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Á humín tevékenységet alapveóen meghatároaő jogsz.abóIyo* a feg,
veres szemek hivafuisos tílloruinyú tagjainak szolgótati visunyóról szóIó

1996. évi XLIil. tönény (HSZT) a hivatásos és szerződéses kato ai sulgóIa,
ti viszony ktesíűsériíl, taftalruíúl és megsünteűséről sliló 13/1997, (V
16.) HM rendelet, a Maglar Eonvétlség hivatósos és szerzőüses óllonuúnyú

tagjainak uemélyügti nyílvántartásúról szóIó 15/1997. (WI 15.) HM rende-

tete alapjdn kell végani, illetve végrehajtanl

A személyi okmányok és nyilvántartási iratok kitöltesére, vezetésér€,

kezelésére, megőrzésére, továbbá a nyomtatvány ellátás rendjére a Magyar
Honvédség humán íöcsoportfónöke a l2711997 . számú intézkedésében ren-

delkezik. A személyügyi nyilvántartás vezetéséhez szükséges okmányo-

kat és nyilvántartási iratok formáját és kitöltési útmutatóit a 1-14. sá-mú
melléklet tartalmazza.

A közalkalmazotti áIlomónnyat kapcsolatosan a jelenleg érvényes

munkaügli szabtilyokat a Munka Törvénykönyv&íil szóló 1992. évi )ailL
lönén! (ML) es a közalkalmauítak jogóaósóróI sz!óló 1992. évi XX) II,

tönény (Kjt) szabdllozza a közalkalmazotti őlloruiny jogviszonyának meg-

szünteté§ ére, elbocsátására vonatkozó ügleinek intézését.

Az 1g9g. októberi kormányhatározatban meghatámzott struk-
turális átalakitris a Magyar Honvédség teles személyi állományának
jelenlegí beosztását és pályájának további alakulását érinteni fogia. A
személyi állományt érintő változásokat úgy kell végrehaitani, hogy a

honvédség védelmi képessége átmenetileg ne romoljon, továbbá képes

legyen a NATO szövetségi rendszerében vállalt kötelezettségének tel-
jesíté§ére.
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_ . _Tekintettel arra, hogy a váltoások végrehajtása rövid távon a szemé-
lyi állománynál a terhelések fokoását, u o".jly"r, és családra is kiható
nehézségek vállalásátjelentik, ezért azokat körü|iekintő döntésekkel, iller
ve a lehetőségek adta keretek között a lehető legiobb feltételek biztosíüí-
sával kell végrehajtani,

A kihüzött céI elérése érdekében a korábbinál szélesebb köníi előké-
szíő, érvező és tájékoztató munkával, a szeryezeti átalakítás során arra
kell törekedni, hogy a honvédség struktún{,jának és feladataiból eredő kö-
vetelményeknek megfelelően alakuljon a hivaásos állomány éIetkori és
képzettségi ö§szetétele.

A szemezeti átalakítdsok sorozaűval eglfajta leépíüsi folyamatkéntjelentős létszámcsökkenűst kell bizonyos iiu"tr*"i aarii,'ruxresuől
az új köwtelményeknek meglfeleően a haderő építési folyamalakénr új
katonai yzefvezetek léíleho ísáí, a szerződései tegébiagi dttomíny-
kategó?iók létszómónak növelését kell végrehajtaní

14, 
Magfar Honvédség vezetésének a rövidtávú humánpolitikai kon-

cepciója alapján célja a szerkezeti átalakíÉs folyamaüíban a szervezeti cé-
lok és a szolgálati érdekek szempontjából, a pirspektivikus állomány le-
hetőség szerinti pályr{ntartása, a szerződéses tegenysegi állomány é§ a tisá-
helyettes állomány növeléséhez szükséges aUpreteÉt* megeremtése, a
személyi feltételíendszer biáosítása.

A honvédség szervezeti áálakítátr'a új szervezeti formáka történő átté-
résének végrehajtrisa során, a sz,ervezetí változisban érintett sz€méIyi állo-
mány helyzetének rendezését kelló körültekintéssel, az előrelátható köve!
kezmények következetes szímbavételével, humánusan m€gnyugtatóan, a le-
hetó legkisebb konfliktusokat okozva kell előkészíteni e, uigr"t*4t-i.

A szervezeti változás az állomány létszámának csökkentésével a hi-
vatásos állomány egy részének helyőrseg, illetve beoszüís váltoásával jrir,
Az átalakítás s.ikeres végrehajtása érdekében biaosítani kell a személyi ál-
lomány nyílt, öszinte táj ékoáaüását.

