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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. 

 

13. JOGI SZAKMACSOPORT 

 

13.1. Magyarország Alaptörvénye 

XXXI. cikk, 1.cikk (2) bekezdés h) és i) pontok, 8. cikk (3) bekezdés h) és i) 

pontok 

9. cikk (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés f) pont, (4) bekezdés e) pont, 15. cikk, 

45-54. cikk 

 

13.2. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény  

II. fejezet: A honvédelem irányítása 

III. fejezet: A Honvédelmi Tanács 

IV. fejezet: A Honvédség jogállása és feladatai 

V. fejezet: A Honvédség szervezete 

VI. fejezet: A Honvédség személyi állománya és szervezeteinek elhelyezése 

VII. fejezet: A Honvédség irányítása és vezetése 

VIII. fejezet: A Honvédség készenléti és szolgálati rendszere, az őrzés-védelem, a 

fegyver és más kényszerítő eszközök használata a katonai jelképek és jelzések 

IX. fejezet: Terrorveszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot, 

szükségállapot és váratlan támadás idején alkalmazható szabályok 

13.3. 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 

 II. fejezet: A honvédelem ágazati irányítása, a Honvédség irányítása és vezetése 

III. fejezet: A központi államigazgatási szervek honvédelmi tevékenysége 

VI. fejezet: A honvédelem területi és helyi igazgatása 

13.4. A belső szabályozási tevékenységről szóló 19/2019. (III. 13.) HM utasítás 

13.5. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
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5. §, 17-25. §, 

VIII. Fejezet: A Szolgálati jogviszony tartalma 

IX. Fejezet: A Szolgálatteljesítési idő  

XIII. fejezet: Fegyelmi felelősség és méltatlanság 

XIV. fejezet: Kártérítési felelősség 

XV. fejezet: Kérelem és jogorvoslatok 

13.6. A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. 

(VI. 30.) HM rendelet 

17-19. pontok és Függelék 

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

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

V. fejezet: A szolgálati viszony tartalma 

VI. fejezet: Szolgálatteljesítési idő 

VII. fejezet: Fegyelmi felelősség 

VIII. fejezet: Méltatlanság 

13.8. A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk 

leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 

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

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

13.11. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény  

III. fejezet: A büntetőjogi felelősség 

 IV. fejezet: A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok 

 V. fejezet: A büntethetőséget megszüntető okok 

 VI. fejezet: A büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályai 

 VII. fejezet: A büntetések 

VIII. fejezet: Az intézkedések 

XII. fejezet: A katonákra vonatkozó rendelkezések 

XLV. fejezet: A katonai bűncselekmények. 459-462. §  

 

13.12. A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 

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

 

 

Budapest, 2021. január 12-én 

 

Andrejkovicsné Tanner Tímea sk. 

katonai vizsgaközpont mb. vezető 


