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33. sz. melléklet a 34000/953-1/2021.ált. nyt. számhoz 

 

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 tiszti állománykategóriába tartozó tagja számára fokozati 

vizsgáztatásához. 

 

16. HUMÁN SZAKMACSOPORT 

 

16.1. MHP Személyzeti Csoportfőnökség Humánszolgálati Főnökség által 

összeállított felkészítő tananyag. Tisztek. 

 

Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet. 

II. fejezet: Pénzbeli juttatások 3. § (1), 6. § (1), 9. § (1)-(3), 10. §, 12. 

§ (1), 15. § (1), 19.§ (1), 20.§ 

 

A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú 

rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció 

rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet. 

1. Általános rendelkezések. 1.§ (1)-(2) 

2. A missziós regeneráló pihentetés. 2.§ (1)-(2), 3.§ (1) 

5. A regeneráló pihenés. 8.§ (1)-(4), 9.§ (1)-(4) 

6. A rekreációs szolgáltatások. 12.§ (1),  15.§(1)-(2) 

 

A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható 

és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM 

rendelet.  

Első rész. Általános rendelkezések. 1.§, 2.§ 

Második rész. A miniszter által adományozható elismerések 4.§, 6-13.§. 

14.§, 17.§, 19-24.§, 25.§, 26-30/A.§., 32-34.§, 38.§  

Harmadik rész. A Magyar Honvédség parancsnoka által alapítható és 

adományozható elismerések. 38/A-44.§ 

 

Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes 

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

IV. fejezet: Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról 

szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelethez kapcsolódó rendelkezések 

22.§ (2), 27.§ (1)-(9), 28.§ 

 

A honvédségi nyugdíjasok járandóságainak biztosításával összefüggő 

egyes kérdésekről szóló 101/2008. (HK 19.)HM utasítás 

1. § - 3. § 
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A kegyeleti gondoskodás és az ehhez kapcsolódó egyes szociális 

feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályokról szóló 42/2013. 

(VII. 25.) HM utasítás 

2. §; 3. § (1) (2) (3), 4. §, 6.§, 7.§, 8.§, 11.§, 12.§, 12/A. § 

 

A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális 

feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet.  

 

A családsegítő szolgálatnak a katonák külföldi feladat-végrehajtásával 

kapcsolatos feladatairól és működtetési rendjéről szóló 53/2009. (VII. 

3.) HM utasítás.  

A családsegítő szolgáltatások feladatrendszere 3. § 

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 

13.§, 18.§ (1)-(5), 19.§ (1)-(4), 21.§, 22.§(1)-(2), 23.§(1), 1.sz 

melléklet 

 

A humánszolgálat kialakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 

83/2011. (VII. 29.) HM utasítás 

2.§., 4.§, 5.§ (1)-(3) 

 

A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) 

HM rendelet. Természetbeni munkahelyi élelmezési ellátás 

33. § (1)-(6) 

 

Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet. 

Szociális támogatások 22. § (1), (3), 24. § (1), (6) 

Nyugállományú katonák és nyugdíjas közalkalmazottak segítését célul 

kitűző civil szervezetek természetbeni támogatása 25. § 

 

A Honvédelmi Idősügyi Munkacsoportról szóló 58/2017. (XI.9.) HM 

utasítás 

2. §, 3.§ 

 

A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, 

valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás.  

A KORK-ok feladatai és üzemeltetési szabályai, valamint a KORK-ok és 

az MH RKKK működésének forrásai 4.§ (1)-(3) bekezdés 

 

A Honvéd Vezérkar főnökének 582/2011. (HK 13.) intézkedése a 

Magyar Honvédség humánszolgálatának kialakításáról, feladatairól és 

működtetési rendjéről.  

6-7., és 10. pont 

 

A Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2018-2027) kiadásáról 

szóló 10/2018. (III.12.) HM utasítás 

A Stratégia Célja, rendeltetése 

A Stratégia célcsoportja 

A Stratégia Alapelvei 

A Stratégiával összhangban végrehajtandó feladatok 
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16.2. MHP Személyzeti Csoportfőnökség Katonai Igazgatási és Toborzó 

Főnökség által összeállított felkészítő tananyag 

A katonai toborzás rendjéről szóló 64/2017. (XI. 30.) HM utasítás  

A katonai toborzás rendeltetése és szervezete 

A toborzás fő célcsoportjai 

A toborzás feladatai 

 

A katonai toborzás hosszú távú irányelveiről szóló 66/2009. (VIII. 7.) 