A szemezetí vdkolisban éfintett kaíonai szemezpteknél bizot*ágot
kell létrehozní, melynek kialakítdsát a 13/1997, (V 16.) HM rendekl E, §
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(l) bekezdés szerint kell végrehajtani. A bizottság a személyi beszélge-
tések előtt ismerje meg az érintettek egyéni körülményei! legyen bir-
tokában mindazoknak az információknak, amelyek a személyi problémak
lehetséges megoldását elősegítik. A bizottság sz€mélyi beszélgetések so-
rán ájékoztassa az érintetteket ajogaikról, illetve az esetleges továbbfog-
lalkoztaüísuk lehetőségeiről.

A kaonaállomdnyl éintő döntéseknél a helyi sajátossdgok mellett li-
glelembe keII venni:

' a speciális nem konvertálható képzettséget, a polgári életbe való
visszailleszkedés nehézségét;

. a hivaásos állomány helyhezkötött§égét;

' a katonacsaládok létszímát, összetételé! a férj és a feleség azonos

honvédségi munkáelyé! valamint a munkahely megszűnése ese-
tén a családot érintó nem elhanyagolható létbizonytalanságot;

. a szolgálati viszonyhoz fűádö kedvezmények korlátozását, vagy
azok elvesaését.

A Mzalkalmazotti áIlomóny létszhruínak csökkentése, ólcsoporío-
sííása sorőn a fő figelmet az életkörülményekbea várhatóan bekövet-
kező hátrónyok szómbtvételéru, azok csökkentésére, valamint aZ érintettek
egzirztencíális érde kénénJ, esítésére kel l fordítanl

Az átszervezesek végrehajtásakor figyelmet kell fordítani arrq hogy
az érdekképviseleti szervek a jogszabályban előirt jogaikat - különös te-
kintettel véleményezési, illetőleg eryüthnűködési jogosultságaikra - gya-
korolhassák.

A katonai §zeúezetekel érintő szemezetí váIloztisok végrehajldsa
sorón, a hivalósos és a szerződéses őllonóny helyzefuí a kövelkezőh
szerint kell rendeznl
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A katonai szervezet megszüntetése (létszámcsökkentése) más
szervezetbe történő integrálása esetén az eljárások

a következők lehetnek:

Eg) katonai szgnezet megszüntelése eselén az adoit szemezetre vo-
natkozó .íllorfuinltóbla halályon kívüI he$ezésekor - a szervezési in-
íézkedésben rögzített időpontnak meglfetelően - minden beosztás meg-
szűnik. Amenryliben a szervezet nem kerüI nugszünteíésfe, akkor csak a
helyesbítő ívnek meglfelelően az óltománytábltíban megjelöIí konkfét be-
osztlísok szűnnek meg.

1.) Abban az esetben, ha a hivatásos állományrí részére a korábbi be.
osztásához képest magasabb beosztást ajánlanak:

A fegzveres szervek hivatásos állományú tag|ainak szolgáIati viszo-
nyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 46. § (l) bekezdése alapján a hivatá-
sos katona csak beleegyezésével neveáető ki magasabb beosáásba. Ez
viszont nemcsak az átszervezési időszaka vonatkozik, hanem a törvény
alkotói sándékból adódóan általános jelleggel érvényes szabály.

Amenrytiben a hivatásos katona a felajónlott beoszttisát nemfogad-
ja e| az elöljdrók számára több lehelőség adódik:

. Ha valaki a szervezési intézkedéssel nem érintett időszakban nem
fogad el magasabb beosáást, akkor marad az eredeti beoszhísá-
ban, illetőleg azonos vagy annak megfelelő beosztásba helyez-
hető át, mert (az 56. § (3) bekezdés esetét kivéve) ehhezazáthe-
lyezéshez nem szükséges az érintett hivaüísos katona beleegye_
zése (47. § (l ) bekezdése);

. Ha valakinek a szeryezeti változás miatt megszúnik a beosztása
és a neki felajánlott magasabb beosáást nem fogadja el, szolgá_
lati viszonyát felmentéssel kell megszüntetni, mert ebben az
esetben a munkáltatói intézkedés valós és egyben okszerű is (56.
§ (8) bekezdés), Amennyiben a felajánlott beosáás a korábbinái
magasabb és annak elfogadását az érintett alapos indok nélkül
tagadja meg, vele a 63. § (4) bekezdésében foglalt szankció



alkalmaáató (fe|e összegű végkielégítés). Alapos indok lehet
ha házastárs egzisáenciája veszélybe kerül, a gyermekek
iskolááatása nem, vagy arán},talanul nagy nehézséggel oldható
meg, a lakáshelyzet tartós különélést tesz szükségessé,

