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KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL 
 

 

 

 

Tájékoztató a Hjt. végrehajtási rendeleteinek módosításával kapcsolatos 

rendelkezésekről 

 

 
 

A Magyar Közlöny 2011. évi 60. számában 2011. június 7-én közzétett, az egyes 

honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2011. (VI. 7.) HM rendeletben (a 
továbbiakban: Módosítás) foglaltakról az alábbi tájékoztatót adom ki. 

 
A Rendelet alapvetően - a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú 

katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) és más törvények szolgálati 

viszonnyal összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XCV. törvény rendelkezéseinek 
végrehajtásaként – a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a 

közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendeletet (Illetményrendelet) 
módosítja, de emellett módosító rendelkezéseket tartalmaz még: 

- a repülőhajózók és ejtőernyősök egyszeri juttatásáról szóló 4/2002. (I. 25.) HM 

rendelet, 
- 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,  

- a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, 
megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes 
nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet,  

- a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról 
szóló 4/2008. (II. 29.) HM rendelet,  

- a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli 
szociális juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet, valamint 

- a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási 
kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített 
rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet vonatkozásában is.  

 

A Módosítás 2011. június 15-én lépett hatályba, azonban egyes rendelkezéseit 

visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.  
 

 

I. A Módosítás Illetményrendeletet módosító rendelkezései 

 

 
1.) Repülő és helikopter műszaki üzembentartó pótlék 

 

A Magyar Honvédség békemissziós tevékenységei közé a közelmúltban új feladatként 
került felvételre a légi kiképzés-támogatás [MH Légi Kiképzéstámogató Csoport (Air Mentor 

Team), valamint MH Mi-17 Légi Kiképzéstámogató Csoport 
(Mi-17 Air Mentor Team)]. Tekintettel a szóban forgó feladatra vezényelt hivatásos és 
szerződéses állományú fokozott igénybevételére, a pótlékra való jogosultsághoz előírt 

feltételeknek történő megfelelésre, valamint a kiképzés-támogató tevékenység kiemelt 
felelősségi szintjére, indokolttá vált a feladatban résztvevő repülőműszaki állomány 
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vonatozásában - a Hjt. 114. § (1) bekezdés o) pontja szerinti - repülő és helikopter műszaki 
üzembentartó pótlék folyósításának békemissziós tevékenység alatti megteremtése. 

 
A fentiekben foglaltakra figyelemmel, módosításra került az Illetményrendelet 62/A. § 

(3) bekezdése, mely alapján a - Hjt. 2. § (32) bekezdés c) pontja szerint - békemissziós 
tevékenységre vezényelt hivatásos és szerződéses állományú katonák vonatkozásában 
lehetőség nyílt a repülő és helikopter műszaki üzembentartó pótlék folyósítására. [Módosítás 

1. §] 
 

Figyelemmel arra, hogy a szóban forgó feladat kezdő időpontja eltér a Módosítás 
hatálybalépésének időpontjától, a Módosítás 5. § (1) bekezdése visszamenőleges hatállyal, a 
légi kiképzéstámogató csoportok külföldi alkalmazásának napjától biztosítja a szóban forgó 

állomány részére a repülő és helikopter üzembentartó pótlékot.  
 

 

2.) Illetmény-megállapítási jogkörök, pénzügyi ellenjegyzés  

 

 

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 87/2010. 

(X. 6.) HM utasításban foglaltakra figyelemmel a Módosítás újraszabályozza az 
Illetményrendelet - az illetmény-megállapításra jogosult vezetőket és jogkörüket tartalmazó – 
74. §-át, továbbá a Módosítással jogszabályi szintre emelkedett a pénzügyi ellenjegyzési 

kötelezettséggel kapcsolatos szabályozás. [Módosítás 2-3. §] 
 
 

3.) Illetménykiegészítés 

 

 
a) A Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítése, irányítási és vezetési rendje 

kialakításának egyes feladatairól szóló 82/2010. (VIII. 27.) HM utasítás szerint 2010. október 

1-jével létrejött a HM Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal, 
valamint HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal. Erre és a  honvédelmi 

miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség 
katonai szervezetei szervezeti korszerűsítésének egyes feladatairól szóló 98/2010. (XI. 16.) 
HM utasításnak megfelelően a 2011. január 1-jével létrejövő új szervezetekre figyelemmel, a 

