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Törvények

2015. évi XLI. törvény
a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt
és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá
az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott
értesítések kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában,
Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) és az Egyezményhez csatolt Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) kötelező hatályának
elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Egyezményt és az Alapszabályt e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény és az Alapszabály orosz nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása
a következő:

„СОГЛАШЕНИЕ об образовании Международного инвестиционного банка
С изменениями, внесенными
Протоколом от 20 декабря
1990 года
Правительства Республики Болгарии, Венгерской Республики, Социалистической Республики Вьетнам,
Республики Куба, Монгольской Народной Республики. Республики Польша, Румынии, Союза Советских
Социалистических Республик, Чешской и Словацкой Федеративной Республики1, руководствуясь интересами
эффективного развития экономик Договаривающихся Сторон, договорились о нижеследующем:

Статья I
Учредить Международный инвестиционный банк, именуемый в дальнейшем «Банк».
Учредителями – членами Банка являются Договаривающиеся Стороны.
В члены Банка могут быть приняты и другие страны, межгосударственные банковские, финансовые и
экономические организации. Участвовать в деятельности Банка могут иные банковские и финансовые
организации на основе специального статуса определяемого для них Советом Банка.
Порядок вступления в члены Банка устанавливается статьей XXI настоящего Соглашения.
Деятельность Банка осуществляется на основе равноправия его членов и уважения суверенитета стран.
Местопребывание Банка – город Москва.
Банк создается и будет осуществлять свою деятельность в соответствии со следующими положениями.

Статья II
Основной задачей Банка является предоставление кредитов на коммерческих принципах для осуществления
совместных инвестиционных проектов и программ развития несколькими заинтересованными членами
Банка, на строительство объектов для развития национальных экономик стран-членов Банка, а также для
осуществления мероприятий, связанных с участием членов Банка в мирохозяйственных связях, и другие
цели, устанавливаемые Советом Банка и соответствующие задачам Банка.
* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.
1
РФ стала правопреемником СССР.
Чешская Республика и Словацкая Республика стали членами Банка с 1 января 1993 г. вместо прекратившей существование ЧСФР.
Республика Польша утратила членство в МИБ с 26 мая 2000 г., а Венгерская Республика с 15 декабря 2000 г.
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В своей деятельности Банк должен исходить из необходимости обеспечения эффективного использования
ресурсов, гарантирования платежеспособности по его обязательствам, учета финансового положения
заемщиков и строгой ответственности по возврату выданных Банком кредитов.
Кредитуемые Банком объекты должны соответствовать высшему научно-техническому уровню, обеспечивать
производство продукции высшего качества с наименьшими затратами и ценами, соответствующими
мировому рынку.
Деятельность Банка должна содействовать развитию экономик стран-членов и их взаимных
внешнеэкономических связей на рыночной основе, осуществлению структурных преобразований их
экономик и включению стран-членов в систему мирового хозяйства.

Статья III
1.

Уставный капитал Банка определяется в сумме 1 млрд. 300 млн. ЭКЮ2. Он образуется в свободно
конвертируемых, а также в национальных валютах стран-членов или в золоте. При этом доля
национальных валют в уставном капитале не превышает 5%.
2.
Долевые взносы (квоты) Договаривающихся Сторон в уставном капитале составляют для:
										(в млн. ЭКЮ)
Республики Болгарии								123,0
Венгерской Республики								121,4
Социалистической Республики
Вьетнам									  
4,7
Республики Куба								 
23,4
Монгольской Народной Республики						  
6,2
Республики Польша								175,5
Румынии									 
76,7
Союза Советских Социалистических
Республик									580,7
Чешской и Словацкой Федеративной
Республики									188,4
На сумму долевых взносов (квот) стран-членов уполномоченные Банки этих стран выдают Банку
обязательства.
3.
Уставный капитал может быть увеличен по решению Совета Банка. Порядок и сроки соответствующих
взносов определяются Советом Банка.
4.
Уставный капитал может быть увеличен и при приеме нового члена Банка на сумму его долевого
взноса (квоты) в этот капитал. Сумма, способ и сроки взноса определяются Советом Банка по
согласованию с соответствующим членом.

Статья IV
Банк образует резервный капитал.
Банк может создавать собственные специальные фонды.
Цели, размер, сроки, условия образования и использования резервного капитала и собственных
специальных фондов определяются Советом Банка.

Статья V
В Банке могут создаваться специальные фонды за счет ресурсов заинтересованных стран и организаций.

Статья VI
Банк может привлекать средства в свободно конвертируемых, национальных валютах заинтересованных
стран-членов Банка путем получения финансовых и банковских кредитов и займов, выпуска облигационных
займов, других ценных бумаг, принятия вкладов, а также в других формах.

2

С 1 января 1999 г. – ЕВРО.
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Статья VII
1.
2.

3.

4.
5.