2.) Abban az esetben, ha a hivatásos állományú reszérc a koráb-
bihoz képest azonos vagy alacsonyabb beosztás biztosítható, helyze-
tének rendezésóre több lehetőség is adódik:

. Rendkívül fontos annak hangsúlyoása, hogy az átsznwezés

miatt szükségessé vált azonos szintű beosáásba történő kine-
vezéséhez az érinteít hozzájárulása szükséges. A szervezósi
intézkedéssel nem érintett időszakban azonban az ilyen ajanlat
visszautasítása esetén, de csakis ekkor van lehetőség arra, hogy
kötelezik az érintettet a személyre szóló kinevezési parancs

végrehajtására (pld.: végzősök esete). Az új beosz!ás elfoglalása
után a hivatásos katona lemondással (53. § b pont) vagy közös
megegyezéssel (53. § a pont, valamint az 54. §) alapján kérheti
szolgálati viszonya megszüntetését. A lemondás esetében szol-
gálati viszonyát maximum 2 hónapon belül meg kell sziintetni,
azonban ekkor a katona elveszíti a hivaásos szolgálat alapjrin a
jogszabályban meghatározottjogait. Ha 25 évnél kevesebb tény-
leges szolgálati viszonyban eltöltött idővel rendekezik, akkor
tartalékos állomanyba,ha25 év vagy annál több tényleges szol-
gálati viszonyban eltöltött idővel rendelkezik, akkor szolgálati
nyugállományba kell helyemi, de nyugdíját csak a felsó korhatar
elérésekor (vary annak eIérése előtt) lehet folyósítani;

. A hivaásos állomány tag|ának szolgálati viszonyát felmentéssel

lehet megszüntetni, ha a hivatiásos állomány tagja részére ala-
csonyabb szolgálati beosaás biáosítható, de aá nem fogadja eI

(56. § (3) bekezdés),

Mindkét előző esetben a felmentéssel történő szolgálati viszony meg-
szüntetésekor a felmentési idó 6 hónap, melytől eltekinteni nem lehet. A
felmentés időtartamának felére a katonát a szolgálati kötelezettsé8 telj€-
sítése alól mentesíteni kell. Indokolt es€tben a szolgálati viszony megszün-
tetésére jogosult haüáskörileg il|etékes elö[á,ró a teljes felmentési idóre is

l95



mentesítheti a szolgálati kötelezettség teljesitése alól a katonát. A felmen_
tési idő legkésóbbi kezdete a katonai szervezÉtíe vonatkozó szervezési
időszak befej ezésének időpontja.

Azon hivatásos katona, akinek szolgálati viszonya felmentéssel sá-
nik meg és tartalékos állományba kerül végkielégítésre jogosult (kivéve a
63. § (6) bekezdésében felsoroltakat).

_ A végkielégítés összegének felérejogosult a hivatásos állomárry tngja,
ha azért mentették fel, mert a létszímcsökkenés, illetve az átszervezés során
a részére felajánlott beosztásba történő áthelyezéshez nem járult hozzá (ki-
véve,ha ahozzálánllását alapos indokkal tagadta meg( (63. § (4) bekezdés).

. Indokolt esetben sor kerülhet a szolgálati viszony közös mege-
gyezéssel történő megszüntetésére. Ez esetben a kóvetkező tör-
vényi korlátozasolcra kell figelemnel lenni: ha a hivatásos katona
kóri közös megegyezéssel a szolgálati viszonyának a megszün_
tetését tartalékos állományba helyezése e§etén nem jogosult
végkielégítésre (63, § (l) bekezdés), nyugállományba helyezése
esetén nem jogos uít a 8211993. (lIK 26n) HM utasítás szerinti
elismerésre, továbbá 50. életévének betöltéséig csak a megá|-
lapított nyugdíja 50 %-ának folyósításáta jogosult, ha az áIlo-
mányilletékes parancsnok kezdeményezi közös megegyezéssel
a szolgálatí viszony megszüntetését, a tartalékos állomrínyba
helyezést, végkielégítés nem jár, nyugállományba helyezés ese-
tén pedig a nyugdiifolyósíLís korlátozva lesz a (l82, § (5) b€-
kezdés) szerint. A Hsa. l82, § (6) bekezdése értelmében _
kérelem esetén - a miniszter a szolgálati érdemekre, illetve szo-
ciális helyzetre való tekintettel az erinteít javára engedélyezheti
a megállapított szolgálati nyugdíj teljes összegben történő fo-
lyósíü{sát;

