
Érdekvédelmi el adás
El adó: Durgó Tamás százados

1.Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
(Bács-Kiskun Megye) 

irodavezet



Érdekvédelmi körbe tartozók létszáma: 2800 f
(Bács-Kiskun Megye)

•Segélyezés
• Üdülés
• Adatkezelés
• Adatnyilvántartás
• Adatszolgáltatás
• Kegyeleti ügyintézés
• Egészségügyi jogosultság 
igazolása
•
•

12  NYUGÁLLOMÁNYÚ 
KLUB

KATONAI ÉRDEKVÉDELEM



Segélyezés

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítványának 
egyszeri pénzbeli támogatása.

- Az igényjogosultak köre

- A segély összege, az eljárás menete 

- Elérhet ségek



Segélyezés: Igényjogosult

Nyugállományú katona
Katona/ nyugállományú katona özvegye
Katona/ nyugállományú katona árvája
Szolgálati kötelmek teljesítésével balesetet, 
egészségkárosodást szenvedett katona
Szolgálati kötelmek teljesítésével 
összefügg en elhunyt után ellátásra jogosult 
hozzátartozója
A honvédségt l kormányzati tisztvisel i, 
közalkalmazotti, illetve munkaviszonyból 
nyugdíjba került személy, ha 10 év eltöltött 
jogviszonnyal rendelkezik



A segélyezés összege

1 f re es  jövedelem segély összege

90.000 Ft max: 38.650 Ft

Egyedülálló, valamint önálló háztartásban lév  árva   
esetében 5.000 Ft-tal növelhet .



Segélyezés
A kérelemhez csatolni kell:

- lakás, vagy lakó ingatlan tulajdonosára vonatkozó 
nyilatkozatot,

- a közös háztartásban él k jövedelemét,

- nagyobb összeg  tartozás folyamatos törlesztésér l szóló 
banki kivonat másolatát,

- tartós betegség esetén az arról szóló háziorvosi igazolást, 
és az egy havi gyógyszerköltség számláit

- lakás rezsi költségér l szóló banki kivonatot, igazolást



Segélyezés
Igényjogosult benyújtja a segélykér lapot a 

mellékletekkel a területileg illetékes hadkiegészít  
parancsnokságra, (Kecskemét) mely alapján az 
irodavezet  javaslatot tesz a segély összegére

A kuratórium háromhavonta ülésezik.

A kérelmet a Kuratórium keret hiányában is 
elutasíthatja!

Egy éven belül azonos jogcímen csak egy alkalommal 
kapható támogatás!

A Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!



Segélyezés
A Közalapítvány elérhet sége:

1885 Budapest, Pf.: 25.

HM tel.: 02-22-20-95, fax. 02-22-20-90

Tel.: 06-1-474-1594, fax. 06-1-474-1595

Honlap: www.hka.hu

E-mail: titkarsag01@hka.hu



Üdülés
A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási 
célú rendezvényekr l, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció 
rendjér l szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet. (48/2013. (VIII. 
23.) HM utasítás; 8/2013. (I.25.) HM utasítás)

- Az igényjogosultak köre

- Rekreációs szolgáltatások

- Az igénylés menete

- Elérhet ségek



Üdülés
- Az igényjogosultak köre:

HM rend. 12. § (1) Az 1. melléklet 1. pontja szerinti 
térítési díj ellenében rekreációs szolgáltatás igénybe 
vételére jogosult:
„…g) a nyugállományú katona, kivéve, ha a Hjt. 223. §
(1) bekezdése szerint az egyenruha viselésére és a 
rendfokozat használatára méltatlanná válik,
h) a honvédségi nyugdíjas,
i) az MH nemzeti gondozottja,
j) az állomány szolgálatteljesítés során elhunyt 
tagjának és a nyugállományú katona özvegye és 
árvaellátásra jogosult családtagja, és
k) az állomány volt tagja, akit a miniszter rehabilitált, 
és erre külön határozatban igényjogosultságot 
szerzett…”



Üdülés
Rekreációs szolgáltatások:

Helyszíne a MH Balatonkenesei Rekreációs 
Központ (MH BRK)

- szezoni (nyugállományú csak 
szabad kapacitás esetén veheti igénybe) (6 
vagy 13 vendégéjszaka)