Банк предоставляет кредиты на цели, предусмотренные статьей II настоящего Соглашения.
Объектами кредитования являются:
–
строительство, расширение, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение
предприятий;
–
проведение
проектно-изыскательских
работ,
непосредственно
связанных
с
капиталовложениями и производством продукции, а также опытно-конструкторские работы;
–
внедрение новых технологических проектов;
–
освоение промышленного производства новой продукции;
–
внедренческая деятельность, включая приобретение и освоение лицензий;
–
выполнение лизинговых операций.
Кредиты предоставляются:
–
банкам, хозяйственным организациям и предприятиям стран – членов Банка независимо от
форм собственности;
–
международным организациям и совместным предприятиям с участием стран-членов Банка;
–
банкам и экономическим организациям других стран.
Банк предоставляет кредиты заемщикам, наделенным в соответствии с его национальным
законодательством правом на получение валютных кредитов в иностранных банках.
Банк может выдавать гарантии, участвовать своими средствами в консорциальных кредитах,
связанных с реализацией совместных проектов, проводить операции с ценными бумагами (включая
их собственную эмиссию), участвовать в капитале предприятий, банков, финансовых и других
организаций, а также осуществлять подготовку проектов финансирования и предоставление
экспертизных и консультационных услуг.

Статья VIII
Банк может размещать в других банках временно свободные средства, продавать и покупать валюту, золото и
ценные бумаги, а также осуществлять другие банковские операции, соответствующие целям Банка.

Статья IX
Банк осуществляет свою деятельность, обеспечивая ее рентабельность.

Статья X
Банк имеет право вступать в контакты и устанавливать деловые отношения на основе равноправия с
международными финансово-кредитными и другими международными институтами, с экономическими
организациями стран-членов Банка, а также с другими банками и организациями.
Характер и формы этих отношений определяются Правлением Банка.

Статья XI
1.

2.

3.

4.

Банк является юридическим лицом.
Банк пользуется правоспособностью, необходимой для выполнения его функций и достижения его
целей, в соответствии с положениями настоящего Соглашения и Устава Банка.
На территории каждой страны-члена Банка, а также представители стран в Совете и должностные лица
Банка пользуются привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для выполнения функций и
достижения целей, предусмотренных настоящим Соглашением и Уставом Банка. Вышеупомянутые
привилегии и иммунитеты определяются статьями XIII, XIV и XV настоящего Соглашения.
Банк может открывать на территории страны местопребывания, а также на территории других стран
отделения и представительства.
Правовые отношения между Банком и страной местопребывания Банка, его отделений и
представительств определяются соответствующими соглашениями.
Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества.
Банк не несет ответственности по обязательствам своих членов, равно как и члены Банка не отвечают
по обязательствам Банка.
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Статья XII
Деятельность Банка регулируется настоящим Соглашением, Уставом Банка, прилагаемым к этому
Соглашению, а также правилами, издаваемыми Банком в пределах его компетенции.
Исходя из интересов дальнейшего развития и совершенствования деятельности Банка, в Устав Банка могут
быть внесены изменения с согласия членов Банка по рекомендации Совета Банка.

Статья XIII
1.

2.

Имущество Банка, его активы и документы независимо от места их нахождения, а также операции
Банка пользуются иммунитетом от административного и судебного вмешательства в любой
форме, за исключением случаев, когда Банк сам отказывается от иммунитета. Помещения Банка,
а также его отделений и представительств на территории любой страны-члена Банка являются
неприкосновенными.
Банк на территории стран-членов Банка:
а)
освобождается от всех прямых налогов и сборов как общегосударственных, так и местных. Это
положение не будет применяться в отношении платежей за предоставление коммунальных и
других услуг;
б)
освобождается от таможенных сборов и ограничений при ввозе и вывозе предметов,
предназначенных для служебного пользования;
в)
пользуется всеми льготами в отношении первоочередности, тарифов и ставок почтовой,
телеграфной и телефонной связи, которыми в этой стране пользуются дипломатические
представительства.

Статья XIV
1.

2.

3.

Представителям стран и межгосударственных организаций в Совете Банка при исполнении ими своих
служебных обязанностей предоставляются на территории каждой страны-члена Банка следующие
привилегии и иммунитеты:
а)
иммунитет от личного ареста или задержания, а также от юрисдикции судебных учреждений в
отношении всех действий, которые могут быть совершены ими в качестве представителей;
б)
неприкосновенность всех бумаг и документов;
в)
те же таможенные льготы в отношении их личного багажа, какие предоставляются
соответствующим по рангу сотрудникам дипломатических представительств в данной стране;
г)
освобождение от личных повинностей и от прямых налогов и сборов в отношении денежных
сумм, выплачиваемых представителям назначившей их страной.
Привилегии и иммунитеты, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются упомянутым в ней
лицам исключительно в служебных интересах. Каждый член Банка имеет право и обязан отказаться
от иммунитета своего представителя во всех случаях, когда, по его мнению, иммунитет препятствует
осуществлению правосудия и отказ от иммунитета не нанесет ущерба целям, в связи с которыми он
был предоставлен.
Положения п. 1 настоящей статьи не применяются к взаимоотношениям между представителем и
органами страны, гражданином которой он является.

Статья XV
1.

2.

