
 

   
 

T E R V E Z E T  
 

A honvédelmi miniszter 
 

/2012. (     ) HM  
 

r e n d e l e t e 
 

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 módosításáról 
 

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b)pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárvaa 
következőket rendelem el: 

 
1. § 

 
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(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül 
ki: 

 
„(1a) A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél a parancsnoki (vezetői) beosztásra 

meghatározott rendfokozatnál eggyel alacsonyabb rendfokozatot kell meghatározni a helyettesi 
beosztásokra. Tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztások esetén ez kettővel alacsonyabb 
lehet. A Honvédelmi Minisztériumban és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó 
szervezeteknél a honvédelemért felelős miniszter döntése alapján a vezető és helyettese azonos 
rendfokozattal is rendszeresíthető.” 

 
2. § 

 
Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Hjt. 46. § (3) bekezdés k) pontja 

alapján más szervnél szolgálatot teljesítő katonai ügyészek, katonai tanácsokkal rendelkező 
bíróságokbeosztott tiszti, és altiszti állománya a speciális előmeneteli rendhez tartoznak. 

 
(2) A Magyar Honvédség hivatásos állományába is tartozó katonai ügyészek 

rendszeresíthető rendfokozatait a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak 
jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 7. melléklete tartalmazza.” 

 
3. § 

 
Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. § A rendelet 



 

 

a) 1. számú melléklete a Honvédelmi Minisztérium hivatásos tábornoki, hivatásos és 
szerződéses tiszti és altiszti állománya részletes beosztási kategóriába történő besorolását, valamint 
e beosztásokban általános és speciális előmeneteli rendben rendszeresíthető, illetve elérhető 
rendfokozatokat 

b) 2. számú melléklete a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó 
szervezetek, valamint a HM Tábori Lelkészi Szolgálat hivatásos tábornoki, hivatásos és szerződéses 
tiszti és altiszti állománya részletes beosztási kategóriába történő besorolását, valamint e 
beosztásokban általános és speciális előmeneteli rendben rendszeresíthető, illetve 
elérhetőrendfokozatokat 

c) 3. számú melléklete a Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek hivatásos 
tábornoki, hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti, szerződéses legénységi állománya részletes 
beosztási kategóriába történő besorolását, valamint e beosztásokban általános és speciális 
előmeneteli rendben rendszeresíthető, illetve elérhető rendfokozatokat 

d) 4. számú melléklete a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos tábornoki, tiszti, 
altiszti állománya beosztási kategóriába történő részletes besorolását, valamint az ezen 
beosztásokban elérhető rendfokozatokat 

e) 5. számú melléklete a katonai tanácsokkal rendelkező bíróságok hivatásos tábornoki, 
tiszti, zászlósi, altiszti állománya beosztási kategóriába történő részletes besorolását, valamint ezen 
beosztásokban elérhető rendfokozatokat 

f) 6.számú melléklete a honvéd egészségügyi intézmények hivatásos tábornoki, hivatásos és 
szerződéses tiszti és altiszti, szerződéses legénységi állománya részletes beosztási kategóriába 
történő besorolását, valamint e beosztásokban általános és speciális előmeneteli rendben 
rendszeresített, illetve elérhető rendfokozatokat 

g) 7.számú melléklete a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hivatásos tábornoki, tiszti, zászlósi, 
altiszti állományának beosztási kategóriába történő részletes besorolása, valamint az ezen 
beosztásokban elérhető rendfokozatokat 

tartalmazza.” 
 

4. § 
 

(1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
(3) Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 
(4) Az R. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 
(5) Az R. 5. számú melléklete a 5. melléklet szerint módosul. 
(6) Az R. a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki. 
(7) Az R. a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki. 

 
5. § 

 
Az R. 2. § (2) bekezdésében a „Tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „Altiszti” szöveg lép. 

 
6. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 
(2) 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 módosításárólszóló …./2012. (….) HM rendelettel 
módosított 1. számú melléklet „VI. alezredes” sor „osztályvezető (ir.vez.h.) (V)” és „szakreferens 



 

 

(ir.vez.h.) (V)” beosztások besorolása az a rendelet hatályba lépésekor e beosztást betöltőket nem 
érinti. 

(3) Hatályát veszti az R. 4. §-a. 
(4) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
Budapest, 2012. április-   n. 

 
 
 

Dr. Hende Csaba 



 

 

1. melléklet a     /2012. (      ) HM rendelethez 
 

1. Az R. 1. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1. számú melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez 
 

A Honvédelmi Minisztérium hivatásos tábornoki, hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti 
állománya részletes beosztási kategóriába történőbesorolása, valamint e beosztásokban általános 

és speciális előmeneteli rendben rendszeresíthető, illetve elérhető rendfokozatok 
 
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 
Beo. 
Kat. Rendfokozat Általános előmenetel Speciális előmenetel 

X. vezérezredes 
Honvéd Vezérkar főnöke  
(vezető: továbbiakban: V) 

 

IX. altábornagy Honvéd Vezérkar főnökének helyettese (V)  

VIII.  vezérőrnagy 
főtanácsadó; 
HVK Hadműveleti Csoportfőnökség: 
csoportfőnök (V); 

 

VII. 

dandártábornok 
főosztályvezető (V);  
csoportfőnök (V) 

 

ezredes 

főosztályvezető (V);  
csoportfőnök (V); 
államtitkári titkárságvezető (V); 
Vezérkari Iroda: irodavezető (V) 

VI. ezredes 

osztályvezető (főovh.) (V); 
osztályvezető (csfh.) (V); 
irodavezető (V); 
osztályvezető (ir.vez.h.) (V); 
szakreferens (ir.vez.h.) (V); 
szakreferens (ov.) (V); 
osztályvezető (V); 
szakreferens 

 

V. alezredes 

kiemelt főtiszt (ovh.) (V);  
kiemelt referens (ovh.) (V);  
kiemelt főtiszt (irvezh.) (V); 
osztályvezető (ir.vez.h.) (V); 
szakreferens (ir.vez.h.) (V); 
kiemelt főtiszt (Központi Lakásbizottság 
titkára); 
kiemelt főtiszt;  
kiemelt referens;  
parancsőrtiszt; 
KÁT Titkárság: szakreferens 
(titkárságvez.h.) (V) 

kiemelt főtiszt; 
kiemelt referens 

IV. őrnagy 

főtiszt; 
referens;  
parancsőrtiszt; 
személyi titkár 

főtiszt; 
referens 

III. százados 
személyi titkár; 
tiszt 

tiszt 

II. főhadnagy tiszt  
I. hadnagy tiszt  

Megjegyzés: 
Azon beosztások, amelyek kettős rendfokozattal jelennek meg, a honvédelemért felelős miniszter döntése alapján kerülnek 
rendszeresítésre a munkaköri jegyzékben. 
 
 
 
 



 

 

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  

 
Beo. 
Kat. Rendfokozat Általános előmenetel Speciális előmenetel 

X. főtörzszászlós MH vezénylő zászlós  

IX. törzszászlós 
 segítő; 

kidolgozó; 
tervező-szervező zászlós 

VIII.  zászlós   
VII. f őtörzsőrmester  tervező-szervező altiszt 
VI. törzsőrmester   
V. őrmester   

„  



 

 

2. melléklet a     /2012. (      ) HM rendelethez 
 

1. Az R. 2. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. számú melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez 
 

A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a HM Tábori 
Lelkészi Szolgálat hivatásos tábornoki, hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti állománya 
részletes beosztási kategóriába történő besorolása, valamint e beosztásokban általános és 

speciális előmeneteli rendben rendszeresíthető, illetve elérhető rendfokozatok 
 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 
Beo.
kat. Rendfokozat Általános előmenetel Speciális előmenetel 

X. vezérezredes   
IX. altábornagy   

VIII.  vezérőrnagy   

VII. 

dandártábornok 

főigazgató (V); 
tábori püspök (V); 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM 
HIM):  parancsnok (V) 

 

ezredes 
főigazgató (V); 
HM HIM:  parancsnok (V) 

