtói ügy irataihoz kell utóiratként érkeztetni
a büntetőügyben
a) a zár alá vételnek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 327. § (5) bekezdése alapján az ügyészség
vagy a nyomozó hatóság által történő elrendelését követően a bíróságnak a zár alá vétel elrendeléséről szóló nem
ügydöntő végzését és
b) a zár alá vétel feloldásáról rendelkező nem ügydöntő végzést vagy határozatot.”
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3. §		
Az 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 14/A. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önálló bírósági végrehajtó részére)
„e) a végrehajtást a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 139. § (4) bekezdése alapján felfüggesztő
és az Fmhtv. 32. § (2) bekezdése alapján megszüntető végzés,”
[a felügyelő szerv által működtetett, a végrehajtási ügyek végrehajtók közötti elosztására, valamint a végrehajtható
okiratok és a kézbesítendő okiratok végrehajtók részére történő megküldésére szolgáló informatikai alkalmazás
(a továbbiakban: ügyelosztási program) útján kerül továbbításra.]
4. §		
Az 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni az iratok teljes vagy részleges eltűnését, megsemmisülését, illetve
az egyéb szükséges adatokat. Ha a végrehajtható okirat az ügyészség vagy nyomozó hatóság zár alá vételt
elrendelő határozata, a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni ezen iratok bírósági végrehajtási lajstromszámát is, ha
az rendelkezésre áll.”
5. §		
Az 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 33. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Befejezett a végrehajtási ügy (érdemi befejezés), ha]
„e) a bűnügyi zárlatot megszüntették vagy a zár alá vételt feloldották,”
6. §		
Az 1/2002. (I. 17.) IM rendelet
a)
7. § (2) bekezdés c) pontjában az „ügyész,” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
b)
3. számú melléklet 12. pont 12.3. alpontjában és 5. számú melléklet 12. pont 12.3. alpontjában a „vélelem
megdöntésének” szövegrész helyébe a „kifogás előterjesztésének” szöveg,
c)
4. számú melléklet 11. pont 11.3. alpontjában, 6. számú melléklet 12. pont 12.3. alpontjában, 7. számú
melléklet 7. pont 7.1. alpontjában, 8. számú melléklet 7. pont 7.1. alpontjában, 9. számú melléklet 7. pont
7.1. alpontjában, 10. számú melléklet 7. pont 7.1. alpontjában és 11. számú melléklet 7. pont 7.1. alpontjában
a „kézbesítés vélelem megdöntésének” szövegrész helyébe a „kézbesítési kifogás előterjesztésének” szöveg
lép.

2. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló
21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása
7. §

(1) A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet [a továbbiakban:
21/2006. (V. 18.) IM rendelet] 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha az (1) bekezdés szerinti bírósági végrehajtás biztosítási intézkedés, a cégjegyzékben annak is szerepelnie kell,
ha az a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 193/A. §-án alapul, illetve annak is,
ha az a Vht. 202. §-a szerinti bűnügyi zárlat.
(3) Ha a cég ellen a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság zár alá vételt rendelt el, a cégjegyzékben
az elrendelő bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság megnevezését, a büntetőeljárás ügyszámát és a zár alá
vételt elrendelő határozat keltét kell feltüntetni.”
(2) A 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 327. § (5) bekezdése szerinti esetben a zár alá vétel elrendelése
esetében az ügyészség vagy a nyomozó hatóság, illetve a bíróság döntésével kapcsolatos, a (3) bekezdésben
meghatározott adatokat is fel kell tüntetni.”

8. §		
A 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 11. § (6) bekezdésében az „a (2)–(3) bekezdés” szövegrész az „a (2)–(3a) bekezdés”
szöveg lép.

3. Az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről és működéséről szóló
33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet módosítása
9. §		
Hatályát veszti az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről és működéséről szóló 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet
2. §-ában az „A szakértői testület a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 111. §-ának (5) bekezdése szerint
szakvéleményt adhat.” szövegrész.
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4. A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól
szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása
10. §

(1) A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009.
(VI. 19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] 13. § b) pont ba) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A 10–12. §-ban meghatározott adatközlést
a büntetőügy áttétele esetén)
„ba) a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az áttételről hozott határozat keltének,”
(napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.)
(2) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bíróság a 9. adatlap megküldésével közli a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére azon tényt, hogy
az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, valamint)
„a) a Bnytv. 23. § c) és h) pontjában meghatározott adatokat, ha kényszerintézkedést rendelt el,”
(3) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést a kényszerintézkedést elrendelő határozat keltének vagy
a kényszerintézkedést megszüntető határozat véglegessé válásának napjától számított három munkanapon belül
kell teljesíteni.”