Совет Банка по представлению Председателя Правления Банка определяет категории должностных
лиц Банка, к которым применяются положения настоящей статьи. Фамилии таких должностных лиц
периодически сообщаются Председателем Правления Банка компетентным органам стран-членов
Банка.
Должностные лица Банка при исполнении ими своих служебных обязанностей на территории каждой
страны-члена Банка:
а)
не подлежат судебной и административной ответственности за все действия, которые могут
быть ими совершены в качестве должностных лиц;
б)
освобождаются от личных повинностей и от прямых налогов и сборов в отношении
выплачиваемой им Банком заработной платы. Это положение не применяется к должностным
лицам Банка, являющимися гражданами страны местопребывания Банка, его отделений и
представительств;
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в)

3.

имеют право на те же таможенные льготы в отношении их личного багажа, какие
предоставляются соответствующим по рангу сотрудникам дипломатических представительств
в данной стране.
Привилегии и иммунитеты, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются должностным
лицам Банка исключительно в служебных интересах.
Председатель Правления Банка имеет право и обязан отказаться от иммунитета должностных лиц
Банка во всех случаях, когда, по его мнению, иммунитет препятствует осуществлению правосудия и
отказ от иммунитета не нанесет ущерба целям, в связи с которыми он был предоставлен. В отношении
Председателя и членов Правления Банка право отказа от иммунитета принадлежит Совету Банка.

Статья XVI
Должностные лица Банка при исполнении своих служебных обязанностей действуют в качестве
международных должностных лиц. Они подчиняются исключительно Банку и независимы от любых органов
и официальных лиц своих стран. Каждая страна-член Банка должна уважать международный характер этих
обязанностей.

Статья XVII
Высшим органом управления Банка, осуществляющим общее руководство деятельностью Банка, является
Совет Банка.
Совет состоит из представителей членов Банка. Каждый член Банка имеет в Совете один голос независимо от
размера его взноса в капитал Банка.
Совет принимает решения по перечисленным в Уставе Банка принципиальным вопросам деятельности
Банка единогласно, а по другим вопросам – квалифицированным большинством не менее 3/4 голосов. При
этом Совет Банка правомочен принимать решения, если на заседании Совета присутствуют представители не
менее 3/4 членов Банка.

Статья XVIII
Исполнительным органом Банка является Правление Банка.
Правление подотчетно Совету Банка.
Правление состоит из Председателя Правления и его заместителей, назначаемых Советом Банка, как
правило, из граждан членов Банка на срок пять лет.
Основной задачей Правления является руководство деятельностью Банка в соответствии с настоящим
Соглашением и Уставом Банка, а также решениями Совета Банка.
Председатель Правления осуществляет непосредственное руководство оперативной деятельностью Банка и
Правления в рамках его компетенции и прав, определенных Уставом и решениями Совета Банка.

Статья XIX
Для проведения ревизии деятельности Банка создается Ревизионная комиссия, назначаемая Советом Банка.

Статья XX
Претензии к Банку могут быть предъявлены в течение двух лет с момента возникновения права на иск.

Статья XXI
Желающие присоединиться к настоящему Соглашению в соответствии со статьей I и вступить в члены
Банка подают в Совет Банка официальное заявление с указанием, что они разделяют цели и принципы
деятельности Банка и принимают на себя обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения и Устава
Банка.
Прием в члены Банка производится по решению Совета Банка.
Надлежащим образом удостоверенная копия решения Совета Банка о приеме в Банк нового члена
направляется этому члену и депозитарию настоящего Соглашения. Со дня получения депозитарием
указанного документа вместе с документом (заявлением) о присоединении, новый член считается
присоединившимся к Соглашению и принятым в члены Банка, о чем депозитарий уведомляет других членов
Банка и Банк.
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Статья XXII
Каждый член может отказаться от членства в Банке и участия в настоящем Соглашении с уведомлением об
этом Совета Банка не менее чем за шесть месяцев. В течение указанного срока должны быть урегулированы
отношения между Банком и соответствующим членом по их взаимным обязательствам.
Окончание членства в Банке не освобождает члена от всех его обязательств перед Банком до их полного
выполнения,
О выходе члена из Банка Совет официально уведомляет депозитария настоящего Соглашения.

Статья XXIII
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступит в силу с даты, когда последняя из
Договаривающихся Сторон сдаст свою ратификационную грамоту депозитарию этого Соглашения.
Однако Соглашение будет введено в действие временно с 1 января 1971 года, если только оно на эту дату не
вступит в силу согласно первому абзацу настоящей статьи.

Статья XXIV
Настоящее Соглашение может быть изменено с согласия членов Банка.
Соглашение прекратит свое действие, если не менее 2/3 членов заявят об отказе от участия в Банке в
соответствии со статьей XXII настоящего Соглашения и о денонсации Соглашения.
В этом случае деятельность Банка будет прекращена в сроки и в порядке, установленные Советом Банка.