VI. ezredes 

főigazgató-helyettes (V); 
képviseletvezető (V); 
igazgató (V); 
igazgató (IC elnök) (V); 
igazgató (főigh.) (V); 
intézetvezető (V); 
osztályvezető (intézetvez.h.) (V); 
osztályvezető (képviseletvez.h.)(V); 
általános helynök (V); 
püspöki hivatalvezető (V); 
HM Védelmi Hivatal (HM VH): 
szakreferens (Budapest Főváros); 
HM HIM:  parancsnok-helyettes (általános) 
(V); 
igazgató (parancsnok-helyettes) (V) 

általános helynök (V); 
püspöki hivatalvezető (V) 

V. alezredes 

igazgatóhelyettes (V); 
képviseletvezető-helyettes (V); 
osztályvezető (igh.) (V); 
osztályvezető (V); 
irodavezető (V); 
kiemelt főtiszt (igh.) (V); 
kiemelt főtiszt (ovh.) (V);  
kiemelt főmérnök (ovh.) (V); 
kirendeltség-vezető (V);  
kiemelt főtiszt; 
kiemelt főtiszt (NADREP); 
kiemelt főmérnök; 
vezető kutató(múzeumi titkár); 
HM Protokoll Rekreációs és Kulturális 
Főigazgatóság: igazgató (V); 
Lőkísérleti és Vizsgáló Állomás: parancsnok 
(V) 

vezető pénzügyi referens (V);  
püspöki titkár; 
kiemelt vezető táborilelkész (V); 
kiemelt tábori lelkész; 
HM HIM: irodavezető (V); 
igazgató-helyettes (gyűjteményi) (V); 
osztályvezető (V); 
könyvtárvezető (V); 
térképtárvezető (V); 
irattárvezető (V); 
levéltárvezető (V); 
kiemelt főtiszt (főszerkesztő) (V) 

IV. őrnagy 

alosztályvezető (V); 
csoportvezető (V); 
főtiszt (ovh.) (V); 
főmérnök (ovh.) (V); 
főmérnök (pkh.) (V); 
főtiszt; 

főmuzeológus (ovh.) (V); 
főmuzeológus; 
jogász főtiszt (ovh.) (V); 
főtiszt; 
főmérnök; 
pénzügyi referens; 



 

 

Beo.
kat. Rendfokozat Általános előmenetel Speciális előmenetel 

főmérnök tábori lelkész; 
vezető pénzügyi referens (V); 
belső ellenőr; 
kommunikációs főtiszt; 
jogász főtiszt 

III. százados 

mérnök; 
tiszt 

muzeológus; 
pénzügyi referens; 
jogász tiszt; 
mérnök; 
tiszt 

II. főhadnagy tiszt  
I. hadnagy tiszt  

Megjegyzés 
Azon beosztások, amelyek kettős rendfokozattal jelennek meg, miniszteri döntés alapján kerülnek rendszeresítésre a 
munkaköri jegyzékekben. 
 
 

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 
Beo. 
Kat. Rendfokozat Általános előmenetel Speciális előmenetel 

X. főtörzszászlós   

X. törzszászlós 

 állománykezelő; 
informatikus; 
kidolgozó; 
logisztikai zászlós; 
nyilvántartó;  
pénzügyi referens; 
ügyviteli részlegvezető; 
részlegvezető; 
segítő;  
számviteli zászlós; 
személyügyi zászlós; 
tervező-szervező zászlós; 
ügykezelő;  
vezető ügykezelő; 
pénzügyi zászlós; 
beosztott zászlós; 
műszakvezető; 
fegyvertechnikus 

VIII.  zászlós 

 állománykezelő; 
ellátó zászlós; 
irattáros; 
informatikus; 
költségvetési zászlós; 
levéltári kezelő; 
logisztikai zászlós; 
nyilvántartó; 
számviteli zászlós; 
személyügyi zászlós; 
pénztáros; 
pénzügyi referens; 
szaktechnikus; 
tervező-szervező zászlós; 
ügykezelő; 
technikus 

VII. f őtörzsőrmester 

 gépkocsivezető; 
informatikai altiszt;  
pénzügyi altiszt; 
tervező-szervező altiszt 

VI. törzsőrmester   
V. őrmester   

„



 

 

 

3. melléklet a     /2012. (      ) HM rendelethez 
 

1. Az R. 3. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. számú melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez 
 

A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek hivatásos tábornoki, hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti, szerződéses legénységi 
állománya részletes beosztási kategóriába történő besorolása, valamint e beosztásokban általános és speciális előmeneteli rendben rendszeresíthető, 

illetve elérhető rendfokozatok 
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
  Általános előmenetel 

X. vezérezredes        

IX. altábornagy 

MH 
Összhaderőnemi 
Parancsnokság 
(MH ÖHP):  
parancsnok (V) 

      

VIII. vezérőrnagy 

 MH ÖHP: 
törzsfőnök (V); 
szárazföldi haderőnem 
főnöke (pkh.) (V); 
légierő haderőnem 
főnöke (pkh.) (V); 
katonai képviselő 
(Brüsszel) (V) 

     

VII. 
dandártá- 
bornok 

dandárparancsnok 
(V) 

MH Vezetési és 
Doktrinális 
Központ(MH VDK):  
parancsnok (V); 

MH ÖHP: logisztikai 
erők főnöke (pkh.) (V); 
törzsfőnök-helyettes 
(V);  
katonai képviselő 
(Mons) (V) 

repülő és helikopter 
bázis: parancsnok (V)  

  MH Altiszti Akadémia 
(MH AA):  parancsnok (V) 

 



 

 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
  Általános előmenetel 

VI. ezredes 

ezredparancsnok 
(V); 
önálló zászlóalj: 
parancsnok (V) 

MH ÖHP:  főnök 
(V);osztályvezető (V); 
irodavezető (V); 
MH VDK:  törzsfőnök 
(V); 
osztályvezető (V); 
Katonai Képviselő 
Hivatala 
(Brüsszel):képviseletve
zető (V); 
katonai képviselő 
helyettes (V); 
nemzeti C3 képviselő 

dandár: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
MH Támogató Dandár 
(MH TD): igazgató (V), 
főkarmester (V); 
Helyőrségtámogató 
Parancsnokság: 
parancsnok (pkh.) (V); 
MH Híradó és 
InformatikaiRendszerfő
központ 
(MH HIRFK): 
parancsnok (V); 
repülő és helikopter 
bázis: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
törzsfőnök (V); 
Honvéd Koronaőrség: 
parancsnok (pkh.) (V) 

MH Légi Vezetési és 
Irányítási Központ 
(MH LVIK):  
parancsnok (V); 
törzsfőnök (V); 
HDM 
központparancsnok (V); 
Légi Irányító Központ 
(LIK) : parancsnok (V) 

MH Pápa 
Bázisrepülőtér (MH 
PBRT): bázisparancsnok 
(V); 
MH Civil-katonai 
Együttműködési és 
Lélektani Műveleti 
Központ(MH 
CKELMK):  parancsnok 
(V); 
MH Ludovika Zászlóalj 
(MH LZ):  parancsnok 
(V) 

MH AA: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
Ellátó Központok: 
parancsnok (V); 
MH Katonai Közlekedési 
Központ (MH KKK) : 
parancsnok (V); 
MH Légijárm ű 
Javítóüzem (MH LÉJÜ): 
parancsnok (V); 
MH Geoinformációs 
Szolgálat (MH GEOSZ): 
szolgálatfőnök (V); 
MH Kinizsi Pál 
Tiszthelyettes Szakképző 
Iskola (MH KPTSZI): 
igazgató (V); 
MH Görgei Artúr Vegyi-
védelmi Információs 
Központ (MH GAVIK): 
parancsnok (V); 
MH Hadkiegészítő és 
Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság (MH 
HKNYP):  parancsnok (V); 
MH Bakony Harckiképző 
Központ (MH BHK): 
parancsnok (V) 

 