Módosítás újraszabályozza az Illetményrendelet 1. számú melléklet a) pontjában szereplő, a 
felsőfokú végzettségű állomány tekintetében 50%-os illetménykiegészítésre jogosító 

szervezetek körét. [Módosítás 5. § (2) bekezdés, valamint 6. § (1) bekezdés] 
 
b) Figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági 

Központ költségvetési szerv megszüntetéséről szóló 4/2010. (V. 7.) HM határozatban 
foglaltakra – mely szerint a szervezet 2010. június 1-jei hatállyal megszüntetésre került –, 

szükségessé vált az Illetményrendelet 1. számú melléklet b) pontjából a HM KEKK hatályon 
kívül helyezése. [Módosítás 6. § (2) bekezdés] 

 

c) A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj alapító okiratának kiadásáról szóló 
26/2010. (XII. 29.) HM határozatban foglaltak alapján 2011. február 1-jei hatállyal 

megalakításra került az MH Ludovika Zászlóalj. Figyelemmel a fentiekben foglaltakra, a 
Módosítás rendelkezik a szóban forgó katonai szervezet illetménykiegészítési kategóriába 
sorolásáról is, mely szerint az MH Ludovika Zászlóalj állományába tartozó felsőfokú iskolai 

végzettséggel rendelkező hivatásos és szerződéses állományú katonák 2011. február 1-jei 
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hatállyal a beosztási illetmény 35%-ával megegyező összegű illetménykiegészítésre 
jogosultak. [Módosítás 5. § (3) bekezdés, valamint 6. § (2) bekezdés] 

 
 

4.) Önkéntes tartalékosokkal kapcsolatos rendelkezések 

 
 

 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint 
egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról 2010. évi CLXXX. törvény jelentősen 

módosította a Hjt. önkéntes tartalékos katonákra vonatkozó rendelkezéseit. A módosítás 
következtében szükségessé vált az Illetményrendelet 78. §-ának módosítása. Ennek 
megfelelően a korábbi „önkéntes tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes műveleti 

tartalékos” szöveg került, továbbá a Módosítás alapján megteremtésre kerültek az önkéntes 
védelmi tartalékosok részére járó egyszeri szerződéskötési díj kifizetésével kapcsolatos 

szabályok is. [Módosítás 4. §] 
 
 

5.) Kormánytisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos módosítások 

 

 
Tekintettel a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényben 

foglaltakra, megtörtént az Illetményrendelet köztisztviselői jogviszonyt érintő 

rendelkezéseinek kormánytisztviselői jogviszonyra történő módosítása, figyelemmel arra, 
hogy a tárcánál köztisztviselői jogállású személyek már nem kerülnek foglalkoztatásra, 
kizárólag kormánytisztviselők. [Módosítás 7. §, 8. § e) pontja]  

 
 

6.) HM Állami Egészségügyi Központ megnevezésének változása 

 
 

A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és 
Vasút-egészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról 

szóló 11/2010. (VIII. 2.) HM határozatban foglaltak végrehajtásra került a kórház új 
megnevezésének Illetményrendeleten történő átvezetése. [Módosítás 8. § b-c) és h) pontjai] 

 

 
7.) Szolgálati időpótlék szabályozásának jogtechnikai pontosítása 

 
 
Szakmai tapasztalataink alapján az Illetményrendelet 4/A. § (1) bekezdésében a 

szolgálati időpótlékra való jogosultság szabályon belül az 5 év szolgálati idő betöltésének 
előírása - a szolgálati idő meghatározását szabályozó normaszövegben - bizonytalanságot 

okozott. Figyelemmel az előzőekben foglaltakra, valamint arra, hogy a Hjt. 110/A. § (1) 
bekezdés a) pontja egyértelműen rendelkezik arról, hogy a szolgálati időpótlékra való 
jogosultságot 5 év szolgálati idő betöltése teremti meg, így az Illetményrendelet ide 

vonatkozó 4/A. § (1) bekezdésében az „5 év szolgálati idő betöltés után” szövegrész hatályon 
kívül helyezésre került. [Módosítás 9. § b) pont] 
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8.) Ügyeleti díjra való jogosultsági szabályok jogtechnikai pontosítása 

 

 
 Az Illetményrendelet - az ügyeleti díjjal kapcsolatos végrehajtási szabályokat 

tartalmazó – 28. § (1) bekezdésében szükségtelennek mutatkozott a 24 órás ő r- és ügyeleti 
szolgálatok példálózó jelleggel történő felsorolása, így - figyelemmel arra, hogy a Magyar 
Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet 

egyértelmű szabályozást tartalmaz a szóban forgó szolgálatokkal kapcsolatosan - a Módosítás 
rendelkezik az Illetményrendelet 28. § (1) bekezdése zárójeles részének 1 törléséről. 