Статья XXV
Настоящее Соглашение будет сдано на хранение Секретариату Совета Экономической Взаимопомощи3,
который будет выполнять функции депозитария этого Соглашения.
Совершено в городе Москве 10 июля 1970 года в одном экземпляре на русском языке.
Заверенные копии настоящего Соглашения будут разосланы депозитарием всем Договаривающимся
Сторонам.
***
Соглашение ратифицировано странами-учредителями Международного инвестиционного банка в период с
20 августа 1970 года по 9 января 1971 года.
Ратификационные грамоты депонированы этими странами в Секретариате Совета Экономической
Взаимопомощи.
В соответствии со статьей XXIII Соглашения об образовании Международного инвестиционного банка это
Соглашение было введено в действие временно с 1 января 1971 года и вступило в силу с 5 февраля 1971 года.
***
Протокол об изменении Соглашения, подписанный на пятьдесят первом, внеочередном заседании Совета
Международного инвестиционного банка, подлежит ратификации и вступит в силу с даты, когда последняя из
договаривающихся Сторон сдаст ратификационную грамоту депозитарию этого Протокола.
Однако Протокол будет введен в действие временно с 1 января 1991 г.
Протокол сдается на хранение Секретариату Совета Экономической Взаимопомощи, который будет
выполнять функции депозитария.

УСТАВ
Международного инвестиционного банка
С изменениями, внесенными
Протоколом от 20 декабря
1990 года
Членами Международного инвестиционного банка в соответствии с Соглашением о его образовании
являются:
3

После прекращения деятельности СЭВ функции депозитария выполняет МИД РФ.
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Республика Болгария, Венгерская Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Куба,
Монгольская Народная Республика, Республика Польша, Румыния, Союз Советских Социалистических
Республик, Чешская и Словацкая Федеративная Республика.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Международный инвестиционный банк, в дальнейшем именуемый «Банк», организует и осуществляет
кредитные, а также другие банковские операции в соответствии с Соглашением об образовании
Международного инвестиционного банка (в дальнейшем именуемым «Соглашение») и его Уставом.

Статья 2
Банк является юридическим лицом с наименованием «Международный инвестиционный банк».
Местопребывание Банка – г. Москва.
Цели и задачи Банка, его правоспособность, в том числе правомочия и пределы его ответственности,
положения, относящиеся к правовому регулированию деятельности Банка, а также касающиеся привилегий
и иммунитетов, которыми пользуется Банк, представители стран-членов в Совете и должностные лица Банка,
определяются Соглашением и Уставом Банка.
Банк правомочен:
а)
заключать международные и другие соглашения, а также совершать любые сделки в пределах своей
компетенции;
б)
приобретать, арендовать и отчуждать имущество;
в)
выступать в судебных и арбитражных органах;
г)
открывать на территории страны местопребывания, а также на территории других стран отделения и
представительства;
д)
издавать инструкции и правила по вопросам, относящимся к его компетенции;
е)
совершать другие действия, направленные на выполнение возложенных на Банк задач.

Статья 3
Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества.
Банк не несет ответственности по обязательствам своих членов, равно как и члены Банка не отвечают по
обязательствам Банка.

Статья 4
Банк имеет печать с надписью: «Международный инвестиционный банк». Отделения и представительства, а
также обслуживающие подразделения Банка имеют печать с той же надписью с добавлением наименования
отделения, представительства или соответствующего подразделения.

Статья 5
Банк гарантирует тайну по операциям, документам, счетам и вкладам его клиентов и корреспондентов.
Должностные лица и другие сотрудники Банка обязаны хранить тайну по операциям, документам, счетам и
вкладам Банка, а также его клиентов и корреспондентов.

Членство
Статья 6
Учредителями – членами Банка являются страны, подписавшие и ратифицировавшие Соглашение.
В члены Банка могут быть приняты и другие страны, межгосударственные банковские, финансовые и
экономические организации. Участвовать в деятельности Банка могут иные банковские и финансовые
организации на основе специального статуса, определяемого для них Советом Банка.
Порядок вступления в члены Банка устанавливается статьей XXI Соглашения.
Желающие вступить в члены Банка в соответствии со статьей I Соглашения подают в Совет Банка
официальное заявление с указанием, что они разделяют цели и принципы деятельности Банка и принимают
на себя обязательства, вытекающие из Соглашения и Устава Банка.
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Прием в члены Банка производится по решению Совета Банка.
Каждый член Банка может отказаться от членства в нем с уведомлением об этом Совета Банка не менее чем
за шесть месяцев. В течение указанного срока должны быть урегулированы отношения между Банком и
соответствующим членом Банка по их взаимным обязательствам.

Ресурсы Банка
Статья 7
Ресурсы Банка образуются путем взносов членов в уставный капитал Банка, взносов заинтересованных
членов в их специальные фонды, привлечения средств в любых формах от членов Банка и на международных
валютных рынках, отчисления части прибыли в резервный капитал и в собственные специальные фонды
Банка.

Статья 8
Уставный капитал Банка составляет 1 миллиард 300 миллионов ЭКЮ2. Он образуется в свободно
конвертируемых, а также в национальных валютах стран-членов или в золоте. При этом доля национальных
валют в уставном капитале не превышает 5%.
Уставный капитал используется для целей, предусмотренных Соглашением и Уставом Банка, и служит
обеспечением обязательств Банка.
Размер уставного капитала может быть увеличен в соответствии с положениями Соглашения.
Взносы в уставный капитал производятся в соответствии с положениями Соглашения и решениями Совета
Банка.
Члену Банка, внесшему свой взнос в уставный капитал, Банк выдает свидетельство, которое является
подтверждением и доказательством произведенного им взноса.
В случае выхода члена из Банка сумма его взноса в уставный капитал учитывается при урегулировании
отношений между этим членом и Банком по их взаимным обязательствам.