V. alezredes 

zászlóaljparancsnok 
(V) 

képviseletvezető-
helyettes (V); 
kiemelt főtiszt; 
MH ÖHP:  
főnök helyettes (V); 
főorvos (főnök h.) (V); 
kiemelt főtiszt 
(főnökh.) (V); 
kiemelt főtiszt (ovh.) 
(V); 
irodavezető-helyettes 
(V); 

főközpont parancsnok 
(V); 
főmérnök; 
dandár: 
törzsfőnök helyettes (V); 
főnök (V); 
MH TD:  
igazgatóhelyettes (V); 
alosztályvezető (V); 
HM objektumok: 
ügyviteli osztályvezető 
(V); 

főközpont parancsnok 
(V); 
parancsnok-helyettes 
(V); 
törzsfőnök (V); 
kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok (V); 
osztályparancsnok (V); 
MH 64. Logisztikai 
Ezred (MH 64.log.e.): 
logisztikai főnök (V); 
Nemzeti Támogató 

törzsfőnök (V); 
parancsnok-helyettes 
(V); 
MH PBRT : 
bázisparancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
hadműveleti 
központparancsnok (V); 
MH CKLEMK : 
parancsnok-helyettes 
(V),  

parancsnok-helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
osztályvezető (V); 
főmérnök; 
MH BHK:  szimulációs 
gyakorlóközpont 
parancsnok (V); 
Ellátó Központok: 
bázisparancsnok (V); 
raktárparancsnok (V); 
MH KKK : parancsnok-
helyettes (V); 

vezető pénzügyi 
referens (V) 



 

 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
  Általános előmenetel 

kiemelt főtiszt,  
alosztályvezető (V); 
váltásparancsnok (V); 
MH VDK: 
váltásparancsnok 
(ovh.)(V); 
váltásparancsnok (V); 
kiemelt főtiszt (ovh.) 
(V); 
kiemelt főtiszt 

HM objektumüzemeltető 
osztályvezető (V); 
repülő és helikopter 
bázis: főnök (V); 
törzsfőnök-helyettes 
(V);repülőszázad: 
századparancsnok (V); 
központparancsnok (V); 
kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok (V); 
osztályparancsnok (V); 
Helyőrség támogató 
parancsnokságok: 
parancsnok (V);  
MH HIRFK: 
parancsnok-helyettes 
(V), törzsfőnök (V); 
Központi Zenekar: 
karmester (V); 
Honvéd 
Koronaőrség:parancsnok
-helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 

Központ: 
központparancsnok 
(pkh.) (V); 
MH 54. Veszprém 
Radarezred (MH 54. 
RE): Informatikai 
Központ parancsnok (V); 
MH 12.Légvédelmi 
Rakétaezred( MH 
12.lérak.e.): 
Hadműveleti Központ 
parancsnok (V); 
Helyőrségtámogató 
parancsnokságok: 
parancsnok (V); 
MH LVIK:  
osztályvezető (V); 
központparancsnok (V); 
váltásparancsnok (V); 
LIK: parancsnok-
helyettes (V); 
kiemelt főtiszt 
(közp.pkh.) (V) 

törzsfőnök (V); 
MH LZ: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
részlegvezető (V) 
 

törzsfőnök (V); 
Területi Közlekedési 
Parancsnokság: 
parancsnok (V); 
központparancsnok (V); 
MH LÉJÜ:  parancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
főmérnök (pkh.) (V); 
MH GEOSZ: 
szolgálatfőnök-helyettes 
(V); 
osztályvezető (szfh.) (V); 
osztályvezető (V); 
főmérnök (szfh.) (V); 
MH KPTSZI: igazgató-
helyettes (V); 
osztályvezető (ig. h.) 
(V),;csoportvezető (V); 
MH GAVIK: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
szolgálatfőnök (pkh.) (V); 
osztályvezető (V); 
MH Veszélyesanyag 
Ellátó Központ (MH 
VEK): laboratóriumvezető 
(V); 
MH AA:  főnök (V); 
MH HKNYP:  
parancsnok-helyettes (V); 
osztályvezető (V); 
központparancsnok (V); 
kiemelt főtiszt 

IV. őrnagy 

zászlóaljparancs-
nok-helyettes (V); 
zászlóalj törzsfőnök 
(V); 
irodavezető (V) 

főtiszt;  
központparancsnok (V) 

főközpont parancsnok-
helyettes (V); 
főtiszt (főnök h.) (V); 
alosztályvezető (V);  
részlegvezető (V); 
vezető objektumkomen-
dáns (V); 

főközpont parancsnok-
helyettes (V); 
főnök (V); 
főtiszt;  
helyőrségkomendáns 
(V); 
központparancsnok (V); 

központparancsnok(V); 
részlegvezető (V); 
34. Különleges Műveleti 
Zászlóalj (MH 34. 
KMZ) : műveleti 
századparancsnok (V); 
MH PBRT:  törzsfőnök-

alosztályvezető (V); 
főtiszt; 
központparancsnok (V); 
főtiszt (ovh.) (V); 
részlegvezető (V); 
MH BHK :főnök (V); 
szimulációs 

vezető pénzügyi 
referens (V); 
pénzügyi referens; 
kommunikációs 
főtiszt; 
térképész főtiszt; 
térképész főtiszt 



 

 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
  Általános előmenetel 

főtiszt; 
helyőrségkomendáns 
(V); 
központparancsnok (V); 
dandárvezető szervek: 
részlegvezető (V); 
főnökhelyettes (V); 
MH TD:  
váltásparancsnok (V);  
helyőrség támogató 
parancsnokságok:  
parancsnok-helyettes 
(V); 
főtiszt (ovh.); 
repülő és helikopter 
bázis:főnökhelyettes 
(V); 
részlegvezető (V); 
alosztályvezető (V); 
váltásparancsnok (V); 
Légiforgalmi Irányító 
Központ (LÉFIK) : 
parancsnok (V), 
repülőszázad:századpara
ncsnok-helyettes (V); 
központparancsnok (V); 
repülőeszköz javító 
század és üzemeltető 
század: 
századparancsnok (V); 
repülő rajparancsnok 
(V); 
helikopter rajparancsnok 
(V); 
repülő műszaki 
zászlóalj: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
törzsfőnök (V); 
szolgálatvezető mérnök 
(V); 

részlegvezető (V); 
kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok-
helyettes (V); 
osztályparancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
MH 64.log.e.:logisztikai 
főnökhelyettes (V); 
támogató csoport: 
csoportparancsnok 
(kp.pkh.) (V); 
csoportparancsnok (V); 
MH 54. RE: 
Informatikai Központ 
parancsnok-helyettes 
(V); 
radarszázad 
századparancsnok (V); 
mérőpont parancsnok 
(V); 
Helyőrségi Komendáns 
Hivatalok:helyőrségkom
endáns (V); 
Helyőrségtámogató 
parancsnokságok: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
Nemzeti Telepíthető 
Híradó és Informatikai 
Század:századparancsno
k (V); 
MH LVIK:  
csoportparancsnok (V); 
központ parancsnok-
helyettes (V); 
alosztályvezető (V);  
váltásparancsnok(V)  

helyettes(V); 
Helyőrségi Komendáns 
Hivatalok:helyőrségkom
endáns (V); 
MH CKLEMK : 
csoportparancsnok(V); 
MH LZ: 
századparancsnok (V) 

gyakorlóközpont 
parancsnok-helyettes (V); 
alosztályvezető (V); 
kiképző bázisparancsnok 
(V); 
MH HKNYP:  
alosztályvezető (V); 
Ellátó Központok: 
bázisparancsnok-helyettes 
(V); 
raktárparancsnok-helyettes 
(V); 
részlegvezető (V); 
MH Logisztikai Ellátó 
Központ (MH LEK) : 
raktárparancsnok (V); 
mérésügyi főnök (V); 
főtiszt (ovh.) (V); 
MH KKK : főnök (V); 
központparancsnok-
helyettes (V); 
részlegvezető (V); 
Toborzó és Érdekvédelmi 
Központ:irodavezető  (V); 
MH GEOSZ: 
alosztályvezető (V); 
MH KPTSZI: főnök(V); 
vezető oktató; 
MH GAVIK: váltás-
parancsnok (V); 
főnök (V); 
szolgálatfőnök-helyet-
tes(V); 
laboratóriumvezető (V); 
csoportparancsnok (V); 
MH LÉJÜ: 
törzsfőnök-helyettes (V); 
MH 
AA: alosztályvezető(V); 
vezető oktató (csopvez.h) 
(V); 