A sz,eryezeti változás során csak azon hivatásos állományúak szol-
gálati viszonyát érintő eljárás alá vonása lehetséges, akiknek beosztását a
szervezeti változás ténylegesen érinti. Nincs törvényes lehetőség azonban
anq hory a változás okIín olyan hiva!ísos állomá,Lrryúakat vonjanak alá, -
esetleges elávolíüisuk érdekében - akiknek a beosztását a szervezeti vál-
tozás nem érintette.
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A közös megeryezésre vonatkozóan a fentiekben kifejtetteken tul
fontos meg|egyezni, hogy annak gyakorlatilag minden, a szolgálati viszony-
ra vonatkozó lényeges körülmény d tárígya lehet és nincs tartalni különb-
ség abban, hogy az adott tárgyú megállapodásnak ki a kezdeményezője.

' A, szlrvezetiváltoással összefiiggésben a szolgálat felső korha-

tírának betöltését mege|őző l éven belüI, a korhaüír betöltéséig,

illeWe akinek a beosáása ajelzett okok miatt szűnt meg, de más

beosztásba tervezett, tegfeljebb 1 évig történó rendelkezési állo-
mányba helyezhető (44. § b) pont), vagy választhat hogy el akar

menni közös megegyezéssel (54. § alapján). Ez az eljánísi mód

szerződéses állományú katonr& esetében nern alkalmaáató;

. szerződéses állományú katonák esetében, ha szolgálati viszonyuk

megszüntetésére létsámcsökkentés, illetve átszervezés miatt
kerül sor a 230. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. Szerzódéses

katona szolgálati viszonyát - mivel határozott idejű szerződésről
van szó - felmentéssel nem lehet megsziintetni. A szerződéses

katonáknak a jogutód szervezeteknél a szerződésüket módosi
tani kell, új katonai szervezeteknél történő alkalmaásuk esetén

új szerződést kell kötnil

' A katonai szervezetek parancsnokai (vezetői) az átszeryezésben

érintett állományra vonatkozó személyi javaslataikat a feladat

végrehajtásának befejezése előtt, legkésőbb l hónappal a dön-

tésre jogosult elöljaróhoz terjesszék fel az aldbbiak szerint:

a.) néujegzéken:

A katonai szervezetek összevonásából, vagy át- alárendeléséből, illet-
ve más okból történő beosztas megnevezés változást.

b.) szolgálati j ellemzésen :

- a szolgálati viszony megszüntetéseket;

- a magasabb hanískörbe tartoá áthelyezést és kinevezést;

- a rendelkezési állományba helyezést.
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3.) Eljárás a katonai szervezet gazdálkodó szervezetté történő áta-
lakítá§a esetén:

Abban az esetben amely során egy katonai §zervez€t gazdálkodó szer_
vezetté alakul át, a hiva!ísos és a szerződéses állomriny tekintetében alap-
vetöen a szervezet megszűnésének eset körét kell alkalmazrri. Ekkor lehetőség
van a hivatásos katonai jogviszony fenntartása mellett - ha a szolgálat
érdeke indokolja - a Magyar Honvédség rendelkezési állományából (a
Magyar Honvédség rendszeresitett és költségvetési létszámát sem terhelők
csoportja) vezényeltként a gazdálkodó szervezetnél történő munkavégzés-
re, A kezdeményezés a gaÁálkodő szerv vezetőjének ajoga.

4.) A katonai szerTezet diszlokációja (beosztások átcsoporto§i-
tá§a) e§etén követendő eljárás:

Valamely katonai szervezet más helyőrségbe történő diszlokációja az
előkészítés időszakában különös körültekintést igényel. Ilyen esetb€n kie-
melten kell törekedni a szolgálati és egyéni érdek összeegyezteté§ére.

Ha a katonai szervezet más helyórségbe települ át - a helyörségváItást
vállalni nem tudók esetében - ut űgy kell tekinteni, mintha a diszlokáló
szerv€z€t minden beosáása megszüntetésr€ került volna, A személyügyi
igazgatrási eljárást ennek íigyelembevételével és jogkövetkezményeivel kell
lefolytatni, végrehajtani.