11. §		
A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet VII. Fejezete a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § Az adatközlés során 2019. december 31. napjáig az e rendelet 2018. június 30. napján hatályos mellékleteiben
meghatározott adatlapok is alkalmazhatók.”
12. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

13. §		
A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
1.
1. § (5) bekezdésében a „nyomozó hatóság, ügyész, nyomozó ügyész vagy ügyészségi nyomozó az 1–10. és
12. mellékletben” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság és ügyészség az e rendeletben” szöveg,
2.
3. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 3. § (3) bekezdés b) pontjában, 9. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
valamint 9. § (3) bekezdés c) pontjában az „a nyomozás” szövegrész helyébe az „az eljárás” szöveg,
3.
3. § (1) bekezdés b) pontjában, 3. § (3) bekezdés c) pontjában, 9. § (1) bekezdés b) pontjában és
9. § (3) bekezdés d) pontjában a „felfüggesztett nyomozás” szövegrész helyébe a „felfüggesztett eljárás”
szöveg,
4.
3. § (1) bekezdés c) pontjában és 9. § (1) bekezdés c) pontjában az „a nyomozást” szövegrész helyébe
az „az eljárást” szöveg,
5.
7. § b) pont ba) alpontjában a „határozattal szembeni jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének” szövegrész
helyébe a „határozat keltének” szöveg,
6.
9. § (1) bekezdés d) pontjában az „illetve vádmódosítás” szövegrész helyébe az „illetve a vád módosítása”
szöveg,
7.
9. § (1) bekezdés e) pontjában és 9. § (3) bekezdés e) pontjában az „a vádemelés elhalasztása” szövegrész
helyébe a „feltételes ügyészi felfüggesztés” szöveg,
8.
10. § (2) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében és 12. § (2) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe
az „ügyészség” szöveg,
9.
15. § (1) bekezdés a) pontjában és 16. § (1) bekezdés a) pontjában az „ítéletet” szövegrész helyébe
az „ügydöntő határozatot” szöveg,
10.
15. § (1) bekezdés a), e), f ) és j) pontjában, 16. § (1) bekezdés a), e), h) és m) pontjában az „ítélet” szövegrész
helyébe az „ügydöntő határozat” szöveg,
11.
15. § (1) bekezdés g) pontjában és 16. § (1) bekezdés i) pontjában a „különleges” szövegrész helyébe
az „egyszerűsített felülvizsgálati” szöveg,
12.
15. § (2) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében az „az ítéletében” szövegrész helyébe az „az ügydöntő
határozatában” szöveg,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
lép.
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15. § (3) bekezdésében és 16. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedése napjától” szövegrész helyébe
a „jogerőre emelkedése vagy véglegessé válása napjától” szöveg,
17. § (1) bekezdésében a „jogerős befejezéséről” szövegrész helyébe a „befejezéséről jogerős vagy véglegessé
vált” szöveg,
17. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének napjától” szövegrész helyébe a „jogerőre emelkedése vagy
véglegessé válása napjától” szöveg,
21. § a) pontjában a „jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének” szövegrész helyébe a „határozat keltének”
szöveg,
21. § b) pont ba) alpontjában a „határozattal szembeni jogorvoslatra nyitva álló idő elteltének” szövegrész
helyébe a „határozat keltének” szöveg,
1. melléklet 1. pont 1.11. alpontjában, 3. melléklet 1. pont 1.11. alpontjában, 5. melléklet 1. pont
1.11. alpontjában, 6. melléklet 1. pont 1.11. alpontjában, 8. melléklet 1. pont 1.11. alpontjában, 10. melléklet
1. pont 1.11. alpontjában, 11. melléklet 2. pont 2.11. alpontjában és 12. melléklet 2. pont 2.11. alpontjában
a „Lakóhely” szövegrész helyébe a „Lakcím” szöveg,
1. melléklet 1. pont 1.12. alpontjában, 3. melléklet 1. pont 1.12. alpontjában, 5. melléklet 1. pont
1.12. alpontjában, 6. melléklet 1. pont 1.12. alpontjában, 8. melléklet 1. pont 1.12. alpontjában, 10. melléklet
1. pont 1.12. alpontjában, 11. melléklet 2. pont 2.12. alpontjában és 12. melléklet 2. pont 2.12. alpontjában
a „lakóhely” szövegrész helyébe a „lakcím” szöveg,
1. melléklet 7. pontjában és 7. pont 7.3. alpontjában az „A nyomozás” szövegrész helyébe az „Az eljárás”
szöveg,
1. melléklet 7. pont 7.4. alpontjában a „jogerőre emelkedésének napja” szövegrész helyébe a „jogerőre
emelkedésének vagy véglegessé válásának napja” szöveg,
5. melléklet 2. pont 2.2. alpontjában az „Első fokon” szövegrész helyébe az „Elsőfokon” szöveg,
6. melléklet 3. pont 3.3. alpontjában az „első fokon” szövegrész helyébe az „elsőfokon” szöveg

5. Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló
4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosítása
14. §		
Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem lehet miniszteri elismerő oklevélben és díjban részesíteni azt a személyt,
a) aki ellen fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás van folyamatban,
b) aki jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy
c) akivel szemben bűnösséget megállapító jogerős ügydöntő határozatot hoztak, és még nem mentesült
a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.”

6. Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási
eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosítása
15. §		
Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól,
a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített
adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 12. § e) pontjában, 15. § c) pontjában, 18. § c) pontjában,
valamint 24. § (1) bekezdés i) és j) pontjában a „jogerős lezárása” szövegrész helyébe a „befejezése” szöveg lép.

7. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és
a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet
módosítása
16. §

(1) A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet [a továbbiakban:
28/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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(2) A 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § e) pontjában az „érdekelt egyéb fél” szövegrész helyébe az „egyéb érdekelt”
szöveg lép.

8. Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes
választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet módosítása
17. §		
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló
1/2018. (I. 3.) IM rendelet 11. § f ) pontjában, 14. § c) pontjában, 17. § s) pontjában, valamint 23. § (1) bekezdés n) és
o) pontjában a „jogerős lezárása” szövegrész helyébe a „befejezése” szöveg lép.

9. Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó
szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése
18. §		
Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról
szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet a következő VII/A. Fejezettel kiegészülve lép hatályba:

„VII/A. FEJEZET
A BÜNTETŐELJÁRÁS SORÁN KÉSZÍTETT FELVÉTEL KEZELÉSE
36/A. Általános szabályok
63/A. § (1) A büntetőeljárás során a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság által a VI. és a VII. Fejezet szerint
készített kép- és hangfelvételt, illetve folyamatos hangfelvételt (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt:
felvétel) az e Fejezetben meghatározott szabályok szerint kell kezelni.
(2) A felvételt a jogszabályban kijelölt központi infrastruktúra-szolgáltató által biztosított infrastruktúrán kialakított
tárhelyen, a jogszabályban kijelölt központi alkalmazás-szolgáltató által működtetett informatikai rendszerben
(a továbbiakban: Központi Médiatár) kell kezelni.
(3) A Központi Médiatárhoz való hozzáférést – a felhasználói jogosultságok biztosítása és gyakorlása során
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter közreműködésével – a központi alkalmazás-szolgáltató
biztosítja.
(4) A központi infrastruktúra-szolgáltató és a központi alkalmazás-szolgáltató a feladatát
a) a bírósággal, az ügyészséggel és a nyomozó hatósággal kötött, a Központi Médiatár üzemeltetésével, az ahhoz
való hozzáféréssel, illetve az informatikai együttműködéssel kapcsolatos részletes technikai szabályokat is – ideértve
a naplózási adatok megismerésével kapcsolatos rendelkezéseket – rögzítő adatfeldolgozási szerződés alapján,
b) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság adatfeldolgozójaként
látja el.

36/B. Hozzáférés a Központi Médiatárhoz
63/B. § (1) A Központi Médiatárhoz való hozzáférés magában foglalja a felvétel Központi Médiatárba való feltöltését,
a felvétel elérését, ideértve annak lejátszását és letöltését, valamint a törlését is.
(2) A központi alkalmazás-szolgáltató a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság számára a Központi
Médiatárhoz való hozzáférést a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság által működtetett informatikai
rendszeren keresztül, valamint webes felületen is biztosítja.
(3) A központi alkalmazás-szolgáltató a Központi Médiatár működtetése során naplózza az ahhoz történő
valamennyi hozzáférést, illetve ennek kísérletét.
63/C. § (1) A Központi Médiatárhoz az a bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság rendelkezik hozzáféréssel, amely
az ügyben
a) a büntetőeljárást folytatja,
b) eljárási cselekményt végez, vagy
c) jogszabály alapján irányítási, felügyeleti jogkörére vagy egyéb büntetőeljárási feladatára tekintettel
az ügyiratokhoz hozzáférhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság gondoskodik arról, hogy a felvételhez
az ügyben eljárási cselekményt végző vagy a büntetőeljárás egyes szakaszában eljáró más bíróság, ügyészség
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vagy nyomozó hatóság is hozzáférjen. A felhasználói jogosultság biztosítása és gyakorlása során a személyiadatés lakcímnyilvántartásért felelős miniszter – az adatfeldolgozási szerződés keretei között – a bíróság, az ügyészség,
illetve a nyomozó hatóság adatfeldolgozójaként jár el.
(3) A Központi Médiatárhoz hozzáféréssel rendelkező bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság gondoskodik
a tagja, alkalmazottja, dolgozója számára a feladata ellátáshoz szükséges mértékű felhasználói jogosultság
megadásáról.
(4) A központi alkalmazás-szolgáltató a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság (2) és (3) bekezdésben
meghatározott közreműködésével biztosítja az arra jogosult személy számára a hozzáférést.