(ovh.) (V); 
jogi és igazgatási 
alosztályvezető 
(V); 
meteorológus 
főtiszt; 
meteorológus 
főtiszt (ovh.) (V); 
meteorológus 
főtiszt (kp. pkh.) 
(V); 
meteorológiai 
csoportparancsnok 
(V); 
főtechnológus; 
vezető tűzszerész 
(V); 
karmester (V); 
csoportparancsnok 
(V); 
szolgálatvezető 
mérnök (V); 
belső ellenőr; 
MH GAVIK: 
laboratórium-
vezető(V); 
MH ÖHP:  
ügyviteli főtiszt,  
titokvédelmi 
főtiszt; 
dandár jogi és 
igazgatási 
főnökségek:főnök
helyettes  (V); 
ezred jogi és 
igazgatási 
főnökségek: főnök 
(V); 
jogi és igazgatási 
részleg:részlegvez
ető (V); 
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Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
  Általános előmenetel 

kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok-
helyettes (V); 
osztályparancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
részlegvezető (V) (csak a 
felderítő, műszaki, és a 
harcoló, 
harctámogatózászlóaljak
nál); 
MH HIRFK rendszer-
főfelügyelet: 
parancsnok (V); 
részlegvezető (V);  
Központi Zenekar: 
karmester-helyettes (V) 

vezető oktató; 
részlegvezető (V); 
csoportvezető (V); 
MH HKNYP:  
főtiszt (pkh.) (V); 
központparancsnok (V); 
irodavezető (V); 
részlegvezető (V); 
főtiszt 

HM objektumok: 
ügyviteli 
irodavezető (V); 
MH HKNYP : 
beosztott főtiszt 

III. százados 

főnök-helyettes 
(V); 
irodavezető-
helyettes 
(V); 
századparancsnok 
(V); 
központparancsnok 
(V); 
részlegparancsnok 
(V); 
alközpontparancs-
nok (V); 
állomásparancsnok 
(V); 
alosztályparancsnok 
(V); 
csoportparancsnok  
(V); 
felügyeletparancs-
nok (V); 
részlegvezető-
helyettes (V); 
ütegparancsnok (V); 

beosztott tiszt 
(főnök.h.) (V); 
beosztott tiszt 
(rlg.vez.h.) (V); 
beosztott tiszt 

beosztott tiszt (főnök.h.) 
(V); 
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) 
(V);  
ellenőr (rlgvez.h.) (V); 
beosztott tiszt; 
ellenőr; 
objektumkomendáns;  
repülésbiztonsági tiszt; 
dandár vezető szervek: 
részlegvezető-helyettes  
(V); 
zászlóalj részlegvezető-
helyettes (V) (csak a 
felderítő, műszaki, és a 
harcoló, 
harctámogatózászlóaljak
nál 
helyőrség támogató 
parancsnokságok: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
alosztályvezető (V); 
MH TD: 

beosztott tiszt (főnök.h.) 
(V); 
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) 
(V); 
beosztott tiszt; 
MH 43. hír. és vez.tám 
e.:rendszermérnök (pkh.) 
(V); 
MH 54. 
RE:radarszázad: 
századparancsnok-
helyettes (V); 
mérőpont parancsnok-
helyettes (V); 
Nemzeti Telepíthető 
Híradó és Informatikai 
Század:századparancs-
nok-helyettes (V); 
felügyeletparancsnok 
(V); 
Helyőrségtámogató 
parancsnokságok:paranc
snok-helyettes (V); 
Hadihajós alosztály: 

beosztott tiszt (rlg.vez.h.) 
(V); 
beosztott tiszt 
(csop.pkh.) (V); 
beosztott tiszt; 
részlegvezető-helyettes 
(V); 
parancsnok-helyettes 
(V); 
alosztályvezető (V); 
MH 34. KMZ : műveleti 
századparancsnok-
helyettes (V); 
MH 
CKELMK: zászlóalj 
támogató PSYOPS 
csoport: parancsnok (V) 

beosztott tiszt; 
MH BHK:  kiképző 
bázisparancsnok-helyettes 
(V); 
beosztott tiszt (főnök.h.) 
(V); 
Ellátó Központok: 
beosztott részleg 
részlegvezető (V); 
MH LEK:  
raktárparancsnok-helyettes 
(V); 
mérésügyi bázis parancs-
nokhelyettes (V); 
MH KPTSZI: 
oktató (rlgvez.h.) (V); 
MH HKNYP: beosztott 
tiszt (irodavez.h.) (V) 

rendszermérnök 
(pk.h.) (V); 
pénzügyi referens; 
belső ellenőr; 
elemző tiszt; 
értékelő tiszt; 
fedélzeti 
üzemeltető; 
hadműveleti tiszt; 
helikoptervezető 
lövész; 
helikoptervezető; 
igazgatási tiszt; 
információvédelmi 
tiszt; 
informatikai tiszt; 
jogász tiszt; 
kommunikációs 
tiszt; 
környezetvédelmi 
tiszt; 
megfigyelő; 
mérnök tiszt; 
meteorológus tiszt; 



 

 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
  Általános előmenetel 

beosztott tiszt 
(főnök h.) (V); 
beosztott tiszt 
(rlgv.vez.h.) (V); 
váltásparancsnok 
(V) 

bázisparancsnok (V); 
ügyeletes tiszt; 
MH 5.l.dd.:nevelő tiszt 
(rlg.vez.h.) V; 
Központi Zenekar: 
zenekarvezető (V); 
Felderítő-adatértékelő 
Központ:központparancs
nok  (V); 
MH 
HIRFK: rendszerfőfelüg
yelet parancsnok-
helyettes (V),  
rendszermérnök; 
üzemeltető mérnök; 
LÉFIK:  
váltásparancsnok (V);  
Repülőeszköz Javító 
Század: 
műhelyparancsnok (V); 
Honvéd Palotaőrség és 
Honvéd Koronaőrség: 
csoportparancsnok (V) 

alosztályparancsnok (V) munkavédelmi 
tiszt; 
rejtjelző tiszt;  
rendszertervező-
szervező tiszt; 
rendszerbiztonsági 
tiszt; 
rendszermérnök; 
repülésbiztonsági 
tiszt; 
repülőgépvezető;  
technológus; 
térképész tiszt; 
testnevelő tiszt; 
tűzvédelmi tiszt; 
üzemeltető; 
karmester-
helyettes (V); 
légierő 
elektronikai 
hadviselési tiszt;  
információ 
biztonsági tiszt; 
Előretolt 
repülésirányító 
csoport:repülésirán
yító; 
Különleges 
műveleti 
csoport:csoport-
parancsnok (V); 
SEL működést 
irányító 
váltásparancsnok 
(V); 
Repülő Műszaki 
Zászlóalj 
ejtőernyős 
kiszolgáló csoport: 
csoportparancsnok 
(V); 



 

 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
  Általános előmenetel 

oktató, 
hajóparancsnok 
(V); 
Kutyakiképző 
részleg: 
beosztott tiszt 
(rlg.vez.. h.) (V); 
ezred jogi és 
igazgatási 
főnökségek: 
főnök-helyettes 
(V); 
informatikai 
központ: 
központparancsnok 
(V); 
jogi és igazgatási 
részleg: 
részlegvezető-
helyettes (V); 
közlekedési 
központ:beosztott 
tiszt; 
MH AA:  kiképző 
tiszt; 
MH TD : tervező 
tiszt, műveleti 
tiszt,  
hadműveleti 
biztosító tiszt,  
ügyviteli tiszt, 
csoportparancsnok 
(V); 
MH 5.l.dd: 
nevelő tiszt; 
MH KKK:  
beosztott tiszt 
(rlg.vez.h.) (V); 
MH HIRFK : 
beosztott tiszt,  
távközlési 



 

 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
  Általános előmenetel 

hibamenedzser, 
hálózatirányítási 
rendszermérnök, 
hálózati 
rendszermérnök, 
alkalmazási 
menedzser, 
híradó rendszer-
főügyeletes, 
informatikai 
rendszer-fő-
ügyeletes; 
MH 
LÉFIK: irányító 
tiszt; 
speciális 
ejtőernyős kiképző 
csoport: 
csoportparancsnok 
(V); 
szállító-repülő raj: 
fedélzeti beosztott 
tiszt; 
szállító-repülő 
század 
törzs:beosztott 
tiszt; 
MH KPTSZI: 
oktató; 
MH LZ:  
századparancsnok-
helyettes (V); 
MH 12.lérak.e.: 
tűzelosztó tiszt; 
Honvéd 
Palotaőrség és 
Honvéd  
Koronaőrség: 
csoportparancsnok 
(V) 