[Módosítás 9. § c) pont] 
 

 

II. A repülőhajózók és ejtőernyősök egyszeri juttatásáról szóló 4/2002. (I. 25.) 

HM rendelet módosítása 

 

 
Tekintettel arra, hogy a katonai szervezetek állománytáblájában/munkaköri 

jegyzékében a korábban használt szakmai szám helyett a 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet által 
szabályozott Munkakör Azonosító Kód (MAK) szolgál a munkakörök azonosítására, valamint 

az annak betöltéséhez szükséges követelmények jelölésére, szükségessé vált a 4/2002. (I. 25.) 
HM rendelet előzőekben foglaltakhoz kapcsolódó módosítása.  

 

 A fentiekben foglaltak alapján a szóban forgó rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont 
táblázatának 3. sorából törlésre került a „szakmai számú” szövegrész. [Módosítás 10. §]  
 

 

III. 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 módosítása 

 

 

 A NATO, EU, nemzeti beosztásban tartós külszolgálatot teljesítő kiküldöttek 

jövedelemmel rendelkező házastársa utáni családtagi pótlék megállapítási szabály végrehajtói 
oldalról történő értelmezése vonatkozásában gyakran bizonytalanságot tapasztalunk, ennek 
következtében került pontosításra a szóban forgó szabályozás, melynek következtében bővült 

a családtagi pótlékra való jogosultság megállítása során figyelembe veendő jövedelem típusok 
köre. [Módosítás 11. §] 

 
 A korábbi szabályozás szerint a külszolgálat utolsó hónapjára járó devizaellátmányok 
összegeit a külszolgálat befejezése előtt öt munkanappal ki kellett fizetni. Ezen szabály 

végrehajtása a gyakorlatban sok esetben problémába ütközik, tekintettel arra, hogy a 
külszolgálatról történő hazautazás napja sok esetben még az utolsó napokban módosulni 

szokott, ezért az utolsó hónapra járó devizaellátmányok összegeinek kifizetésére vonatkozó 
szabályozás – a korábbi hónapokra járó devizaellátmány kifizetéséhez hasonlóan – a 
külszolgálat befejezését követő öt munkanapon belüli kifizetési kötelezettségre módosult. 

[Módosítás 13. § d), h) pontok] 
 

 

 

                                                 
1
 „(hadműveleti, lak tanya-, objek tum-, riasztó-értes ítő, kapu-, telephely-, őr- és rejtjelző-, konyha-, 

egészségügyi, segélyhely stb.)” 
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IV. További módosítások 

 

1.) Jogalkalmazói tapasztalatokra figyelemmel módosításra került a hivatásos és 
szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, 

valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 
10/2002. (III. 5.) HM rendelet (Személyügyi rendelet) 58. §-a. A szóban forgó jogszabályi 
hely kiegészítésre került egy új (5) bekezdéssel, mely az eredeti beosztás ellátása melletti 

beosztás ellátásával történő megbízásokra vonatkozóan szabályoz arról, hogy a megbízással 
ellátott beosztás rendszeresített rendfokozata - az eredeti beosztáshoz tartozó rendszeresített 

rendfokozattól - legfeljebb két rendfokozattal térhet el felfelé. [Módosítás 14. §]  
 

 2.) A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról 

szóló 4/2008. (II. 29.) HM rendeletet, valamint a hivatásos és szerződéses katonák, a 
honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) 

HM rendeletet érintő módosítások a miniszteri engedélyezési jogkörök a HM közigazgatási 
államtitkárához való delegálásáról rendelkeznek. [Módosítás 17-18. §] 

 

3.) A Személyügyi rendelet további módosítása, valamint  a Magyar Honvédség 
hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes 

besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 
17.) HM rendelet módosítása csupán szervezeti változások miatti átvezetéseket tartalmaz. 
[Módosítás 19. §] 

 
 
 

Sulyok János dandártábornok sk. 