Статья 9
Банк образует резервный капитал, а также может создавать собственные специальные фонды. Резервный
капитал и собственные специальные фонды Банка создаются за счет его прибыли.

Статья 10
В Банке могут создаваться специальные фонды за счет ресурсов заинтересованных стран и организаций.
Цели, размеры, условия, порядок создания и функционирования специальных фондов определяются
соответствующими соглашениями между заинтересованными странами, организациями и Банком.

Статья 11
Банк может привлекать средства в свободно конвертируемых валютах, в национальных валютах
заинтересованных стран-членов Банка путем получения финансовых и банковских кредитов и займов,
выпуска облигационных займов и других ценных бумаг, принятия вкладов, а также в других формах.

Кредитные операции Банка
Статья 12
Банк предоставляет кредиты заемщикам, указанным в Соглашении, за счет собственных и привлеченных
средств в валютах, согласованных между Банком и заемщиком, участвует вместе с другими банковскими
учреждениями в предоставлении таких кредитов и выдает гарантии по обязательствам банков,
хозяйственных организаций и предприятий в порядке, установленном Правлением.

Статья 13
Банк предоставляет кредиты с участием в финансировании собственных средств заемщика и в отдельных
случаях – на полную стоимость объектов.
2

С 1 января 1999 г. - ЕВРО
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Предоставление и гарантирование Банком кредитов оформляются в каждом отдельном случае
соответствующим соглашением.
В кредитном соглашении предусматриваются экономические и финансово-банковские критерии,
характеризующие: высокую эффективность кредитуемого объекта; финансовое положение заемщика;
условия предоставления, использования и погашения кредита и обеспечение его возвратности.
Кредиты предоставляются в первую очередь на объекты, обеспечивающие более высокую эффективность.
Экономические и финансово-банковские критерии определяются Правлением Банка в зависимости от
характера и назначения капитальных вложений.
Банк осуществляет экспертизу и может передавать на экспертизу проект, техническую документацию и
смету соответствующим национальным организациям или международным группам специалистов по
своему усмотрению. Материалы и данные, необходимые для проведения экспертизы, обеспечиваются через
получателей кредитов.
При предоставлении кредитов и гарантий Банк может требовать предоставления ему обеспечения.
Порядок предоставления и погашения кредитов, обеспечения, а также общие условия, которые должны
предусматриваться в кредитных соглашениях, определяются Советом Банка и Правлением в пределах их
компетенции.
Предоставление Банком кредитов заемщикам в отдельных странах-членах осуществляется при согласии
центрального банка или других уполномоченных органов в соответствии с законодательством страны
получателя кредита.

Статья 14
Кредиты предоставляются на срок до 15 лет, а по специальному решению Совета и на более длительный срок.

Статья 15
Погашение предоставленных Банком кредитов осуществляется заемщиком на основе установленного
кредитным соглашением плана погашения в пределах срока кредита. Погашение начинается, как правило,
не позднее чем через шесть месяцев после зафиксированного в кредитном соглашении срока ввода в
эксплуатацию кредитуемого объекта.
Погашение кредита производится в валютах, в которых предоставлен кредит, или в других валютах по
согласованию между Банком и заемщиком.

Статья 16
1.

2.

Банк принимает необходимые меры, направленные на обеспечение целевого использования средств
по кредитам и гарантиям, а также эффективности использования указанных средств. В этих целях Банк
уполномочивается:
а)
при совершении кредитных, гарантийных и других банковских операций разрешать выдачу
средств только на цели, предусмотренные заключенными им соглашениями;
б)
осуществлять постоянный контроль за соблюдением условий кредитных соглашений в
течение всего срока их действия;
в) направлять на места своих специалистов, а также привлекаемых Банком специалистов
международных групп экспертов как в период подготовки, так и на стадии осуществления
строительства и погашения кредита для проведения необходимого контроля. В этих случаях
соответствующие страны оказывают содействие указанным специалистам в выполнении
их функций и могут назначать своих представителей для участия в проведении указанного
контроля.
При нарушении заемщиком условий соглашения Банк имеет право:
а)
ограничивать или полностью прекращать предоставление кредитов заемщикам;
б)
повышать размер процентной ставки за пользование кредитом в период нарушения
заемщиком условий соглашения;
в)
предъявлять к таким заемщикам и к их гарантам требования о возврате Банку
соответствующих сумм, а при наличии средств заемщиков и их гарантов на счетах в Банке
производить с таких счетов досрочное взыскание;
г)
принимать другие возможные меры защиты интересов Банка в соответствии с принципами,
устанавливаемыми Советом Банка.
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Ограничение и прекращение кредитования производится в порядке, установленном Советом Банка.
Меры или санкции, которые будут применяться Банком в случае нарушения кредитного соглашения или
условий гарантии, выданной в пользу Банка, определяются в соответствующем соглашении или в гарантии.
В случае существенных нарушений заемщиком условий кредитного соглашения или гарантом условий
гарантии Банк ставит об этом в известность компетентные органы страны заемщика или гаранта, а при
необходимости – Правительство соответствующей страны.