II. főhadnagy alosztályvezető- MH VDK:  beosztott központ, alközpont radar instruktor; részleg beosztott tiszt üzemeltető mérnök műhelyparancsnok 
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Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
  Általános előmenetel 

helyettes (V); 
csoportparancsnok 
(V); 
csoportparancsnok-
helyettes (V); 
központparancsnok  
(V); 
felügyeletparancs-
nok-helyettes (V); 
alközpontparancs-
nok-helyettes (V); 
laboratóriumvezető  
(V); 
részlegparancsnok-
helyettes (V); 
részlegvezető (V); 
szakaszparancsnok 
(V);  
századparancsnok-
helyettes (V); 
ütegparancsnok-
helyettes (V) 

tiszt beosztott tiszt; 
csoportparancsnok; 
csoportparancsnok-
helyettes (V) 

beosztott tiszt; 
központ, alközpont 
beosztott tiszt; 
felügyletparancsnok-
helyettes(V); 
MH LVIK:  
részlegparancsnok (V); 
Hadihajós alosztály: 
alosztályparancsnok-
helyettes (V)  

(szdpk.h.) (V); 
üzemeltető mérnök 
(rlg.pk.h.) (V); 
üzemeltető mérnök; 
beosztott tiszt 

(V); 
tároló tiszt; 
tűzszerész; 
szakaszparancsnok 
(V); 
tüzér 
szakaszparancsnok 
(V); 
páncéltörő 
szakaszparancsnok 
(V); 
üzemeltető 
mérnök;  
HUMINT szakaszp
arancsnok (V); 
pilóta nélküli 
felderítő 
szakasz:szakaszpar
ancsnok(V); 
kiképző 
csoport:csoportpar
ancsnok-helyettes 
(V); 
közlekedéstervező 
csoport:csoportpar
ancsnok (V); 
rádióelektronikai 
felderítő szakasz: 
szakaszparancsnok 
(V); 
rádiózavaró 
szakasz: 
szakaszparancsnok 
(V); 
speciális 
ejtőernyős kiképző 
csoport:csoportpar
ancs-nok-helyettes 
(V); 
kiképző tiszt; 
speciális folyami 



 

 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
  Általános előmenetel 

tűzszerész 
szakasz:szakaszpar
ancsnok (V); 
vegyivédelmi és 
tűzoltó 
szakasz:szakaszpar
ancsnok (V); 
MH VEK : tároló 
tiszt (csop.pkh.) 
(V); 
MH LEK : 
szakaszparancsnok 
(szdpkh.) (V); 
MH TD:  
rendszerbiztonsági 
tiszt 

I. hadnagy 

csoportparancsnok 
(V); 
kiképzőbázis-
parancsnok (V); 
laboratóriumvezető-
helyettes (V); 
részlegvezető-
helyettes (V); 
szakaszparancsnok 
(V) 

 híradó-informatikai 
ügyeletes; 
MH TD:  informatikai 
alközpont informatikai 
tiszt; 
csoportparancsnok-
helyettes (V) 

rávezető tiszt; 
beosztott tiszt; 
híradó-informatikai 
ügyeletes 

 üzemeltető mérnök  

  



 

 

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

  Általános előmenetel 
X. főtörzszászlós vezénylő zászlós vezénylő zászlós vezénylő zászlós  vezénylő zászlós  

IX. törzszászlós 

MH VDK:  ügykezelő; 
zászlós; 
kidolgozó; 
beosztott zászlós; 
MH Katonai Képviselő 
Hivatala (MH KKH): 
beosztott zászlós; 
MH Nemzeti Katonai 
Képviselet (MH NKK): 
beosztott zászlós; 
MH Nemzeti Összekötő 
Képviselet (MH NÖK):  
beosztott zászlós 

részlegparancsnok; 
törzs beosztott zászlós; 
ügyviteli részlegvezető; 
zászlóalj vezénylő zászlós; 
MH TD:  beosztott zászlós; 
MH HIRFK:  beosztott 
zászlós 

törzs beosztott zászlós; 
ügyviteli részlegvezető; 
zászlóalj vezénylő zászlós; 
MH LVIK:  részlegvezető, 
beosztott zászlós, 
repülésbejelentő 

kidolgozó-értékelő; 
ügyviteli részlegvezető; 
zászlóalj vezénylő zászlós; 
MH LZ:  kiképzőbázis 
parancsnok 

zászlóalj vezénylő zászlós; 
ügyviteli részlegvezető; 
beosztott zászlós; 
Ellátó központok törzs: 
beosztott zászlós, 
nyilvántartó;  
raktár bázis parancsnok-
ság: beosztott zászlós; 
MH CKELMK : beosztott 
zászlós; 
MH HKNYP:  
adatfeldolgozó, beosztott 
zászlós, szakoktató; 
MH 
GAVIK: labormentesítő 
részleg: részlegvezető 

szólamvezető; 
zenész (kottatáros); 
zenész (szolgálatvezető); 
ügyviteli részlegvezető; 
segítő;  
vezető meteorológiai 
asszisztens; 
vezető meteorológiai technikus; 
pénzügyi referens; 
HVKF híradó beosztott; MH 
HKNYP:  kidolgozó, 
beosztott zászlós; 
HM objektumok: vezető 
ügykezelő, részlegvezető, 
irattáros; 
MH VDK:  kidolgozó; 
MH AA: részlegvezető 
(tereprally); 
MH ÖHP: beosztott zászlós, 
ügykezelő; 
MH TD: beosztott zászlós, 
tervező-szervező zászlós; 
Honvéd Koronaőrség:felvezető 

VIII. zászlós 

MH VDK:  kidolgozó; 
beosztott zászlós; 
ügykezelő; 
MH KKH: beosztott 
zászlós; 
MH NKK: beosztott 
zászlós; 
MH NÖK : beosztott 
zászlós 

állomásvezető; 
fődiszpécser; 
csoportparancsnok; 
dandár raktárvezető; 
irattáros; 
részleg beosztott zászlós; 
század vezénylő zászlós; 
törzs beosztott zászlós; 
ügykezelő; 
váltásparancsnok; 
zászlóalj 
tűztámogató;részleg 
beosztott zászlós; 

csoportparancsnok; 
ezred raktárvezető; 
hadműveleti váltás 
beosztott zászlós; 
híradó ügyeletes; 
informatikai központ 
beosztott zászlós; 
rendszertechnikus; 
komendáns; 
LIK:  beosztott zászlós; 
nyilvántartó; 
század vezénylő zászlós; 
törzs beosztott zászlós; 

csoportparancsnok; 
dokumentumkezelő; 
FRISZ ügyeletes; 
hadműveleti beosztott; 
kidolgozó; 
komendáns; 
részleg beosztott zászlós; 
század vezénylő zászlós; 
ügykezelő; 
MH LZ:  rajparancsnok; 
MH 34. KMZ:  század 
törzs hadműveleti beosztott 

fődiszpécser; 
feldolgozó; 
kiképző rajparancsnok; 
komendáns; 
raktárvezető; 
statisztikus;  
század vezénylő zászlós; 
tároló raktár (csoport: 
raktárvezető; 
ügykezelő; 
zászlóalj törzs beosztott 
zászlós; 
döntnök; 

adatfeldolgozó; 
dokumentációkezelő; 
felderítő tűzszerész; 
főkormányos; 
főtechnikus; 
információvédelmi ügyeletes; 
informatikai beosztott; 
informatikai biztonsági 
ügyeletes; 
kiképző tűzszerész; 
kutató-mentő (felcser); 
meteorológiai asszisztens; 
meteorológiai technikus; 



 

 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

  Általános előmenetel 
zászlóalj ügyviteli 
részlegvezető; 
statisztikus; 
műszaki ellenőrző 
állomás:parancsnok; 
helyőrség támogató 
parancsnokságok: törzs 
beosztott zászlós; 
rendszer-főközpont 
beosztott zászlós; 
HM objektum üzemeltető 
osztályok:beosztott zászlós; 
MH TD:  beosztott zászlós; 
részlegvezető; 
MH HIRFK:  ellátó 
beosztott 

ügykezelő;  
zászlóalj (osztály) beosztott 
zászlós; 
helyőrség támogató 
parancsnokságok: törzs 
beosztott zászlós; 
műszaki ellenőrző állomás: 
parancsnok; 
MH LVIK:  beosztott 
zászlós; 
repülésbejelentő 