HM utasítás.  

Toborzási tartalmi elemei, irányelvei 

A toborzás követelményrendszere 

A toborzás potenciális célcsoportjai és módszerei 

 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 

(Hvt.) 

A hadkötelezettség és a katonai szolgálati kötelezettség. 2.-4. §. 

Behívás és bevonulás katonai szolgálatra. 5.–6. §. 

A katonai szolgálat félbeszakítása és leszerelés. 7.-8. §. 

Fegyver nélküli katonai szolgálat. 9.-10. §. 

A polgári védelmi kötelezettség 11. § 

A honvédelmi munkakötelezettség 12. § 

A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség. 13.-17. §. 

A honvédség tartalékos állománya. 41.§. 

 

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. 

A katonai igazgatási szervek illetékessége. 33.-36. §. 

A gazdasági anyagi szolgáltatások szabályai. 42.-58. §. 

A meghagyás. 62.-64.§. 

 

A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. 

évi XCVII. törvény. 

Fogalmak. 1.§ 

A katonai igazgatás szervei (központi, területi). 2.§ 

A katonai igazgatási szervek alapvető feladatai. 3.-5. §. 

A szolgálati viszonnyal kapcsolatos nyilvántartások. 6.§. 

A katonai szolgálati kötelezettségek rendszere. 36.-39. §. 

Sorozás. 56.-64. §. 

 

A hadkötelesek rendkívüli állapotban és megelőző védelmi helyzetben 

történő katonai szolgálatra való behívásának, katonai szolgálatának és 

leszerelésének rendjéről szóló 21/2006. (VIII. 8.) HM rendelet 

A hadkötelesek behívhatóságának elbírálása. 3. §. 

Sorozás. 4.-7. §. 

Behívás. 8.-18. §. 

 

16.3. Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Főosztály által összeállított 

felkészítő tananyag 

 

A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. 

(II. 12.) HM utasítás 

2. §, 3. § (1), 4. §, 15. §, 4. melléklet 
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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

3. § (1), (3) és (4), 9. § (1), 12. § (1), 13. § (1) első mondata, 13/A. § 

(1), 15. § (1)-(4), 16. § (2), 51. § (1), 53. § (1),  

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, 

rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 

preambulum, 3.-4. §, 17. §, 21. §, 24.-26. §, 30. § (1), 33/A § (1), 40. 

§ (1) 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, 

rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 

indokolása.  

Általános indokolás rész 1., 3., 6., 7., 8. bekezdései 

 

 

16.4. Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztály által 

összeállított felkészítő tananyag 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.).  

A haza védelme XXXI. 

A Magyar Honvédség 45. cikk,  

A különleges jogrend 48-54. cikk 

 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. 

Törvény. 

IV. fejezet. A Honvédség jogállása és feladatai.  

 

A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és 

szabályzatairól szóló 44/2019. (VI. 20.) HM utasítás 

2. §, 10-16. § 

 

A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. 

(II. 12.) HM utasítás 

3-5. §, 9-11. §, 16-19. § 

 

Módszertani segédlet a Honvédelmi Minisztérium operatív 

munkatervezési feladatainak ellátásához.  

A HM intézményi munkaterv kidolgozásának kiindulási alapjai 

A HM intézményi munkaterv kidolgozásának folyamata 

 

 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 

 

 

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

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. Törvény 

I. fejezet. A honvédelmi képesség biztosítékai, a honvédelmi kötelezettségek és 

a honvédelemben közreműködő szervek 

A honvédelem irányítása 

VIII. fejezet. A honvédség készenléti és szolgálati rendszere, az őrzés-védelem, 

a fegyver és más kényszerítő eszközök használata, a katonai jelképek és 

jelzések. 63. § (7)-(8) 

 

 

16.6. 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 

A Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működési feltételei.  
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VI. fejezet. A honvédelem területi és helyi igazgatása 

IX. fejezet. A honvédelmi felkészítés költségei, a kormány valamint a 

Honvédelmi Tanács speciális működési feltételei, a polgári veszélyhelyzeti 

tervezés 

XI. fejezet. A kártalanítási eljárás 

 

 

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

I-III. fejezet. preambulum, 1. § (1) (2), 2. § 2.-18., 21.-25. § 

V. fejezet Szolgálati viszony létesítése.  

VI. fejezet Szolgálati viszony módosítása. 42.-46. §, 48.-49. §, 55. §, 58. § 

VII. fejezet Szolgálati viszony megszűnése. 59 -63. §, 68.-69. §, 76. §  

VIII. fejezet Szolgálati viszony tartalma. 77. § (1), 78. §, 79. § (1), 80. §, 81. 

§ (1)-(2), 82. §, 83. § (1)-(7), 84. §, 85/A. § (1)-(6) , 86.-87.§, 88. § (1), 90. 