Tehát, amennyiben a katonai szervezet lényegében nem változik, csak
más helyőrségben folytatja tevékenységét a hivaásos állomá,rry tagia a
más helységbe áthelyezést a család arrinytalanul nagy sérelme miatt nem
vállalja, akkor feImentéssel történő szolgálati viszonyának megszüntetése
kezdeményezhető (56. § (3) bekezdés 3. gondolata) alapjáLrr,

Azon hivatásos és szerződéses állomanyú katonák esetében, akik a
más helyőrségbe történő áthelyezés esetén a szolgálatot vállalják, lehető-
ség szerint eló kell segíteni a felvételi követelményeknek megfelelö nagyko-
rú hozzátartozóiknak (feleség, gyermek) szerzódéses állományba vételét,
illetve szerződéses szolgálati viszonyuk fenntarhísát vagy közalkalmazotti
jogviszonyuk folytatását az új helyőrségben.
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5;1 Az átszerlezésben érintett közalkalmazotti állománnyal kap-
csolatos eljárás rendje:

A közalkalmazotti állomány létszátnának csökkenése, átcsoportosítá-
§a során, illetve az átálakítás végrehajásakor a f: figyelmet az életkörül-
ményekben várhatóan bekövetkező hátrá,nyok csökkentésére, valamint az
érintettek egzisáenciális érdekérvényesítésére kell fordítani.

Az átalakítás során csoportos létszímleépítésnek szímít (Mt. 94lA,)
ha a munkáltató a működésével összefiiggő ok miatt a döntést megelőző
féléves időszakra vonatkozó átlagos statisáikai létszáma szerint 20-nál
több és 100-nál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább

10 fő, l00 vagy annál több, de 300-nál kevesebb közalkalmazott foglal-
kozíaása esetén legalább a közalkalmazotti állomány l0 o/o-a,300 vagy
annál több közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább 30 fő jogvi-
szonyát kívánja harminc napon belül felmentéssel megszüntetni, köteles az
érintett közalkalmazottak telephely szerinti illetékes munkaüryi központot a

közlést megelőzően legalább harminc nappal írásban üíjékoztatni. A
munkáltató a munkaügyi központtal köteles közölni a |étszámcsökkentés-

sel érintett közalkalmazottak személyi adatait, Társadalombiáosíü{si Azono-
sító Jelét, utolsó munkakörét, szakképzettségét, átlagkeresetét.

A döntést megelőzóen kötel€s az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiá-
nyában a munkáltatónál érdekképviselettel rendelkező szakszervezetek, il-
letve a nem szervezett közalkalmazottak képviselőiből létrehozott bizott-
sággal konzulüíciót kezdeményezni. A konzultációnak ki kell terjednie a
csoportos létszí,íncsökkentés elveire, a létszámcsökkentés elkerülésének
módjára, illetve eszközére, v agy az azzal érintett közalkalm azolÁk számá-

nak csökkentésére, továbbá a következmények enyhítését célzó eszkö-
zökre. A konzultációt megelőzóen legalább hét nappal a munkáItató köte-
les a közalkalmazottak képviselóivel írásban közötni a t€rvez€tt csoportos

létszámcsökkentés okait, az érintett közalkalmazottak létszámát (foglal-
koztatási csoportok szerinti megosztásban), a döntést megelőző idószak-
ban foglalkoztatott közaIkalmazottak létszámát, a létszámcsökkentés vég-
rehajtásának tervezett idóbeni ütemezését és szempondait.

A konzultációt a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntést meg-

elózóen legalább 15 nappal kell megkezdeni.
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Az elbocsáásra kerülők közalkalm azotti jogviszonyának megszün_
tetésére a jelenleg érvényes munkaügyi szabályokat (az 1992. évi XXXI-
II. törvény a közalkalmazottak jogállrásáról, valamint az 1992. évi XX]f..
törvény a Munka törvénykönyvéről) k el| alkalmazni azzal, hory a felmen-
tés a közalkalmazott írásbeli tájékoztatását követő 30 nap elteúivel közöl_
hetó, vagyis a felmentésről szóló értesílés mint oknány eúor kézbesíthető.

