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2021. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 

 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 107/B.§ (1) bekezdésében 

meghatározott, az állomány altiszti állománykategóriába tartozó tagja számára fokozati 

vizsgáztatásához. 

 

11. KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT 

 

11.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

I. fejezet 1. Értelmező rendelkezések 1.§ 5, 6, 15, 17 pont 

I. fejezet 2.  Az államháztartás rendszere 

II. fejezet 5. A költségvetési szerv fogalma, tevékenységei 

II. fejezet 8. A költségvetési szerv szervezete, működése és képviselete 

IV. fejezet 25. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés 36. § (1)-(3), 37. § 

IX. fejezet 51. A kincstári egységes számla 77. § 

X. fejezet 59. Maradvány elszámolás 86. § (1) 

IX. fejezet 52. Likviditáskezelés 78. § (1) 

 

11.2. 439/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Honvédség állományába 

tartozók baleseti járadékra való jogosultsága vizsgálatának és 

megállapításának egyes szabályairól 

Baleseti járadék 2. §-6. § 

 

11.3. 1186/2009 EK Tanácsi rendelet "a vámmenetességek közösségi 

rendszerének létrehozásáról"  

5. fejezet Nem kereskedelmi jellegű áruforgalom összes 

6. fejezet Nem kereskedelmi jellegű áruforgalom összes 

10. fejezet Nem kereskedelmi jellegű áruforgalom 41. cikk 

 

11.4. A honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, 

működtetéséről és fejlesztéséről szóló 44/2020. (VIII. 14.) HM utasítás  

teljes anyag 

 

11.5. A nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról 

szóló 25/2018. (VII. 30) HM utasítás  

A nemzetközi kapcsolattartás szervezeti és hatásköri szabályai 4. §-5. § 

A nemzetközi együttműködés feladatai 6. § 

A nemzetközi együttműködés irányelveinek kidolgozása 7. § 

A kétoldalú nemzetközi együttműködési programok 8. §-10. § 
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A multilaterális együttműködési programok 11. §-12. § 

A nemzetközi együttműködés pénzügyi és logisztikai biztosítása és 

 elszámolásuk végrehajtásának rendje 18. §-22. § 

 

11.6. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

Adó mértéke 8. § 

Adó megállapítás 11. §-11/A. § 

Családi kedvezmény 29/A. §-29/B. § 

Az első házasok kedvezménye 29/C. § 

 

11.7. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 

fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 

A biztosítottak fejezet 6. § a) pont 

 

11.8. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

Baleseti járadék 57. §-60. § 

 

11.9. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 

Az illetmény általános szabályai, az alapilletmény és az egyéb juttatások 2. § 

12.(a) pont, 2. § 41. pont, 122. §-124. §, 133. §, 135. §-137. §, 139. §-140. §  

Az illetményfolyósítás szabályai 129. §, 130. § 

XI. fejezet, juttatások és költségtérítések 132. §-132/A. §, 141. § 

XVIII. fejezet, önkéntes tartalékos katonákra vonatkozó különös szabályok 212. § 

és 219. § 

Társadalombiztosítási ellátások 142. §-144/B. § 

Honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és honvédelmi 

egészségkárosodási járadék 68/A. §-68/J. § 

 

11.10. Az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai 

parancsnokságokat és azok állományát megillető egyes adómentességek fenn 

álltának igazolásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2013. (VII. 03.) 

HM rendelet 

teljes anyag 

 

11.11. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII.12.) HM rendelet 

I. fejezet Általános rendelkezések 4. §, 17. § 

V. fejezet Szolgálati viszony tartalma 69/A. § 

VI. fejezet Szolgálatteljesítési idő 124. §-126. § 

 

11.12. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. 

(VI.22.) HM rendelet 

I. fejezet Az állomány tagja alapilletménye, honvédelmi szolgálati díja, STANAG 

6001 pótléka, munkaerő-piaci pótléka 1. §-6. § 

II. fejezet Az állomány tagja által végzett, veszélyességi illetménypótlékra 

jogosító tevékenységek 7. §-18. § 

III. fejezet Az állomány tagja által végzett, fokozott igénybevételi 

illetménypótlékra jogosító tevékenységek 19. §-44/B. § 

IV. fejezet Az állomány tagja kiegészítő illetménye és egyéb illetményjogosultsági 

szabályok 45. §-62. § 

V. fejezet Az állomány tagjának illetményjellegű és egyéb juttatásai 63. §-73. § 

VI. fejezet Az önkéntes tartalékos katona illetménye és illetményjellegű juttatásai. 

74.§-74/C. § 
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IX. fejezet Az állomány tagja, az önkéntes tartalékos katona, a honvéd tisztjelölt 

és altiszt-jelölt teljesítményjuttatása 81. §-82. § 

 