§ (1). 

IX. fejezet Szolgálatteljesítési idő. 94. § (1) (2), 95. § (1)-(4), 100. § (1), 101. 

§, 102. § (1), 107. §, 109. § (1)-(5) , 110. §, 114. § (1)  

X. fejezet Illetmény. 122. § (1) (5), 123.§ (1)  

XI. fejezet Juttatások és költségtérítések. 139.-140. §  

XV. fejezet Kérelmek és jogorvoslatok. 179. §, 180. § (1) 

XVIII. fejezet Az önkéntes tartalékos katonákra vonatkozó külön jogszabályok. 

XIX-XXI. fejezet. 223. §., 227. § (1)-(4), 229. §, 230. § (1), (2), (5), 234. § 

(1), 236. § (1) 

1. melléklet: állománycsoportok, rendfokozati csoportok 

 

 

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

Jogviszony megszűnés, megszűntetés. 21.§ 

Áthelyezés. 26. § 

Lemondás. 27-28. § 

Rendkívüli lemondás. 29. § 

Felmentés. 30. §, 38. § 

Honvédelmi alkalmazotti igazolás kiadása. 41. § 

Kötelező éves képzés: 3. § (1), 44. § (1) 

Többletkötelezettség vállalása: 3. § (2) bekezdés 

Jogviszony létesítés 3. §, 5. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15.§, 16. §. 

Illetmény és egyéb juttatások: 99. § (2) 

Kegyeleti gondoskodás: 82/A. § - 82/B. § 

 

 

16.9 A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 

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

Kötelező éves képzés: 26-32. §., 43. §, 43/A. § 

Többletkötelezettség vállalása: 19. § (4)., 33-35. §., 42. §., 43/A. §  

Jogviszony létesítés 5. §,  

Próbaidő: 7-8. § 

Gyakornoki idő: 9-11. § 

 Illetmény és egyéb juttatások: 17. § - 21. §, 41. § 

 

 

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

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

II. fejezet. A szolgálati viszony létesítése 

III. fejezet: A szolgálati viszony módosítása 

IV. fejezet: A szolgálati viszony megszűnése, megszüntetése 
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16.11. Az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség által összeállított felkészítő 

tananyag 

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. 

évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

2. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez. Munkaköri követelmények 

megállapításához alkalmazott rövidítések és kódok gyűjteménye, valamint a 

munkaköri követelmények meghatározása. 

 

9/2014. (II. 12.) HM utasítása munkakör-gazdálkodással kapcsolatos 

feladatokról 

A Munkakör Azonosító Kód 

2. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz. A Munkakör Azonosító Kód 

felépítése. 

 

28/2015. (VI. 22.) HM utasítása szolgálati beosztások 

rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról 

1. melléklet a 28/2015. (VI. 22.) HM utasításhoz. A honvédségi szervezetek és 

szervezeti elemei rövidítésének jegyzéke. 

2. melléklet a 28/2015. (VI. 22.) HM utasításhoz. A) A HM munkaköri 

jegyzékében rendszeresíthető szolgálati beosztások. 

 

16.12. A HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály által 

összeállított felkészítő tananyag 

 

51/2019. (VII. 26.) HM utasítás a hazafias és általános honvédelmi 

neveléssel, valamint a HKP-val összefüggő feladatokról 

Fogalmak, kifejezések: 2. § a)-d), h)-i), k) 

A kijelölt katonai szervezetek hatáskörébe tartozó feladatok: 11.§; 

A HKP-ba történő csatlakozás szabályai: 12.§ - 16. §; 

A Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezete és a köznevelési intézmény 

között; létrejövő együttműködési megállapodás: 1. sz. melléklet. 

 

 

16.13. Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1163/2020. 

(IV.21.) Korm. határozat 

 

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

Munkaidő, rendkívüli munkaidő, általánostól eltérő munkavégzés díjazása 86. 

§-112. §, 139. §-144. § 

 

 

Budapest, 2021. január 12-én 

Andrejkovicsné Tanner Tímea sk. 

katonai vizsgaközpont mb. vezető 

 
 