A munkáltató katonai szervezet jogutódlással történő megszűnése
esetén a közalkalmazotti jogviszony nem szűnik meg ós a közalkalmazot-
tat a tényleges jogutódhoz át sem kell helyezni. A közalkalmazotti jogvi_
szony a munkáltató részéről ebben az esetben csak akkor szüntethetó Áeg
felmentéssel, ha ajogutód szervezetben megszűnt a közalkalmazott erede-
ti munkaköre, illetve nincs az iskolai végzettségének, képesítésének meg-
felelő munkakör, vagy az ilyen munkakörben történő alkalmazíst a közal-
kalmazott - kinevezésének módosításával - nem vállalja.

Amennyiben a megszüntetésr€ kerülő katonai szeílezet feletti fenn-
tartói jog nem állami vagy helyi önkormányzati szervnek kerül átadásra, il-
letve_a katonai szervezet vagy annak egy resze gazdasági társasággá alakul
át a katonai szervezet közalkalmazotüainak jogviszonya megszünik ajog-
utód nélküli megszűnéssel (Kjt. 25lA).

_ Amennyiben az új munkáltató a továbbfoglalkozíaást vátlalja, a
közalkalmazotforak az írrásbeli táiékozlatást követően 30 napon belül írás-
ban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzÁjirul-e továbbfogl;koztaásához.
Hozzájbru|ása esetén az új munkáltató szerződést köt a közalkalmazottal.
Ezt követően a Munkatörvénykönlve hatálya alá tartoző munkaviszonlt
létesít. Ha nem nyilatkozik, vagy nem járul hozzÁ a továbbfoglalkoi-
taüásához, közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

A mindenkori költségvetési fedezet íiiggvényében - miniszteri
engedélyezés uüfu - sor kerülhet korengedményes nyug dijazásra, abban az
esetben, ha a törvényi feltételek€n (181/1996. (xII.6.) Korm. rend. és a
módosítására kiadolt 145/1997, (IX: 5.) Korm. rend.) tul legalább 10 éves
honvédségi jogviszonnyal rendelkezik, és a munkaköre ténllegesen meg-
szüntetésre kerül. A korengedményes nyugdíjazás engedélyezéie esetén a
közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel keruI megszüntetésre.
Amennyiben a korengedményes nyugddazísra vonatkoá kO"ös rneg-
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egyezés nem jön létre, akkor a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel
kell megszüntetni és a járandóságokat ki kell fizetni.

A Maryar Honvédség átalakításával érintett
állomány járandóságai

Hivatásos állomány

A szolgálat érdekében történő áthelyezéssel és vezenylóssel kapcso-
latos költségek egy részének honvédség által történö átvállalásátjelenleg a
6/199l. ()(J, 27.) Inú rendelet, valamint a 6611995. (HK l/1996.) HM
utasitás szabályozza. Eszerint a szolgálat érdekében áthelyezett és eála|
helyőrség-változtaásra kényszerülő tisztek és tiszthelyettesek részéte a
honvédség a kövelkező juttatdsokat (kedvezményeket) bizlosílja:

. A bútorok és egyéb ingóságaik szállítása költségeit teljes összeg-
ben megtéríti;

. A régi, illetőleg az új lakáshoz igazodóan a honvédelmi miniszter
18/1996. HM rendeletben meghatározott mértékig terjedő
költözködési költségánalinyl ftzeí" melynek rendeltetése a bútor-
zat szál'líás miatti rongálódások, illetóleg bútorcserékkel kap-
csolatos többletköltségek ellensúlyozisa;

. Az átköltöző házastársnál bekövetkezett jövedelemcsökkenés rész-
beni ellentételezéseként a honvédség legfeljebb 3 évi időtartam_
ban jövedelem kiegészítést folyósít, Ennek maximális összege a
kötelező legkisebb munkabémek (elenleg 25.500 Ft) elsó évben
a 75 %o-a, a második évben 60 Yo-4 aharmadik. évben 50 %-a;

' Az áthelyezés miatt a családjától külön élni kényszerülő katona
részére a honvédség térítésmentes sállrist, ennek hiányában al-
bérleti hozzájárulást biáosít. Ezen túlmenóen a különélő katona
a honvédségtől ingyenes, természetbeni étkezésre is jogosult.