36/C. A felvétel feltöltése a Központi Médiatárba
63/D. § (1) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a felvételt – amennyiben torzított felvétel is készült,
a torzított felvételt is – a készítését követően öt napon belül feltölti a Központi Médiatárba.
(2) A felvételt az adatfeldolgozási szerződésben meghatározott formátumban kell feltölteni a Központi Médiatárba.
(3) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság feljegyzést készít arról, ha a felvételt nem abban a formátumban
tölti fel, ahogyan az készült, így különösen, ha azt digitalizálta, torzította vagy azon egyéb technikai átalakítást
végzett. A feljegyzést az ügyiratok között kell kezelni.
(4) A feltöltést követően a Központi Médiatár által kiállított egyedi azonosítót az ügyiratok között kell kezelni.
(5) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a feltöltést követően – a 63/E. § (2) bekezdésben meghatározott
esetet kivéve – törli a felvételt a feltöltést megelőzően használt adathordozóról.
(6) Minősített adatot tartalmazó felvétel nem tölthető fel a Központi Médiatárba. Ha a Központi Médiatárban tárolt
felvétel minősített adatot tartalmaz, a letöltést követően onnan haladéktalanul törölni kell.

36/D. A felvétel kezelésére vonatkozó különös szabályok
63/E. § (1) A büntetőeljárás során a Központi Médiatárban tárolt felvétel megismerésére e rendeletnek az ügyiratok
megismerésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy
a) a megvizsgálást a felvétel – ideértve a feltöltött felvétellel azonos munkapéldányt is – lejátszásával,
b) az ügyirat kézbesítését a letöltött felvétel – ideértve a feltöltött felvétellel azonos munkapéldányt is –
kézbesítésével vagy továbbításával
kell biztosítani.
(2) A hozzáféréssel rendelkező bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság tagja, alkalmazottja, dolgozója a Központi
Médiatárban tárolt felvételről a feladatkörének ellátása körében, a saját rendszerében munkapéldányt hozhat létre.
A felvétel feltöltését követően a feltöltést megelőzően használt adathordozón lévő felvétel munkapéldányként
felhasználható. A munkapéldány nem képezi az ügyiratok részét.”

10. Záró rendelkezések
19. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. június 30-án lép hatályba.
(2) E rendelet 1–17. §-a 2018. július 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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1. melléklet a…/2018. (…) IM rendelethez

1. melléklet a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelethez

„2. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

„2. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez
Eljáró hatóság megnevezése:
Eljáró hatóság ügyszáma:

2. adatlap
ADATKÖZLÉS VÁDEMELÉSRŐL, A VÁD MÓDOSÍTÁSÁRÓL VAGY A FELTÉTELES ÜGYÉSZI
FELFÜGGESZTÉSRŐL
□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező)
1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□
1.2. Családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.4. Előző születési családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.5. Születési hely: .............................................................................................................. idő: □□□□ év □□ hó □□ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve:
..................................................................................................................................................................................
1.7. Anyja előző születési családi és utóneve:
..................................................................................................................................................................................
1.8. Neme: □ férfi □ nő
1.9. Állampolgárság: ............................................
1.10. Előző állampolgárság: ..................................
1.11. Lakcím:
..................................................................................................................................................................................
1.12. Előző lakcím:
..................................................................................................................................................................................
2. Megalapozott gyanú közlésével kapcsolatos adatok: (kitöltése kötelező)
2.1. A megalapozott gyanút közlő szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□
.................................................................................................................................................................................
2.2. A megalapozott gyanú közlésének időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
2.3. A büntetőügy iktatószáma:
............................................................................................................................................
3. A vád tárgyává tett bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező)
Kód és megnevezés
Btk.
szerinti
Rendbeliség
minősítés
□□□□□□□□□□□□□□□□□
..............................
□□□□□□□□□□□□□□□□□
..............................
□□□□□□□□□□□□□□□□□
..............................