- el - és utószezoni (6 vagy 13 
vendégéjszaka)



Üdülés
Az igénylés menete

- Lakóhely szerint illetékes hadkiegészít  
parancsnokság (Kecskemét) üdültetési 
felel sénél benyújtani az üdülési adatlapot 
el  év november 01.-ig.
- A MH BRK ill. MH KORK-ok megküldik az 
érintettnek a beutalót, a készpénz-átutalási 
megbízást.
- A térítési díjat az üdülés megkezdése el tt 
legalább 15 nappal kell befizetni, illetve a 
helyszínen



Elérhet ségek
BALATONKENESE (rekreáció)
Cím Balatonkenese, Tompa M. u. 1.
Tel:06/88-594-830
Veiland Gyuláné   06-30-828-0645

MÁTRAHÁZA  (regeneráló és kiképzési rendezvény, rekreáció)
Cím: Üdül telep 15. Pf.: 7
Tel: 06-37-374-036, v. 06-37-374-062
Czimmer Anita 06-30-815-0640

BUJÁK  (regeneráló és kiképzési rendezvény, rekreáció)
Buják Pf: 6.
Tel: 02-47-11-06  fax: 06-47-11-06
Keceliné Horváth Éva   06-30-690-9218

MÁLYI  (regeneráló és kiképzési rendezvény, rekreáció)
Mályi, Sávoly P. út 9
Tel: 06-46-319-507

CSOPAK  (regeneráló és kiképzési rendezvény, rekreáció)
06-87-446-335  vagy 06-20-411-1098 



Elismerések

Jogszabály háttér

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.
Törvény (továbbiakban: Hjt.)

A honvédelmi miniszter és a Honvéd
Vezérkar nöke által alapítható és
adományozható elismerésekr l szóló
15/2013. (VIII.22.) HM rendelet



Elismerések

A honvédelemi miniszter és a Honvéd 
Vezérkar f nöke által alapított:

-érdemjel,
-szolgálati jel,
-kitüntet  cím, és cím,
-emlékérem,
-emlékplakett, emléklap,
-oklevél,
-díj,
-emléktárgy



Nyugállományúak részére 
adományozható elismerések

1. Hazáért Érdemjel
2. Honvédelemért Kitüntet  Cím

3. Magyar Hadisírgondozásért Kitüntet  Cím
4. Aranykor Kitüntet  Cím

5. Címzetes Önkéntes Tartalékos Cím
6. Honvédségért Emlékplakett

Honvédségért Emléklap
7. Elismer  Oklevél

8. Emléktárgy
9. Hadik András-díj

10. Emléklap
11. Emléktárgy



Az adományozás szabályai

Érdem utáni elismerés esetén az  
egymást követ  adományozási alkalmak 

között legalább 4 évnek el kell telnie

fokozatosság elve



Kegyelet

- Jogszabályi háttér

- Költségek

- Segély, közalkalmazottakra vonatkozó szabályok



Kegyelet
Hatályos rendelet és utasítás

7/2013. (VII.25.) HM rendelet a kegyeleti
gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális
feladatokról

42/2013. (VII.25.) HM utasítás a kegyeleti
gondoskodás és az ehhez kapcsolódó egyes szociális
feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályokról

Hatályát vesztette a 4/2008 (II.29.) HM rendelet és a
17/2008 (HK.5.) HM utasítás



Kegyeleti min sítés
si halott; (HM)

A Magyar Honvédség halottja; (HM és HVKF)
Katonai szolgálat halottja; (munkáltatói jogkört
gyakorló vezet , vagy nyá. esetében HKNYP parancsnoka)

Honvédelmi szervezet saját halottja; (munkáltatói
jogkört gyakorló vezet , vagy nyá. esetében HKNYP
parancsnoka)

Közszolgálat halottja. (munkáltatói jogkört gyakorló
vezet , vagy nyá. esetében HKNYP parancsnoka)



Kegyeleti költségek

Temetési hely 
feletti 
rendelkezési 
jog megváltása 
(sírhely 
költség)