A Magyar Honvédség átalakíüísa sonín a létszámcsökkentéssel érin-
tett tisztek és tiszthelyettesek a 6ó11995, GlK 1/199ó.) HM utasíüis alapjárr
további kedvezményekre is jogosultak. Ennek kerelében:
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' Az átszewezés követkeaében új beosztásba kinevezett (áthe-
lyezett) személy az új beosztás szerinti illehnényre _ az új beosz-
tís elfoglalásának időpontjától fiiggetlenül - a kinevezesét (áthe-
lyezését) követő hónap elsó napjától jogosult (2.§);

. Az új beosztásba áthelyezett ti§ztek és tiszthelyettesek illetmé-
nyé _ az általrinos szabályokhoz képest _ k€dvezőbben kell meg-

ilUptani (pl.: a megszűnő rendszeres pótlékok teljes összege,
illetőleg az esetenkénti 50 Yo-a az alapilletménybe beépítheió)
(3,§);

' Az önálló állományliblával rendelkező katonai szervezet elöljáró
parancsnoka a létszám feletti katona részére felettivé válásától
szimitott további 4 hónapig engedély ezheti az illetmény kifi-
zetését (4. §);

. Az áthelyezés miatt átköltözők illetményelőleg kérelmeinek tel-
jesítese érdekében az elöljráró parancsnokságok az MH paranc-
snokától kérhetik az illetményelőleg keretek átrneneti kiegé-
szítését (5. §);

. A helyőrségváltás miatt kollégiumba kerülö iskoláskoru ryer-
mekek kollégiumi díját, valamint havi egyszeri utazási költsé-
geit a honvédség átváIlalja (6 §);

' Az űj szolgálati helyen nem honvédségi kezelésű bölcsődébe,
óvodába kerülő gyermekek utáni térítési díjhoz a honvédség hoz-
zájárul (6.§ (4) bekezdés);

. A költözködési átalányl az áIlományilletékes katonai szervezet
parancsnoka indokolt esetben 50 o/o-kal magasabb összegben is
megállapíthatja (7. §);

. Az átszervezés során más beosáásba kerülő tisztek és tiszthelyet-
tesek észére az átképzés (szaktanfolyam, stb.) költsógeit a hon-
védség részben vagy egészben átvállalhatja, ha ahhoz-a honvéd-
ségnek érdeke fűződik (l0. §).



A haderőreíormmal összefüggésben hivalósos tíllomónyból tarta-
lékos óllomdnyba he$ezed személy jogosult a végleges lele@eúési helyé-
nek egl alkalommal ftaénő megváIaszttísára olyan telepüIésen, ahol a
honvédelmi szem lakással rendelkezik, ha HM rcndelkezésű lahísban
lakik és a szolgőIati víszon!őnak megszűnése óla 5 év még nem lelt el
(ű1994. (IV 30.) HM rendelet 5. § (3) bekezdés).

A diszlokáció folv1.án az áttelepülés miatt áthelyezett hivaüísos állo-
mányú tagjának az űj szolgálali helye szerinti településen e beosáása taí-
tamára akkor isjuttatható HM rendelkezésű lakás, ha esetében kizáró okok
(HM rendelkezésű vagy önkormányzati lakását megvásárolta, lakásépi
téshez vagy vásárlashoz a honvédelmi szeMól munkállatói kölcsönt kapott,
HM rendelkezésű lakásának bérleti jogviszonyáról térítés ellenében
lemondot! a HM rendelkezésű lakásra fennálló bérleti jogviszonyának
megszűnését követóen a lakásban bérlőtársat vagy jogcím nélküli haszná-
lót hagyott hátr4 lakráshasználatbavételi dükülönbözet térítésben vary csere-
térítésben részesül) egyébként fennállnak (8.§ (3) bekezdés).

A hivatásos szolgálati viszony megszűnéséről és annak módjáról, vala-
mint idópontjáról az állományilletékes szerv személyügyi vezetője l5 na-
pon belül írásban köteles tajékoztatni az illetékes helyi lakásgazdálkodási
szervet (30. § (4) bekezdés).

A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy a részére bérbe adott
HM rendelkezésű lakas részleges felújításahoz - kivéve, ha a lakás új, rész-
ben vary egészben felújított - részleges felújítrisi átalányra jogosult, ha a
lakást szolgálati érdekböl, helyőrség (település) váItoztaüíssal is járó áthe-
lyezés következtében kapta (32. § (l ) bekezdés b) pont).

Az MH átalakínísa következtében új helyőrségbe költöző hivatasos
állomrányú tag HM rendelkezésű lakása visszaadásával kapcsolatos köte-
lezettségének szab ályaií a 6311995. (HK 3 3.) HM utas ítás szabá|yozza rész-
letesen (47. §).