Elkövetési hely

4. Vádemelés adatai:
4.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□
........................................................................................................................................................
4.2. A vádirat száma:
........................................................................................................................................................
4.3. A vádemelés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
4.4. A vádirat kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
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Elkövetési idő
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5. A módosított vád adatai:
5.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□
........................................................................................................................................................
5.2. A módosított vádirat száma:
........................................................................................................................................................
5.3. A vád módosításának időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
6. A módosított vád tárgyává tett bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező)
Kód és megnevezés
Btk.
szerinti
Rendbeliség
Elkövetési hely
minősítés
□□□□□□□□□□□□□□□□□
..............................
□□□□□□□□□□□□□□□□□
..............................
□□□□□□□□□□□□□□□□□
..............................

Elkövetési idő

7. A feltételes ügyészi felfüggesztés adatai:
7.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□
........................................................................................................................................
7.2. A feltételes ügyészi felfüggesztés tartama leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
7.3. Az eljárásban hozott határozat száma: ............................................................ kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
7.4. A feltételes ügyészi felfüggesztés oka:
........................................................................................................................................................
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője”
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2. melléklet a…/2018. (…) IM rendelethez

2. melléklet a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelethez
„4. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

„4. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

4. adatlap
ADATKÖZLÉS JOGERŐS VAGY VÉGLEGESSÉ VÁLT BÍRÓI DÖNTÉSEKRŐL
□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□
1.2. Családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.4. Előző születési családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.5. Születési hely: .............................................................................................................. idő: □□□□ év □□ hó □□ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve:
..................................................................................................................................................................................
1.7. Anyja előző születési családi és utóneve:
..................................................................................................................................................................................
1.8. Neme: □ férfi □ nő
1.9. Állampolgárság: ............................................
1.10. Előző állampolgárság: ..................................
1.11. Lakcím:
..................................................................................................................................................................................
1.12. Előző lakcím:
..................................................................................................................................................................................
2. A terhelt érvényes úti okmánnyal rendelkezik (kitöltése kötelező):

□ IGEN

□ NEM

3. A határozat és az eljáró szerv adatai:
3.1. Az eljárás eredménye: □ elítélés □ felmentés □ megszüntetés
3.1.1. A megszüntetésére a Bnytv. 25. § c) pontjában meghatározott okok miatt került sor: □ Igen □ Nem
3.2. Ha rendkívüli jogorvoslatra került sor: □ perújítás □ felülvizsgálat □ jogorvoslat a törvényesség érdekében
3.3. Jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
3.4. Elsőfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében elsőfokon) eljárt bíróság megnevezése:
.......................................................... határozatának száma: ........................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
3.5. Másodfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében másodfokon) eljárt bíróság
megnevezése:
.......................................................... határozatának száma: ........................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
3.6. Harmadfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében harmadfokon) eljárt bíróság
megnevezése:
.......................................................... határozatának száma: ........................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
3.7. Vádiratot benyújtó ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□
vádirat száma: ................................................................................................ kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
annak az eljárásnak az ügyiratszáma, amelyben a megalapozott gyanút a terhelttel közölték:
.................................................................................................. a közlés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
3.8. Rendkívüli jogorvoslat esetén az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése:
......................................................................................................................................................................................
határozatának száma: ................................................. jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
3.9. A javítóintézeti nevelés hátralévő részének szabadságvesztésre történő átváltoztatása esetén a végrehajtandó
szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése:
..............................................................................................................................................................
határozatának száma: ..................................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
3.10. A terhelt fiatalkorú □ igen □ nem (kitöltése kötelező)
3.11. A terhelt □ nem visszaeső □ visszaeső □ különös visszaeső □ többszörös visszaeső □ erőszakos többszörös
visszaeső
3.12. Az érintett előzetes mentesítésben részesült □ igen □ nem (kitöltése kötelező)
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4. Bűncselekményi adatok:
Megnevezés
Btk. szerinti
minősítés

Rendbeliség

Az elkövetés
helye és ideje

Elkövetői és
elkövetési alakzat

Bűnszerv.