Прочие операции Банка
Статья 17
Банк может осуществлять все принятые в международной банковской практике операции, соответствующие
целям Банка.

Проценты и сборы
Статья 18
За предоставленные кредиты Банк взимает проценты.
По привлеченным средствам Банк выплачивает проценты. По гарантийным операциям, а также за
выполнение поручений своих клиентов и корреспондентов Банк взимает комиссионное вознаграждение и
другие сборы.
Основные принципы процентной политики Банка, а также принципы определения комиссионного
вознаграждения и других сборов устанавливаются Советом Банка.
При установлении принципов процентной политики Совет Банка исходит из необходимости
дифференциации процентных ставок с учетом сроков кредитов и видов валют.

Управление Банком
Совет Банка
Статья 19
1.

Высшим органом управления Банком, осуществляющим общее руководство деятельностью Банка,
является Совет Банка.
Совет Банка состоит из представителей членов Банка. Каждый член Банка имеет в Совете один голос
независимо от размера его взноса в капитал Банка.
2.
Совет собирается на заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
3.
На заседаниях Совета поочередно председательствует представитель каждого члена Банка.
Правила процедуры работы Совета Банка устанавливаются самим Советом.

Статья 20
1.

Совет Банка:
а)
определяет общее направление деятельности Банка по вопросам кредитования,
привлечения средств и процентной политики Банка принципы установления комиссионного
вознаграждения и других сборов по операциям Банка;
б)
утверждает на основании предложений Правления перечень объектов подлежащих
кредитованию Банком, с указанием суммы кредитов по объектам, в рамках которых
Правление имеет право на выдачу кредитов;
в)
утверждает основные принципы кредитной политики Банка, годовой отчет, баланс и
распределение прибыли Банка, структуру, штатное расписание и смету административноуправленческих расходов Банка;
г)
назначает Председателя и членов Правления Банка;
д)
назначает Председателя и членов Ревизионной комиссии Банка, заслушивает ее отчеты и
принимает по ним решения;
е)
принимает решения об открытии отделений и представительств Банка в странах-членах и в
других странах, а также о прекращении их деятельности;
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ж)

2.

3.

утверждает Правила об условиях труда сотрудников Банка, а также другие правила,
определяющие взаимоотношения Банка с сотрудниками;
з)
принимает решения о целях, размере, сроках и условиях образования и использования
резервного капитала и собственных специальных фондов;
и)
выносит рекомендации:
–
об увеличении уставного капитала Банка;
–
об изменении Устава Банка;
к)
принимает решения:
–
о приеме новых членов Банка;
–
о порядке и сроках взносов в уставный капитал Банка;
–
о сроке и порядке прекращения деятельности Банка;
л)
осуществляет другие функции, вытекающие из Соглашения и Устава Банка, которые
необходимы для достижения целей и задач Банка.
Совет принимает решения единогласно по нижеследующим вопросам:
–
об утверждении годового отчета, баланса и о распределении прибыли Банка;
–
по вынесению рекомендаций об увеличении уставного капитала Банка;
–
о порядке и сроках взносов стран в уставный капитал;
–
об открытии и закрытии отделений и представительств Банка;
–
о назначении Председателя Правления, членов Правления, Председателя и членов
Ревизионной комиссии;
–
о принятии новых членов Банка;
–
по вынесению рекомендаций об изменении Устава Банка;
–
о порядке и сроках ликвидации Банка в соответствии со статьей XXIV Соглашения.
По остальным вопросам решение Совета Банка принимаются квалифицированным большинством не
менее ¾ голосов.
Совет Банка имеет право передавать на решение Правления отдельные вопросы, отнесенные Уставом
Банка к компетенции Совета.

Правление Банка
Статья 21
Исполнительным органом Банка является Правление Банка. Правление подотчетно Совету Банка.
Правление состоит из Председателя Правления и его заместителей, назначаемых Советом Банка, как
правило, из граждан членов Банка на срок пять лет.
Основной задачей Правления является руководство деятельностью Банка в соответствии с Соглашением,
Уставом и решениями Совета Банка.
Председатель Правления осуществляет непосредственное руководство оперативной деятельностью Банка и
Правления в рамках его компетенции и прав, определенных Уставом и решениями Совета Банка.
К компетенции Председателя Правления относится:
а)
распоряжение в соответствии с Уставом Банка и решениями Совета Банка всем имуществом и
средствами Банка;
б)
представительство от имени Банка, а также предъявление от имени Банка претензий и исков в суде и
арбитраже;
в)
издание приказов и принятие решений по оперативным вопросам деятельности Банка;
г)
подписание соглашений, обязательств и доверенностей от имени Банка;
д)
утверждение правил и инструкций Банка о порядке совершения кредитных и других банковских
операций в соответствии с принципами, определяемыми Советом Банка;
е)
назначение и освобождение сотрудников Банка, за исключением членов Правления, утверждение
правил внутреннего распорядка, установление, в соответствии с утвержденными Советом Банка
штатным расписанием и сметой административно-управленческих расходов, окладов заработной
платы и поощрение отличившихся сотрудников;
ж)
определение штатной численности и размеров заработной платы сотрудникам обслуживающего и
технического персонала Банка в пределах утверждаемого Советом фонда заработной платы на эти
цели и распределение этих сотрудников по управлениям и отделам Банка;
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з)

