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Tájékoztató a külföldi napidíj jogosultsági rend megváltozásáról  
 

 

 

 

A Magyar Közlöny 2011. évi 76. számában kihirdetésre került a Magyar 
Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi 
állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 

26/2007. (VI.20.) HM rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 6/2011. (VII.5.) 

HM rendelet (továbbiakban: Módosítás). A Módosítás 2011. július 13-án lépett hatályba 

azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen 2011. június 1-től kell alkalmazni, azonban a 
2011. június 1. és a hatálybalépés közötti időszakban megkezdett ideiglenes külföldi 
szolgálatot teljesítő személyek napidíját nem kell csökkenteni. 

 
A Módosítás kiadását az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges 

intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat nyomán a HM tárcánál 
megvalósult jelentős forráselvonás, illetőleg az előírt további maradványtartási kötelezettség 
teljesítése tette szükségessé.  

 
A Módosítás által életbe lépett változás következtében az 5 napot el nem érő  

(összességében 5 napi napidíjra való jogosultságot meg nem alapozó) időtartamú ideiglenes 
külföldi szolgálatot teljesítő honvédségi kiküldöttek esetében (va lamennyi HM/MH szerv 
vonatkozásában) a központi államigazgatási szerveknél 2009-ben az ideiglenes külföldi 

kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről szóló 204/2009. (IX.18.) Korm. rendelettel 
megvalósult egységes mértékű bruttó 40 EUR/nap külföldi napidíj került bevezetésre. Ettől 

eltérően a legalább 5 napot elérő (összességében 5 napi napidíjra való jogosultságot 
megalapozó) időtartamú ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő állomány esetében – az 
ideiglenes külföldi szolgálat teljes időtartamára – a külföldi napidíjra való jogosultság a 2010. 

évben érvényben volt szabályozásnak megfelelően alakul.  
 

Ez utóbbi konkrétan azt jelenti, hogy az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának 
összegéről és kifizetéséről szóló 204/2009. (IX.18.) Korm. rendelet által érintett honvédségi 
szervezetek állományába tartozók1 részére (de kizárólag csak a legalább 5 napot elérő 

időtartamú külföldi kiküldetés esetén) a külföldi napidíj mellett külföldi napidíj-pótlék lesz 
megállapítható2. A személyi állomány többi tagja (a legalább 5 napot elérő időtartamú 

külföldi kiküldetés esetén) a Rendelet 4. számú melléklete szerinti, országonként és beosztási 
szintenként differenciáltan meghatározott külföldi napidíjra marad jogosult (esetükben 
külföldi napidíj-pótlék nem fog járni). 

 

                                                 
1
  A Honvédelmi Minisztérium, a HM Belső Ellenőrzési Hivatal, a HM Hatósági Hivatal, a HM Nemze tközi 

Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal, a 

HM Védelmi Hivatal, az MK Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet (Bécs) és az MK Állandó NATO 

Képviselet Védelempolitikai Részleg (Brüsszel) személyi állománya. 

 
2
  Az MK Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet (Bécs) és az MK Állandó NATO Képviselet 

Védelempolitikai Részleg (Brüsszel) személyi állománya részére külföldi napidíj-pótlék (a korábbiakhoz 

hasonlóan) várhatóan 2011-ben sem lesz megállapítható. 



A külföldi napidíj-pótlékra való jogosultság ez évi részletes szabályait tarta lmazó – az 

ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítők és ideiglenes külföldi tanulmányokat folytatók 
külföldi napidíj-pótlékáról szóló – új HM utasítás napokon belül meg fog jelenni a Hivatalos 

Értesítőben, melyről a későbbiekben külön körlevélben fogunk részletes tájékoztatást adni.  
 
Az előzőeken túlmenően a Módosítás érinti továbbá a külföldi napidíj előlegként 

történő kiadása, valamint az azzal való elszámolás eljárásrendjéhez kötődő szabályokat is. 
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