MH  AA: kiképző zászlós, 
beosztott zászlós; 
Ellátó központok törzs: 
beosztott zászlós; 
nyilvántartó; 
technikus; 
raktár parancsnokság: 
beosztott zászlós, 
raktárvezető; 
műszaki ellenőrző 
állomás:parancsnok; 
MH CKELMK : beosztott 
zászlós; 
MH LÉJÜ : részlegvezető; 
MH HKNYP:  beosztott 
zászlós; 
MH KPTSZI: beosztott 
zászlós; 
kiképzési beosztott; 
raktárvezető 

munkavédelmi zászlós; 
pénzügyi referens; 
programozó; 
rejtjelző; 
szaktechnikus; 
ügykezelő; 
tervező beosztott; 
térképész; 
tűzvédelmi zászlós; 
tűzszerész rajparancsnok; 
szakoktató; 
Kutatómentő csoport: 
csoportparancsnok; 
Repülő és helikopter 
bázis: repülőadat 
kiértékelő;  
szakápoló; 
informatikai központ: beosztott 
zászlós; 
kiképző csoport:kiképző 
zászlós; 
MH CKELMK: hadműveleti 
beosztott;  
MH GAVIK:  kidolgozó; 
technikus, 
tájékoztató; 
MH LÉJÜ:  technikus; 
MH TD : tervező beosztott; 
beosztott zászlós; 
szakoktató; 
felvezető; 
MH HIRFK:  alkalmazás 
menedzsment ügyeletes; 
re. mérnök műszaki zászlóalj: 
ellenőr zászlós; 
repülésbiztosító század: ellenőr 
zászlós; 
speciális ejtőernyős kiképző 
csoport:kiképző zászlós; 
központi szabályzat raktár: 
raktárvezető; 



 

 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

  Általános előmenetel 
MH 
HKNYP: nyomdaparancsnok; 
logisztikai beosztott; 
ABV riasztó-értesítő 
regionális csoport: 
beosztott zászlós; 
kiképzőbázis-parancsnok; 
MH LZ: kiképző zászlós; 
HonvédKoronaőrség:felvezető; 
MH 34.KMZ: 
csoportparancsnok műveleti 
helyettes; 
művelettámogató beosztott; 
felderítő beosztott; 
pénzügyi referens 

VII. f őtörzsőrmester 

MH VDK: nyilvántartó; állomásparancsnok; 
diszpécser; 
elektronikai harcszázad 
állomásparancsnok; 
központparancsnok; 
étkezdevezető; 
felderítő adatértékelő; 
központ beosztott altiszt; 
HUMINT 
részlegparancsnok; 
járatfogadó; 
lövegparancsnok; 
mestertechnikus; 
rajparancsnok; 
rendész; 
szakasz altiszt; 
szakasszisztens; 
század törzs beosztott 
altiszt; 
zászlóalj tűztámogató 
részleg beosztott altiszt; 
bázisüzemeltető 
alosztályok:beosztott 
altiszt; 
MH TD: baleseti 
helyszínelő; 

állomásparancsnok; 
alcsoportparancsnok; 
csoportparancsnok-
helyettes; 
információvédelmi altiszt; 
irattáros; 
csoportokba beosztott 
altiszt; 
étkezdevezető; 
információvédelmi 
állomásparancsnok; 
műveleti központ beosztott 
altiszt; 
rajparancsnok; 
zászlóalj raktárvezető; 
szakasz altiszt; 
század (üteg) törzs 
beosztott altiszt; 
váltásparancsnok; 
bázisüzemeltető 
alosztályok: beosztott 
altiszt; 
műszaki ellenőrző állomás: 
beosztott altiszt; 
MH LVIK:  részleg 
beosztott altiszt; 

információvédelmi 
állomásparancsnok; 
rajparancsnok; 
szakasz altiszt; 
század törzs beosztott 
altiszt; 
zászlóalj raktárvezető; 
mestertechnikus; 
helyőrségtámogató 
parancsnokságok: törzs 
beosztott altiszt  
 

csoportokba beosztott 
altiszt; 
diszpécser; 
műhelyparancsnok; 
őrparancsnok; 
rajparancsnok; 
rakodásszervező; 
raktárvezető-helyettes; 
részleg beosztott altiszt; 
részlegparancsnok; 
szakasz altiszt; 
század törzs beosztott 
altiszt; 
tároló raktár (csoport) 
raktárvezető-helyettes; 
mestertechnikus; 
MH CKELMK : beosztott 
altiszt; 
Ellátó 
központok:technikus 
(rajpk.h.); 
MH KPTSZI:  beosztott 
altiszt; 
ellátó altiszt; 
kiképző altiszt; 
étkezdevezető;  

adattáros; 
búvárkiképző; 
ejtőernyős; 
észlelő; 
fedélzeti rádiós; 
főaknász; 
főtechnikus; 
gépkocsivezető (I/VII. és 
magasabb beosztású vezetők 
gépkocsivezetője);  
gépüzemvezető; 
informatikus; mesteroperátor; 
kiképző altiszt; 
kutató-mentő; 
kutyavezető tűzszerész; 
laboráns; 
mechanikus; 
NATO futár, futárkísérő, 
futárkísérő (gépjárművezető); 
repülésbejelentő; 
adatközlő; 
repülést kiszolgáló; 
pénzügyi altiszt; 
speciális tűzszerész; 
század személyügyi altiszt; 
tűzoltó rajparancsnok; 



 

 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

  Általános előmenetel 
csoportbeosztott 
altiszt;mestertechnikus 

MH GEOSZ:  nyilvántartó;  
MH HKNYP : beosztott 
altiszt  

tűzszerész; 
ügykezelő-gépíró; 
vámügyi altiszt; 
zenész; 
sugáradag ellenőrző; technikus; 
sugáradag 
ellenőrző; raktárvezető; 
javító állomásparancsnok; 
Ellátó központok: 
raktárvezető-helyettes; 
Különleges műveleti 
csoport:specialista; 
MH AA: kezelő 
(tereprally);                                                                                                                
MH LÉJÜ:  részlegvezető-
helyettes; 
kalibráló részleg:ellenőr altiszt; 
közlekedéstervező 
csoport:beosztott altiszt; 
bemérő raj: rajparancsnok; 
értékelő-elemző 
központ:beosztott altiszt; 
MH GAVIK:  főkezelő, 
főszerelő; 
SEL üzemeltető váltás: 
váltásparancsnok; 
speciális folyami tűzszerész 
szakasz:tűzszerész (búvár); 
rajparancsnok; 
MH TD: tervező-szervező 
altiszt; 
Honvéd Koronaőrség: 
koronaőr; 
MH 43. Vezetéstámogató 
Ezred (MH 43.vt.e.): 
térképész; 
légvédelmi irányító 
csoport:irányító asszisztens;  
MH 93. Vegyivédelmi 
Zászlóalj (MH 93.vv.z.): 
vegyivédelmi rajok: 



 

 

Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

  Általános előmenetel 
rajparancsnok 

VI. törzsőrmester 

 állomásparancsnok; 
elektronikai harcszázad 
állomásparancsnok; 
főszakács; 
főtechnikus; 
harckocsiparancsnok; 
központparancsnok; 
lövegparancsnok; 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes; 
szakasz beosztott 
raktárvezető; 
szakasz beosztott altiszt; 
század raktárvezető; 

állomásparancsnok; 
étkezdevezető; 
központparancsnok; 
mérőpont beosztott altiszt; 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes; 
alcsoportparancsnok-
helyettes;  
feldolgozó;  
beosztott altiszt  

állomásparancsnok; 
központparancsnok; 
rajparancsnok 

műhelyparancsnok-
helyettes; 
őrparancsnok;  
őrparancsnok-helyettes; 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes; 
raktáros; 
technikus; 
főszakács; 
MH KKK:  csoport 
beosztott altiszt; 
Ellátó központok: 
technikus (rajpk. h.) 