11.13. A Magyarországon és külföldön végrehajtott nemzetközi gyakorlatok és 

kiképzési rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseiről szóló 

6/2018. (II.23.) HM utasítás 

A rendezvények költségvetése tervezésének és jóváhagyásának rendje 3.§ - 9.§ 

A jóváhagyott előirányzatok felhasználása és az előirányzat-átcsoportosítás 10.§ - 

13. § 

Az előirányzatok elszámolása 14.§ 

A bevételek kezelése 15.§ 

 

11.15. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal 

összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás 

Lakhatási támogatások 1. §-4. §, 18. §-22. §, 27. §-29. §, 99. §-116/A. § 

 

11.16. A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi 

gazdálkodásának rendjéről szóló 47/2018. (XII.21.)HM utasítás  

2. § 4.,5, 9, 10, 11, 13, 15 pont, 3. § (1), (3), 14. §., 28. §, 36. § 

 

11.17. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési 

rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII.30.) Korm. Rendelet 

teljes anyag 

 

11.18. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és módosításának 

rendjéről szóló 7/2019. (I. 31.) HM utasítás 

2. § 

 

11.19. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény  

Előmeneteli és illetményrendszer, pótlékrendszer 61. §-77. § 

 

11.20. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályok 1. §-48. § 

 

11.21. A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet 

Lakhatási támogatások. 1. §-4. §, 6. §, 9. §-15. § 

 

11.22. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Munkaidő, rendkívüli munkaidő, általánostól eltérő munkavégzés díjazása 86. §-

112. §, 139. §-144. § 

 

11.23. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. 

(II. 26.) Korm. rendelet 

Költségtérítések 1. §-5. §, 7. § 

 

11.24. A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 

48/2018. (XII.21.) HM utasítás 

teljes anyag 

 

11.25. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

10/A. §, 11. §, 12. §, 13. §, 32. § (1)-(2), 45. § (1)-(2), (4), 54. § (3)-(4), 55. § 

(1), (2) a)-b)-ca), 56. §, 149. § (1), 150. § (1) a)-f), i), k), 152.§, 153. §. 
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11.27. Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes 

eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás 

A családalapítási támogatás, az illetményelőleggel kapcsolatos eljárási szabályok, 

a tanévindítási hozzájárulás és a szociális munkacsoport 12. §-17. §, 22. §, 27. §-

28. § 

 

11.28. Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1/2011. 

(I.11.) HM utasítás 

2. §, 3. §, 6. § 

 

11.29. Egyes pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló 12/2013. (VIII.15.) 

HM rendelet 

A pénzbeli juttatások, a természetbeni juttatások, és a szociális támogatások 1.§-

11.§, 15.§, 19.§-21.§ 

 

11.30. A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk 

és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és 

árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 13/2016. 

(IV.29.) NGM rendelet 

teljes anyag 

 

11.31. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. 

(VI.22.) HM rendelet 

Az állomány NATO- és a nemzeti beosztásban tartós külföldi szolgálatot teljesítő 

tagjaira vonatkozó szabályok 5. §-40. § 

A NATO- és a nemzeti beosztásban tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagjaira 

vonatkozó szabályok 23-40. § 

Az állomány nemzetközi szervezeteknél tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagjaira 

vonatkozó külön szabályok 41. §-43. § 

Az állomány béketámogató műveletben külföldi szolgálatot teljesítőkre vonatkozó 

járandósági szabályok 44. §-57. § 

Az állomány katonai megfigyelőkre vonatkozó járandósági szabályok 58. § 

Az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítőkre vonatkozó szabályok 59.-

67. § 

Az állomány külföldi képzésben részt vevőkre vonatkozó szabályok 68. §-77. § 

 

11.32. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. 

rendelet 

7.§, 20.§, 36.§ 

 

11.33. A Honvédelmi Szakpolitikai Programhoz kapcsolódó Fejlesztések 

Értékelési és Nyomon követési rendszerének működtetéséről szóló 40/2016. 

(HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés 

8. Nyomkövetés és értékelés 

 

11.34. FÉNY oldal módszertani útmutató és felhasználói kézikönyv 

I.2, I.7.1, III.3. 

 

11.35. A HM Tárca Kontrolling Rendszerének kialakításáról, működtetéséről és 

fejlesztéséről szóló 55/2011. (V. 13.) HM utasítás  

2.§, 5.§ 

 

11.36. HM KOF útmutató a költségelemzésekhez 

1. oldal az elemzés célja; 3. oldal 
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11.37 A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 

Előmeneteli és illetményrendszer, pótlékrendszer 62-78. § 

 

11.38 A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 

Illetményrendszer, pótlékrendszer 17-24. §, 41. § 

Költségtérítések 1.-34/C. § 

 

Budapest, 2021. január 12-én 

 

Andrejkovicsné Tanner Tímea sk. 

katonai vizsgaközpont mb. vezető 