5. Szankció adatai:
5.1. A büntetés kiszabását a bíróság mellőzte (intézkedés alkalmazása esetén az 5.2. pont kitöltése kötelező): □ igen
5.2. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS
Neme

Mértéke/Értéke/
Tartama

Vh. fokozata

Foglalkozás vagy tevékenység /
Járműkategória / Sportrendezvény vagy
sportlétesítmény megnevezése / Kitiltás helye

5.3. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE
5.3.1. Vh. felfüggesztve ......... évre
5.4. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS
Tartama

5.5. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS
Neme
Mértéke/Értéke/Tartama

5.6. Önállóan alkalmazott, határozott idejű kiutasítás leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.7. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező): □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.8. Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést jogerősen
kiszabó bíróság megnevezése:
...............................................................................................................................................................................
határozatának száma: ......................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.9. Próbára bocsátás megszüntetése esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:
..................................................................................................................................................................................
határozatának száma: ......................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.10. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:
...................................................................................................................................................................................
határozatának száma: ......................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.10.1. A meghosszabbított próbaidő leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.11. Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása miatt próbaidő meghosszabbodása esetén, a korábbi felfüggesztett
szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése: ............................................................
határozatának száma: ......................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
A meghosszabbodott próbaidő leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.12. Jóvátételi munka helyébe lépő büntetés kiszabása esetén a jóvátételi munkát jogerősen alkalmazó bíróság
megnevezése:
.....................................................................................................................................................................................
határozatának száma: ......................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
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5.13. Feltételes szabadság megszüntetése esetén a korábbi szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése:
.......................................................................................................................................................
határozatának száma: ......................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.14. A határozattal kapcsolatos egyéb eljárási cselekmény:
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:
□ Hatályon kívül helyezve:
....................................................................................
□ Büntetés átváltoztatása:
....................................................................................
Büntetését letöltötte:

□ Végrehajtását elrendelte:
...................................................................................
Egyéb: ......................................................................
...................................................................................

Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:
Mentesítés várható időpontja:
Büntetés nyilvántartási ideje:
Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:
Intézkedés nyilvántartási ideje:
Nyilvántartási ideje a Bnytv. 25. § c) pontja esetén:
”
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3. melléklet a…/2018. (…) IM rendelethez

3. melléklet a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelethez
„7. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

„7. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

7. adatlap
ADATKÖZLÉS A BÍRÓSÁG KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSBAN, EGYSZERŰSÍTETT FELÜLVIZSGÁLATI
ELJÁRÁSÁBAN ÉS A
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEIRŐL
□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□
1.2. Családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.4. Előző születési családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.5. Születési hely: .............................................................................................................. idő: □□□□ év □□ hó □□ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve:
..................................................................................................................................................................................
1.7. Anyja előző születési családi és utóneve:
..................................................................................................................................................................................
1.8. Neme: □ férfi vagy □ nő
1.9. Állampolgárság: ............................................
1.10. Előző állampolgárság: ..................................
1.11. Lakcím:
..................................................................................................................................................................................
1.12. Előző lakcím:
..................................................................................................................................................................................
2. A terhelt érvényes úti okmánnyal rendelkezik (kitöltése kötelező):
3. Az eljárás tárgya:
□ próbára bocsátás meghosszabbítása
□ elévülés megállapítása
□ szabadságvesztés utólagos elrendelése
□ utólagos elkobzás, vagyonelkobzás vagy elektronikus
adat végleges hozzáférhetetlenné tétele

□ IGEN

□ NEM

□ pártfogó felügyelet változása
□ pénzbüntetés vagy közérdekű munka átváltoztatás
□ átváltoztatás miatt próbaidő meghosszabbodása
□ bírósági mentesítés

4. Az eljáró bíróság adatai és az ügy alapadatai:
4.1. Az elsőfokon eljáró bíróság megnevezése:
.........................................................................................................................
határozatának száma: ..................................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
Jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése:
.........................................................................................................................
határozatának száma: ..................................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
jogerőre emelkedés napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
4.2. Alapügyben elsőfokon eljárt bíróság megnevezése:
...........................................................................................................
határozatának száma: ..................................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
Az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése:
.................................................................................................
határozatának száma: ..................................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
jogerőre emelkedés napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
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5. Az eljárásra vonatkozó adatok:
5.1. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátás leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.2. Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése vagy meghosszabbítása esetén a pártfogó felügyelet kezdőnapja:
□□□□ év □□ hó □□ nap és letelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.3. Büntetés vagy közügyektől eltiltás végrehajthatóságának elévülése esetén az elévülés napja:
□□□□ év □□ hó □□ nap.
5.4. A pénzbüntetés vagy a közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatása során megállapított
szabadságvesztés időtartama:
.............................................................................................................................................................................................
5.5. A pénzbüntetés közérdekű munkára történő átváltoztatása során megállapított közérdekű munka időtartama:
.............................................................................................................................................................................................
5.6. Próbaidő meghosszabbodása esetén a korábbi felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése:
......................................................................................
határozatának száma: ......................................................................
jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
A meghosszabbodott próbaidő leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.7. A mentesítés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap
P. H.