állomásparancsnok; 
főszakács; 
futár; 
információvédelmi állomás 
beosztott altiszt; 
kihallgató altiszt; 
tűzszerész; 
Nemzeti Telepíthető 
Híradó és Informatikai 
Század:kezelő; 
páncéltörő 
raj:harcjárműparancsnok; 
technikai felderítő 
állomás:beosztott altiszt  

V. őrmester 

 állomásparancsnok; 
főkezelő; 
főszakács; 
futár; 
gépkocsivezető; 
gépparancsnok; 
harcjármű irányzó; 
irányzó; 
központparancsnok; 
lövegparancsnok-helyettes; 
pénztáros; 
rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 
technikus 

feldolgozó; 
főkezelő; 
főszakács; 
harcjárművezető; 
híradó központ beosztott 
altiszt; 
rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 
technikus 

állomásparancsnok; 
főkezelő; 
gépparancsnok; 
harcjármű irányzó; 
rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 
technikus 

főszerelő;  
gépkocsivezető; 
őrparancsnok-helyettes; 
rajparancsnok-helyettes; 
raktáros; 
technikus 

 

IV. szakaszvezető       
„ 



 

 

 
4. melléklet a     /2012. (      ) HM rendelethez 

 
1. Az R. 4. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. számú melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez 
 

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos tábornoki, tiszti, altisztiállományának 
beosztási kategóriába történő részletes besorolása, valamint az ezen beosztásokban 

elérhető rendfokozatok 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

Beo, 
Kat.  

Rendfokozat Beosztás 

IX. altábornagy főigazgató (V) 

VIII. vezérőrnagy 
főigazgató helyettes (V); 
főigazgató általános helyettes (V) 

VII. 
 

dandártábornok  

 ezredes 
igazgató (V); 
főosztályvezető (V) 

VI. 
 

 ezredes 

igazgatóhelyettes (V); 
főosztályvezető-helyettes (V); 
osztályvezető (igh.) (V); 
osztályvezető (főovh.) (V); 
osztályvezető (V); 
véderő- katonai és légügyi attasé (V); 
katonai és légügyi attasé (V); 
referatúravezető (V) 

 alezredes 

 osztályvezető (igh.) (V); 
 osztályvezető (főovh.)(V); 
 kiemelt főreferens (főovh.) (V); 
 osztályvezető (V); 
véderő- katonai és légügyi attasé (V); 

 katonai és légügyi attasé (V) 

 V. 
 

 alezredes 

osztályvezető-helyettes (V); 
kiemelt műveleti-, biztonsági főtiszt (ovh.) (V); 
kiemelt főreferens (ovh.) (V); 
kiemelt főtiszt (ovh.) (V); 
véderő- katonai és légügyi attasé helyettes (V); 
alosztályvezető (ovh.)(V); 
alosztályvezető (V); 
kiemelt műveleti-, biztonsági főtiszt; 
kiemelt főreferens; 
kiemelt főtiszt; 
főmérnök 

 őrnagy 

osztályvezető-helyettes (V); 
műveleti-, biztonsági főtiszt (ovh.) (V); 
főreferens (ovh.) (V); 
főtiszt (ovh.) (V); 
alosztályvezető (ovh.)(V); 
véderő- katonai és légügyi attasé helyettes (V); 
alosztályvezető (V); 
részlegvezető (V) 

 IV. 
 

 őrnagy 

műveleti-, biztonsági főtiszt; 
főreferens; 
beosztott főtiszt; 
attasé hivatali titkár 

 százados 
műveleti-, biztonsági tiszt; 
referens; 

 beosztott tiszt 



 

 

B.  II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

Beo, 

Kat.  
Rendfokozat Beosztás 

X. főtörzszászlós vezénylő zászlós 

IX.  törzszászlós 

adatfeldolgozó; 
attasé hivatali ügykezelő; 
állománykezelő; 
beosztott zászlós; 
forrásgépkezelő; 
műveleti-, biztonsági adatkezelő; 
műveleti-, biztonsági zászlós; 
operatív technikus; 
részlegvezető; 
szaktechnikus; 
váltásvezető; 
vezető ügykezelő; 
vezető szakasszisztens; 
ügykezelő 

VIII.  zászlós 

beosztott zászlós; 
forrásgépkezelő; 
műveleti-, biztonsági ügyintéző; 
műveleti-, biztonsági ügykezelő; 
nyilvántartó; 
szakasszisztens; 
technikus; 
ügykezelő 

VII.  főtörzsőrmester 

beosztott altiszt; 
beszerző altiszt; 
forrásgépkezelő; 
gépjárművezető; 
kezelő; 
műveleti-, biztonsági altiszt; 
távírász; 
ügykezelő 

„ 



 

 

5. melléklet a     /2012. (      ) HM rendelethez 
 

1. Az R. 5. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5. számú melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez 
 
A katonai tanácsokkal rendelkező bíróságok hivatásos tábornoki, tiszti, zászlósi, altiszti 

állományának beosztási kategóriába történő részletes besorolása, valamint az ezenbeosztásokban 
elérhető rendfokozatok 

 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

Rendfokozat Beosztás 
altábornagy  

vezérőrnagy  

dandártábornok 
Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa tanácselnöke; 
Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma vezető-helyettese 

ezredes 
Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium tanácselnök; 
törvényszék katonai tanácsa tanácselnök; 
ítélőtábla katonai bírája 

alezredes törvényszék katonai bírája 
őrnagy titkár 
százados fogalmazó 

 
  



 

 

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

Rendfokozat Beosztás 
törzszászlós irodavezető 
zászlós tisztviselő (jegyzőkönyvvezető) 
főtörzsőrmester  

„



 

 

6. melléklet a     /2012. (      ) HM rendelethez 
 

1. Az R. a következő 6. melléklettel egészül ki: 
 

„6. számú melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez 
 

A honvéd egészségügyi intézmények hivatásos tábornoki, hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti, szerződéses legénységi állománya részletes 
beosztási kategóriába történő besorolása, valamint e beosztásokban általános és speciális előmeneteli rendben rendszeresített, 

illetve elérhető rendfokozatok 
 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 
Beo. 
Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális előmenetel 

Általános előmenetel 

VIII.  vezérőrnagy parancsnok (MH egészségügyi szolgálatfőnök) (V)   

VII. dandártábornok 
parancsnok-helyettes (V); 
intézetparancsnok (pkh.) (MH repülő főszakorvos) (V) 

  

VI. ezredes 

hivatalvezető (pkh.) (V); 
parancsnok gyógyító helyettes (V); 
parancsnok védelem-egészségügyi helyettes (V); 
parancsnok tudományos stratégiai és kutatásfejlesztési 
helyettes (V); 
parancsnok gazdasági helyettes (V); 
rendelőintézet igazgató (V); 
MH főszakorvos (V); 
MH főbelgyógyász (V); 
MH fősebész (V); 
MH főgyógyszerész (V); 
Rehabilitációs Intézetek: intézetvezető (V); 
részlegvezető főorvos (MH főszakorvos) (V); 
Tervezési és Szervezési Osztály: osztályvezető (V); 
Jogi- és Igazgatási Osztály: osztályvezető (V); 
Személyügyi és Munkaügyi Osztály: osztályvezető (V); 
osztályvezető főorvos (V); 
igazgató (V); 
központparancsnok (V); 
irodavezető (V); 
osztályvezető (MH főszakorvos) (V); 

  



 

 

Beo. 
Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális előmenetel 

Általános előmenetel 

igazságügyi szakértő főorvos;  
intézetvezető főorvos (MH főszakorvos) (V); 
MH főpszichológus (V); 
Közgazdasági Osztály: osztályvezető (V); 
Védelem-egészségügyi Fejlesztést és Ellátást Tervező 
Osztály: osztályvezető (V); 
Békeműveleti és Doktrinális Osztály:osztályvezető (MH 
főszakorvos) (V) 

V. alezredes 

intézetvezető gyógyító helyettes (V); 
intézetvezető ápolási helyettes (V); 
intézetvezető gazdasági helyettes (V); 
osztályvezető (V); 
osztályvezető (kp.pkh.) (V); 
gyógyszertárvezető (V); 
részlegvezető főorvos (V); 
rendelővezető főorvos (V); 
főorvos; 
főorvos (igh.) (V); 
osztályvezető-helyettes (V) (I/VI. beosztási kategóriával 
rendszeresített vezetők helyettesei); 
főorvos osztályvezető-helyettes (V) (I/VI. beosztási 
kategóriával rendszeresített vezetők helyettesei); 
kiemelt főtiszt; 
kiemelt főtiszt (ovh.) (V); 
intézetvezető (V); 
részlegvezető főorvos (V); 
főállatorvos; 
intézetparancsnok helyettes (V); 
osztályvezető főorvos (V),  
osztályvezető főpszichológus (V); 
rendelővezető főorvos (V);  
főorvos; 
főpszichológus; 
főergonómus; 
főmérnök;  
központ parancsnok-helyettes (V); 
tudományos főmunkatárs; 
főpszichológus (int.vez.h.)  

