
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
 

 

II/3. 

Államigazgatási és hatósági ügyekben ügyfajtánkként és eljárás típusonként a 

hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet megnevezése, hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az 

ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek, igazgatási 

szolgáltatási díjak meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító 

irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje, 

elintézési, fellebbezési határidő, az ügyek intézést segítő útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, 

az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő kötelezettségekről. 

 

A hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet megnevezése: HM Védelemgazdasági 

Hivatal. 

Illetékességi területe: országos 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek, igazgatási 

szolgáltatási díjak meghatározása: 

- Mentességi igazolás 

- Kérelem mentességi igazolás kiállítása iránt 

- Nemzetközi katonai tartózkodási igazolvány (másolata) 

Az eljárás illeték- és díjmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: 

- A kérelem benyújtását követően az beírt adatok valódiságának ellenőrzése 

- A kérelem alapján a mentességi igazoláson feltüntetett adatok ellenőrzése 

- A mentességi igazolás Hivatal által kitöltendő részeinek kitöltése 

- Jóváhagyás 

- A jóváhagyott dokumentum visszajuttatása a kérelmező számára 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): 



- Személyesen a HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 

35-37.) hivatali helyiségében ( I. épület 608. iroda) vagy 

- az igényléshez szükséges dokumentumok eljuttatása postai úton 

(honvédségi futár vagy diplomáciai postán keresztül) 

- ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban van lehetőség. 

 

Az ügyintézés határideje: 3 munkanap. 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető 

elektronikus programok elérése: 

- mentességi igazolás letölthető a 

http://www.nav.gov.hu/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok címről 

- a kérelem elérhető a  

http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/vedelemgazdasagert-

felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/adomentesseg-biztositasa-a-nato-es-

pfp-tagallamok-fegyveres-eroi-reszere címen 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai 

parancsnokságokat és azok állományát megillető egyes adómentességek 

fennálltának igazolásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2013 

(VII.3.) HM rendelet 

- a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, 

valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai 

parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási 

szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó 

igazolványáról és igazolásáról szóló 16/2011 (XII.21.) HM rendelet. 
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