7

........................................................
Az eljáró szerv képviselője”
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4. melléklet a…/2018. (…) IM rendelethez

4. melléklet a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelethez
„9. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

„9. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

Eljáró hatóság megnevezése:
Eljáró hatóság ügyszáma:
9. adatlap
ADATKÖZLÉS KÉNYSZERINTÉZKEDÉS TÁRGYÁBAN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□
1.2. Családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.4. Előző születési családi és utónév:
..................................................................................................................................................................................
1.5. Születési hely: .............................................................................................................. idő: □□□□ év □□ hó □□ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve:
..................................................................................................................................................................................
1.7. Anyja előző születési családi és utóneve:
..................................................................................................................................................................................
1.8. Neme: □ férfi □ nő
1.9. Állampolgárság: ............................................
1.10. Előző állampolgárság: ..................................
1.11. Lakcím:
..................................................................................................................................................................................
1.12. Előző lakcím:
..................................................................................................................................................................................
2. A terhelt érvényes úti okmánnyal rendelkezik (kitöltése kötelező):

□ IGEN □ NEM

3. A büntetőeljárás adatai
3.1. Az elrendelő határozat szerinti bűncselekmény adatai:
Btk. szerinti
minősítés

Kód és megnevezés
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Rendbeliség

Elkövetési hely

Elkövetési idő

3.2. Büntetőeljárást indító szerv megnevezése: ..................................................................
ügyiratszáma: ....................................
4. A kényszerintézkedés elrendelésének adatai:
4.1. Az elrendelő bíróság megnevezése:
..............................................................................................................................................
4.2. Határozatának száma: ...................................................................... és kelte:
□□□□ év □□ hó □□ nap.
4.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:
□□□□ év □□ hó □□ nap.
4.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa:
□ LETARTÓZTATÁS
□ BŰNÜGYI FELÜGYELET
□ TÁVOLTARTÁS
□ ELŐZETES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
4.5. Óvadék letételére került sor:

□
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4.6. A bűnügyi felügyelet keretében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.)
281. §-a alapján meghatározott magatartási szabály
4.6.1. A bíróság előírta, hogy a terhelt a számára meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy
ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül ne hagyja el. [Be. 281. § (2) bekezdés a) pont]
4.6.2. A bíróság előírta, hogy a terhelt meghatározott jellegű nyilvános helyeket, nyilvános rendezvényeket vagy
meghatározott közterületeket ne látogasson. [Be. 281. § (2) bekezdés b) pont]
4.6.3. A bíróság előírta, hogy a terhelt meghatározott időközönként és módon a rendőrség általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szervénél jelentkezzen. [Be. 281. § (2) bekezdés c) pont]
4.6.4. A bíróság a bűnügyi felügyelettel elérni kívánt célt biztosító további magatartási szabályt is előírt.
[Be. 281. § (3) bekezdés]

□
□
□
□

5. A kényszerintézkedés meghosszabbításának vagy fenntartásának adatai:
5.1.1. A bíróság megnevezése:
...........................................................................................................................................................
5.1.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
5.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:
□□□□ év □□ hó □□ nap.
5.2. A meghosszabbított vagy fenntartott kényszerintézkedés adatai:
5.2.1. A bíróság megnevezése: .........................................................................................................................................
5.2.2. határozatának száma: .................................................................. és kelte:
□□□□ év □□ hó □□ nap.
5.3. A kényszerintézkedés típusa:
□ LETARTÓZTATÁS
□ BŰNÜGYI FELÜGYELET
□ TÁVOLTARTÁS
□ ELŐZETES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
5.4. A bűnügyi felügyelet keretében a Be. 281. §-a alapján meghatározott magatartási szabály
5.4.1. A bíróság előírta, hogy a terhelt a számára meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy
ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül ne hagyja el. [Be. 281. § (2) bekezdés a) pont]
5.4.2. A bíróság előírta, hogy a terhelt meghatározott jellegű nyilvános helyeket, nyilvános rendezvényeket vagy
meghatározott közterületeket ne látogasson. [Be. 281. § (2) bekezdés b) pont]
5.4.3. A bíróság előírta, hogy a terhelt meghatározott időközönként és módon a rendőrség általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szervénél jelentkezzen. [Be. 281. § (2) bekezdés c) pont]
5.4.4. A bíróság a bűnügyi felügyelettel elérni kívánt célt biztosító további magatartási szabályt is előírt.
[Be. 281. § (3) bekezdés]