предоставление полномочий должностным лицам Банка выступать от имени Банка, подписывать
соглашения, обязательства и доверенности.
К компетенции Правления относится:
а)
осуществление основных принципов кредитной политики, утвержденных Советом Банка;
б)
организация работы по привлечению и размещению свободных средств;
в)
представление Совету Банка предложений по кредитованию объектов с соответствующими
обоснованиями;
г)
принятие решений о выдаче кредитов для финансирования инвестиционных проектов в рамках
компетенции, предоставленной ему Советом Банка;
д)
принятие решений о выдаче гарантий и выпуске облигационных займов;
е)
установление процентных ставок и условий предоставления кредитов и выдачи гарантий исходя из
принципов и общих условий, определенных Советом Банка;
ж)
подготовка необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом Банка;
з)
организация и осуществление деловых связей и корреспондентских отношений Банка с другими
банками и организациями.
Результаты обсуждения вопросов на заседаниях Правления оформляются протоколами.
В случае несогласия отдельных членов Правления с решением, принятым Председателем Правления, они
могут требовать внесения их мнения в протокол и, если сочтут необходимым, могут довести об этом до
сведения Совета Банка.
Члены Правления руководят определенными участками работы и несут ответственность перед
Председателем Правления.

Статья 22
Председатель Правления, члены Правления и другие должностные лица Банка при исполнении служебных
обязанностей действуют в качестве международных должностных лиц. Они подчиняются Банку и независимы
от любых органов и официальных лиц стран, гражданами которых они являются.

Ревизия деятельности Банка
Статья 23
Ревизия деятельности Банка, включающая проверку выполнения решений Совета Банка, ежегодного
отчета, кассы и имущества, учета, отчетности и делопроизводства Банка, его отделений и представительств,
осуществляется Ревизионной комиссией, назначаемой Советом Банка сроком на пять лет в составе
Председателя Ревизионной комиссии и ее членов.
Председатель и члены Ревизионной комиссии не могут занимать каких-либо должностей в Банке.
Организация и порядок ревизий устанавливаются Советом Банка.
Председатель Правления Банка предоставляет в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы,
необходимые для осуществления ревизии.
Отчеты Ревизионной комиссии представляются Совету Банка.

Организация Банка
Статья 24
Банк имеет управления, отделы и может иметь отделения и представительства.
Структура Банка утверждается Советом Банка.
Персонал Банка комплектуется, как правило, из граждан членов Банка в соответствии с Правилами об
условиях труда сотрудников Банка.

Порядок рассмотрения споров
Статья 25
Претензии к Банку могут быть предъявлены в течение двух лет с момента возникновения права на иск.
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Статья 26
Споры Банка с его клиентурой по договоренности сторон рассматриваются в арбитраже, избираемом из
числа действующих или вновь образуемом.
При отсутствии указанной договоренности решение спора передается на рассмотрение Арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате страны местопребывания Банка3.

Отчетность
Статья 27
Операционный год Банка считается с 1 января по 31 декабря включительно.
Годовые балансы публикуются в порядке, установленном Советом Банка.

Хозяйственный расчет и распределение прибыли Банка
Статья 28
Банк осуществляет свою деятельность, обеспечивая рентабельность своих операций.
Чистая прибыль Банка после утверждения годового отчета распределяется по решению Совета Банка.
Прибыль может быть направлена на образование резервного капитала, собственных специальных фондов,
распределена между членами и использована на другие цели.

Порядок изменения Устава
Статья 29
В соответствии со статьей XII Соглашения изменения в Устав Банка могут быть внесены с согласия членов
Банка по рекомендациям Совета Банка.

Статья 30
Предложения об изменении Устава Банка могут вноситься на рассмотрение Совета каждым членом Банка, а
также Правлением Банка.

Прекращение деятельности Банка
Статья 31
Деятельность Банка может быть прекращена в соответствии с постановлениями статьи XXIV Соглашения.
Сроки и порядок прекращения деятельности Банка и ликвидации его дел определяются Советом Банка.”