A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama alatt _ indokolt
esetben és kérelemre - a törlesztés legfeljebb 2 éves idótartamra felfiiggeszt-
hető, ez esetben a futamidő változatlanul hagyása mellett a tartozás havi
törlesztő összegét kell megnövelni. A munkáltatói kölcsönből fennálló tar-
toaás összegét nem lehet elengedni (l61. § (3), (4) bekezdés).
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A munkáltatói kölcsönből fennálló tartozást változatlan feltételekkel
törlesáheti az, akinek szotgálati - vagy munkaviszonya a haderőreform
kapcsán önhibáján kívül (az Orsággyűlés által elrendelt létsz{mcsökke-
nés vagy átszervezés miatt) §zűnt meg. Fel kell mondani azonban a mun-
káltatói kölcsönt és vissza kell vonni a márjóváírt engedményt, ha az érin-
tett az építkezés beíejezését az építési engedéIyben meghaározott haári-
dőig lakhaüísi engedéllyel, továbbá az önkormányzati lakás megváMrlását
a munkáltatói kölcsön folyósításától szrimított 6 hónapon belül az adás-
vételi szerződéssel nem igazolja (l68. § (1) bekezdés).

Ha a munkáltatói kölcsöntámogatrásban részesített személy szolgálati,
köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonya a kölcsön telje§ kiegyen-
líté§e előtt megszűn| az új munkáltatója a még ki nem egyenlített teljes
kölcsöntartozást átvállalhatja (l72. §),

A hivatrisos állomány tagjának albérleti dii hozzájárulás fizethető, ha
- vezénylés esetét kivéve _ szolgálati helyén nyilvántartott lakásigénylése
van és a sálló férőhelyen történő elhelyezése helyhiány, továbbá méltá-
nyolható egyéni vagy családi körülményei miatt nem lehetséges (l78. §).

Humán szolgáltatások

A tartalékos állományba keülő hivatásos katonrik, illetve az elbocsátrás_
ra kerülő közalkalmazottak elhelyezkedésének segitése érdekében - a jog-
szabályokban előírt feltételek biztosításán túl - a helyi humánszerveknek szo-
ros kapcsolatot kell kialakítani a központi és regionáis munkaügyi szervek-
kel. Az MH §zociáIpolitikai Alapítványa, a HVK humán fócsoportíönöké-
nek szakmai felügyelete mellett működó Munkaerőpiaci Innovációs Iroda
(továbbiakban Iroda) segíti az átképzések szervezését, Az Iroda a belsó és
külső munkaerő közvetítes feladatainak ellátásával játttl hozá az MH:ból
önhibájukon kívül kikerülók munkaerőpiaci pozíciójának javításához.

A létszrimleépítés kezelésére az érintett katonai szervezeteknél helyi
szinten Munkábahelyezést Elősegítő Bizottság (MEB), honvédségi szin_
ten pedig Központi Munlcíbahelyezést Elősegítő Bimttság ( KMEB) ke-
ül létrehoásra és működtetésre.



A haderő-átszervezés hatásaként keletkező egyéni válsághelyzetek ke-
zelésére, valamint az állomány széleskörú üíjékoztaása érdekében a szemé-
lyi állomriny néltelenül és inryenesen veheti igénybe a Humín Tanácsadó
Telefonszolgálat szol gáltatásait.

A csapatpszichológusi hálózat a kialakuló konfliktushelyzetek meg-
oldásában egyéni szükséglet és igény szerint ve§z résá.

A haderó-reformban érintett katonai szervezeteknél, a vonatkozó vkF-i
intézkedés és HVK HFCSF-i szakutasíüis értelmében Családtr{mogató Szol-
gálat fog működni,

A HVK HFCSF szakmai koordinálása mellett MH szintű Krízis Keze-
lő Szolgálat áll majd rendelkezesre.

A diszlokáció folytán más helyőrségben szolgálók munkábajáíá§sal
kapcsolatos költségeit teljes egészeben a munkáltató fizeti meg (ogszabá-
lyi feltétel megteremtése). Meg kell vizsgálni és szükség szerint be kell
indítani a helyőrségek közötti honvédségi jriratokat.

A nyugtíIttlnuínyba kerüők részére kiadásra kerüI az Obsitos című
tájékoztató íüzeteí, melybőI az éfinlettek inJorruiciót kapnak jogaikróI,
jdrandósdgaikróL

Az áftrlakítás §oldn íollamato§ információgtűjtést kell szemezni az
óIlomány hang ulatőnak mérése céIjából.
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