□
□
□
□

6. A kényszerintézkedés megszüntetésének adatai:
6.1.1. A megszüntető szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□
...................................................................................................................................................................................................
6.1.2. határozatának száma: .......................................................................... és kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
6.1.3. A kényszerintézkedés megszüntetésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
6.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai:
6.2.1. A bíróság megnevezése:
.......................................................................................................................................................
6.2.2. határozatának száma: ............................................................... és kelte:
□□□□ év □□ hó □□ nap.
6.2.3. A kényszerintézkedés típusa:
□ LETARTÓZTATÁS
□ BŰNÜGYI FELÜGYELET
□ TÁVOLTARTÁS
□ ELŐZETES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
7. Korábbi kényszerintézkedés megszüntetésének és újabb kényszerintézkedés elrendelésének együttes
alkalmazása:
7.1. Az újabb kényszerintézkedés elrendelésének adatai:
7.1.1. Az elrendelő bíróság megnevezése:
.....................................................................................................................................
7.1.2. határozatának száma: ........................................................................ és kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
7.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:
□□□□ év □□ hó □□ nap.
7.1.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa:
□ LETARTÓZTATÁS
□ BŰNÜGYI FELÜGYELET
□ TÁVOLTARTÁS
□ ELŐZETES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
7.1.5. Óvadék letételére került sor:
□
7.1.6. Óvadék letevője elveszítette a
jogát az óvadék összegére:
□
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7.1.7. A bűnügyi felügyelet keretében a Be. 281. §-a alapján meghatározott magatartási szabály
7.1.7.1. A bíróság előírta, hogy a terhelt a számára meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt
vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül ne hagyja el. [Be. 281. § (2) bekezdés a) pont]
7.1.7.2. A bíróság előírta, hogy a terhelt meghatározott jellegű nyilvános helyeket, nyilvános rendezvényeket vagy
meghatározott közterületeket ne látogasson. [Be. 281. § (2) bekezdés b) pont]
7.1.7.3. A bíróság előírta, hogy a terhelt meghatározott időközönként és módon a rendőrség általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szervénél jelentkezzen. [Be. 281. § (2) bekezdés c) pont]
7.1.7.4. A bíróság a bűnügyi felügyelettel elérni kívánt célt biztosító további magatartási szabályt is előírt.
[Be. 281. § (3) bekezdés]

□
□
□
□

7.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai:
7.2.1. Az elrendelő bíróság megnevezése:
..................................................................................................................................
7.2.2. határozatának száma: ......................................................................... és kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
7.2.3. A megszüntetett kényszerintézkedés típusa:
□ LETARTÓZTATÁS
□ BŰNÜGYI FELÜGYELET
□ TÁVOLTARTÁS
□ ELŐZETES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
7.2.4. Óvadék letételére került sor:
7.2.5. Óvadék letevője elveszítette a
jogát az óvadék összegére:

□
□

7.2.6. A bűnügyi felügyelet keretében a Be. 281. §-a alapján meghatározott magatartási szabály
7.2.6.1. A bíróság előírta, hogy a terhelt a számára meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt
vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül ne hagyja el. [Be. 281. § (2) bekezdés a) pont]
7.2.6.2. A bíróság előírta, hogy a terhelt meghatározott jellegű nyilvános helyeket, nyilvános rendezvényeket vagy
meghatározott közterületeket ne látogasson. [Be. 281. § (2) bekezdés b) pont]
7.2.6.3. A bíróság előírta, hogy a terhelt meghatározott időközönként és módon a rendőrség általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szervénél jelentkezzen. [Be. 281. § (2) bekezdés c) pont]
7.2.6.4. A bíróság a bűnügyi felügyelettel elérni kívánt célt biztosító további magatartási szabályt is előírt.
[Be. 281. § (3) bekezdés]
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője”

5. melléklet a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelethez
A 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet 1. melléklet 8. pontja a következő 8.3. alponttal egészül ki:
(Az igényelt támogatásra vonatkozó adatok)
„8.3. Terhelt részére biztosított költségkedvezmény
8.3.1. eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság
8.3.2. a büntetőügy
8.3.2.1. száma
8.3.2.2. tárgya
8.3.3. nyilatkozat arról, hogy a fél korábban részesült-e támogatásban”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 285/2018. (VI. 22.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –
Vargha Tamást 2018. június 23-ai hatállyal a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2018. június 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. június 22.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02798-2/2018.

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