HM objektum rendelővezető főorvos (V); 
fogászati rendelővezető főorvos (V); 
egészségügyi központok: 
központparancsnok (V); 
MH TD:  vezető orvos (V); 
MH AA egészségügyi központ:központparancsnok 
(vez.orvos) (V)  

 

IV. őrnagy 
főtiszt (ovh.) (V); 
alosztályvezető (V); 

parancsnok-helyettes (V); 
egészségügyi főtiszt; 

irodavezető (V); 
irattárvezető (V); 



 

 

Beo. 
Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális előmenetel 

Általános előmenetel 

telepvezető (V); 
gyógyszertárvezető-helyettes (V); 
vezető dietetikus (V); 
vezető gyógytornász (V); 
rendelőintézet vezető asszisztens (V); 
főtiszt; 
adjunktus(ovh.)(V); 
szakpszichológus; 
mobil biológiai laboratórium komplexum parancsnok (V) 
adjunktus; 
alosztályvezető (ovh.) (V); 
biológus; 
főtiszt; 
mérnök; 
orvos; 
részlegvezető (V); 
szakergonómus; 
szakpszichológus;  
szociológus; 
vezető közegészségügyi felügyelő (V);  
tudományos munkatárs; 
gyógyszerész  

szakorvos; 
részlegvezető (foglalkozás egészségügyi részleg); 
MH TD:  Egészségügyi Központ parancsnok-helyettes 
(V); 
MH 54. RE: egészségügyi központ parancsnok-helyettes 
(V); 
MH PBRT: egészségügyi központparancsnok (V) 

jogász főtiszt (ovh.); 
szakpszichológus (ovh.) (V); 
jogász főtiszt; 
mérnök; 
referens; 
biológus; 
szakgyógyszerész; 
okleveles ápoló; 
laboratóriumvezető (V); 
szakpszichológus; 
tudományos főmunkatárs; 
részlegvezető (V); 
szakgyógyszerész (ovh.)(V); 
dandár beosztott zászlóaljak és önálló 
zászlóalj:egészségügyi központok: 
központparancsnok (V); 
MH 43. hír.ésvez.tám.e.: szapkszichológus 
(közp.pkh.) (V) 

III. százados 

részlegvezető (V); 
beosztott tiszt (alov.h.)(V); 
beosztott tiszt (rlg.vez.h)(V); 
beosztott tiszt; 
híradó részleg: részlegvezető (V) 

egészségügyi központok: részlegvezető (V) orvos (al-, szak-), fogorvos; 
belső ellenőr; 
MH Honvédkórház: gazdálkodási tiszt; 
dietetikus; 
diplomásápoló; 
egészségügyitiszt; 
gyógyszerész; 
gyógytornász; 
konduktor; 
laboratóriumvezető(V); 
logopédus; 
mikrobiológus; 
pszichológus; 
radiológus; 
szociálismunkás; 
szonográfus; 
tiszt; 
védőnő; 



 

 

Beo. 
Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális előmenetel 

Általános előmenetel 

ergonómus; 
ellenőr; 
közegészségügyi felügyelő; 
tudományos munkatárs; 
beosztott tiszt; 
orvos (pkh.)(V); 
MH 25/88. k.ve.z. és MH 34.KMZ: pszichológus 
(központpk.h.) 

II. főhadnagy    
I. hadnagy    



 

 

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

Beo. 
Kat. Rendfokozat 

Honvédkórház Csapategészségügy 
Speciális előmenetel 

Általános előmenetel 

X. főtörzszászlós vezénylő zászlós  

IX. törzszászlós 

vezető szakápoló; 
vezető szakasszisztens; 
vezető főműtős; 
vezető szülésznő; 
nyilvántartó; 
ügyviteli részlegvezető; 
vezetőügykezelő; 
vezető ápoló; 
vezető asszisztens 

 kidolgozó; 
dokumentumkezelő; 
beosztott zászlós,  
ügykezelő; 
vezető asszisztens; 
szakaszisztens; 
szülésznő; 
segítő; 
szakápoló; 
főtechnikus 

VIII.  zászlós 

fődiszpécser; 
szakápoló; 
vezető asszisztens; 
beosztott zászlós; 
főtechnikus; 
nyilvántartó; 
raktárvezető 

egészségügyi központok: részlegvezető (V); 
vezető asszisztens; 
beosztott záaszlós,  
egészségügyi statisztikus 

részlegvezető; 
egészségügyi zászlós; 
adatrögzítő; 
beosztott zászlós; 
főműtős; 
főtechnikus; 
technikus; 
szakápoló; 
szakasszisztens; 
részlegvezető; 
részlegparancsnok; 
diszpécser  



 

 

Beo. 
Kat. Rendfokozat 

Honvédkórház Csapategészségügy 
Speciális előmenetel 

Általános előmenetel 

VII. f őtörzsőrmester 

technikus; 
beosztott altiszt; 
műszerész; 
asszisztens;  
ápoló; 
egészségügyi statisztikus; 
mentő gépkocsivezető  

egészségügyi központok: beosztott altiszt; 
raktárvezető; 
 részleg beosztott altiszt; 
szakasszisztens; 
rajparancsnok 

ápoló; 
adminisztrátor; 
anyagkezelő; 
asszisztens; 
boncmester; 
gázmester; 
fertőtlenítő; 
gyógymasszőr; 
laboráns; 
laborasszisztens; 
műtős; 
pénztáros; 
részleg beosztott altiszt; 
számviteli altiszt; 
diszpécser; 
szülésznő; 
technikus; 
étkezdevezető; 
szakasszisztens; 
diszpécser;  
műtősnő  

VI. törzsőrmester 

asszisztens; 
mentőápoló 

egészségügyi központok: asszisztens; 
segélyhelyparancsnok; 
egészségügyi altiszt; 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes 

 

V. őrmester 

gépkocsivezető  ápoló; 
felcser; 
rajparancsnok-helyettes; 
technikus 

 

IV. szakaszvezető   legénységi beosztások 
„ 



 

 

7. melléklet a     /2012. (      ) HM rendelethez 
 

1. Az R. a következő 7. melléklettel egészül ki: 
 

„7. számú melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hivatásos tábornoki, tiszti, zászlósi, altiszti állományának beosztási kategóriába történő részletes besorolása, 
valamint az ezenbeosztásokban elérhető rendfokozatok 

 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

Beo.  
Kat.  Rendfokozat Beosztás 

VIII.   vezérőrnagy  
VII.  dandártábornok egyetemi tanár (rektorhelyettes) (V) 

VI.  ezredes 

hivatalvezető (V); 
egyetemi tanár; 
egyetemi tanár (dékánhelyettes) (V); 
egyetemi docens (dékán) (V); 
egyetemi docens (intézetigazgató) (V) 

V.  alezredes 

igazgató (V); 
gazdasági igazgató-helyettes (V); 
tudományos főmunkatárs (igh.) (V); 
dékáni titkárságvezető (V); 
vezérkari tanfolyam parancsnok (V); 
osztályvezető (V); 
központparancsnok (V); 
központvezető (V); 
kiemelt főtiszt (pkh.) (V); 
kiemelt főtiszt (Havaria laborvezető); 
kiemelt főtiszt; 
egyetemi docens; 
főiskolai docens; 
adjunktus; 
főiskolai tanár; 
tanársegéd; 
tudományos főmunkatárs 

IV.  őrnagy vezető jogtanácsos (V); 



 

 

alosztályvezető (V); 
testnevelő tanár (vezh.) (V); 
testnevelő tanár; 

kiemelt gyakorlati oktató;  
 főtiszt; 
 tudományos munkatárs 

  százados 
gyakorlati oktató; 
tiszt 

 

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

Beo.  
kat. Rendfokozat Beosztás 

IX. 
törzszászlós szakoktató; 

vezető ügykezelő 
VIII. zászlós szaktechnikus 

„ 
 