Szolgáltatások, 
kellékek

Helyi, 
helyközi 
szállítás

Síremlék, sírjel

si halott számla szerint 15x
579.750.-Ft 

számla 
szerint

18x
695.700.-Ft 

Magyar 
Honvédség 
halottja

10x
386.500.-Ft

10x
386.500.-Ft

10x
386.500.-Ft



Kegyeleti költségek
Temetési hely 
feletti 
rendelkezési 
jog megváltása 
(sírhely 
költség)

Szolgáltatások, 
kellékek

Helyi, 
helyközi 
szállítás

Síremlék, sírjel

Katonai szolgálat 
halottja

4/2008. HM 
rendelet szerint

3x
jelenleg 
115.950.-Ft

4x
jelenleg 154.600.-Ft

számla 
szerint

–

4x+25%, Budapest
jelenleg 193.250.-Ft
4x+35%, Fiumei út, 
Farkasrét
jelenleg 208.710.-Ft

Katonai szolgálat 
halottja

7/2013. HM 
rendelet szerint

3x
jelenleg 
115.950.-Ft

4x
jelenleg 154.600.-Ft
Budapest: 4x+25%, 
jelenleg 193.250.-Ft

számla 
szerint

–



Katonai tiszteletadással történ  temetés

Min sítés Állománykategória Díszkíséret Gyászzene

si halott Század

KatonazenekarMagyar Honvédség halottja Szakasz/Század*

A katonai szolgálat 
halottja

Hivatásos, 
szerz déses,
ÖTR, Hallgató

Tábornok, f tiszt, Szakasz

Honvéd tiszt- vagy 
altiszt jelölt, 
Szerz déses-, vagy 
tényleges állományú 
önkéntes tartalékos 
tisztes

Raj Audiótechnikai
eszköz és kürtös/

Nyugállományú

Tábornok Szakasz Katonazenekar

tiszt Raj Katonazenekar

Tiszt, altiszt Raj Audiótechnikai 
eszköz és kürtös

* A HM Központi Kegyeleti Munkacsoport döntése alapján



Temetési segély

- A temetési segély összege, az illetményalap 100%-a, és a 
kifizetését az állományilletékes parancsnok engedélyezi;

- adható, honvéd elhalálozása esetén a közös háztartásban él
házastárs vagy élettárs részére, ha ilyen nincs az intézkedésre jogosult
közeli hozzátartozó részére;

- az állomány tagjának, ha a vele közös háztartásban él házastársa,
élettársa vagy egyenes ágbeli rokona elhalálozott.

- Intézményes temetési segély összege az elhunyt utolsó havi
távolléti díjának 3-szorosa;

- adható, ha az állomány tagja, vagy az ÖTR szolgálati feladat
teljesítése közben baleset vagy betegség következtében veszíti életét,
vagy

- ha a halál a tényleges katonai szolgálat megsz nését követ egy éven
belül, szolgálati kötelmekkel összefügg okból következik be.



Kormánytisztvisel kre és 
közalkalmazottakra vonatkozó szabályozás

Ha a Honvédségnél legalább 20 év jogviszonnyal,
közalkalmazotti, vagy közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik,
és az, hitelt érdeml en igazolásra kerül; (adatkezelési
szerz dés)

ett l eltér méltányosságot a HM KÁT kérelem alapján bírál el;
a temetési költségek megtérítésénél a „Katonai szolgálat halottjára”
vonatkozó rendelkezések az irányadóak;

a temetésen a honvédség képviseletében 1 db koszorú elhelyezhet ,
valamint alkalmazni kell a temetési és intézményes temetési
segélyekre vonatkozó szabályzókat is. (10-12.§.)



Az iroda elérhet sége:

Cím: Magyar Honvédség 1. Katona Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda
6000 Kecskemét, Lunkányi János utca 1.

Ügyfélszolgálat rendje:

Hétf : 08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: csak kegyeleti ügyintézés
Csütörtök:08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00



Az iroda elérhet sége:

Telefonszám: 06-76/581-600

Mellékek:

Parádi Gyöngyi ft rm. (segélyezés): 33-86

Királyné Erika ka (üdülés, igazolások): 34-05

Bárány Sándor ka (kegyelet): 34-46



Egyéb információk:
www.hadkiegeszites.hu

Köszönöm megtisztel  figyelmüket!