„Egyezmény a Nemzetközi Beruházási Bank megalapításáról
Az 1990. december 20-i Jegyzőkönyvben
foglalt módosítások figyelembevételével
A Bolgár Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Vietnámi Szocialista Köztársaság, a Kubai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, Románia, a Mongol Népköztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, valamint a Cseh
és Szlovák Föderációs Köztársaság4 Kormányai, szem előtt tartva a Szerződő Felek nemzetgazdaságai hatékony
fejlesztésének érdekeit, az alábbiakban állapodtak meg:

Правопреемником указанного суда с 1993 года стал Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
РФ (МКАС при ТПП РФ)
4
A Szovjet Szocialista Köztársaságok jogutódja az Oroszországi Föderáció.
A Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 1993. január 1-én váltak a Bank tagjaivá a megszűnt Cseh és Szlovák Föderációs Köztársaság
megszűnésével.
A Lengyel Köztársaság NBB-tagsága 2000. év május 26-án, a Magyar Köztársaság NBB-tagsága 2000. év december 15-én megszűnt.
3
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I. Cikkely
Megalapítják a Nemzetközi Beruházási Bankot, a továbbiakban „Bank”.
A Bank alapító tagjai a Szerződő Felek.
A Bank tagjai sorába más országok, nemzetközi banki, pénzügyi és gazdasági szervezetek is felvehetők.
A Bank tevékenységében részt vehetnek egyéb banki és pénzügyi szervezetek is a Bank Tanácsa által részükre
meghatározott speciális státusz alapján.
A Bankba történő belépés rendjét a jelen Egyezmény XXI. Cikkelye határozza meg.
A Bank tevékenységét a Bank valamennyi tagországának egyenjogúsága és szuverenitásának tiszteletben tartása
alapján folytatja.
A Bank székhelye Moszkva város.
A Bank a következő rendelkezéseknek megfelelően alakul meg és végzi tevékenységét.

II. Cikkely
A Bank alapvető feladata üzleti alapon történő hitelek nyújtása a Bank egyes érdekelt tagországai által
megvalósítandó közös beruházási projektekre és fejlesztési programokra, a tagországok nemzetgazdaságainak
fejlesztését szolgáló objektumok építésére, a Bank-tagországok világgazdasági kapcsolataival összefüggő
intézkedések megvalósítására és egyéb, a Bank Tanácsa által megállapításra kerülő, a Bank feladatainak megfelelő
célokra.
Működése során a Banknak abból kell kiindulnia, hogy biztosítsa a források hatékony felhasználását, garantálja
a kötelezettségeivel kapcsolatos fizetőképességét, vegye figyelembe az adósok pénzügyi helyzetét, és szigorú
felelősséget vállaljon az általa nyújtott hitelek visszafizettetését illetően.
A Bank által meghitelezendő objektumoknak meg kell felelniük a legmagasabb tudományos-műszaki színvonalnak,
biztosítaniuk kell a kiváló minőségű termékek gyártását a világpiaci szintnek megfelelő legkisebb ráfordítással és
áron.
A Bank tevékenységének hozzá kell járulnia a tagországok gazdaságainak, kölcsönös külgazdasági kapcsolatainak
piaci alapokon történő fejlesztéséhez, a gazdaságok strukturális átalakításának megvalósításához, a tagországok
világgazdaság rendszerébe történő bekapcsolódásához.

III. Cikkely
1.

A Bank alaptőkéjét 1 milliárd 300 millió ECU5 összegben állapítják meg. Az alaptőkét szabadon átváltható
valutában, valamint a tagországok nemzeti valutáiban vagy aranyban képzik. Ennek során a nemzeti valuták
alaptőkében képviselt részaránya nem haladja meg annak 5%-át.
2.
A Szerződő Felek alaptőke-hozzájárulásait (kvótáit) az alábbi összegben állapítják meg:
										millió ECU
Bolgár Köztársaság								123,0
Magyar Köztársaság								121,4
Vietnámi Szocialista Köztársaság							  
4,7
Kubai Köztársaság								 
23,4
Mongol Népköztársaság								  
6,2
Lengyel Köztársaság								175,5
Románia									 
76,7
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége					580,7
Cseh és Szlovák Föderatív Köztársaság						188,4
Az alaptőke-hozzájárulások (kvóták) összegére a tagországok meghatalmazott bankjai a Banknak kötelezvényt
adnak.
3.
Az alaptőke a Bank Tanácsának határozata alapján növelhető. A megfelelő hozzájárulások rendjét és
határidejét a Bank Tanácsa határozza meg.
4.
Az alaptőke új tagnak a Bankba történő felvétele esetén is emelkedhet az új tag alaptőke-hozzájárulásának
(kvótájának) összegével. A befizetés összegét, módját és határidejét a Bank Tanácsa állapítja meg az illető
taggal egyetértésben.

5

1999. év január 1-jétől – euró.
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IV. Cikkely
A Bank tartaléktőkét képez.
A Bank saját speciális alapokat képezhet.
A tartaléktőke és a saját speciális alapok képzésének és felhasználásának céljait, mértékét, határidejét és feltételeit
a Bank Tanácsa határozza meg.

V. Cikkely
A Bankban az érdekelt országok és szervezetek forrásainak terhére speciális alapok képezhetők.

VI. Cikkely
A Bank konvertibilis devizákban, a Bank érdekelt tagországainak nemzeti valutáiban eszközöket vonhat be, fináncés bankhitelek, valamint kölcsönök felvétele, kötvények vagy más értékpapírok kibocsátása, betétek elfogadása
útján, továbbá más formákban.

VII. Cikkely
1.
2.

3.

4.
5.

A Bank hiteleket nyújt a jelen Egyezmény II. Cikkelyében előirányzott célokra.
A hitelnyújtás objektumai:
–
építés, vállalatok bővítése, modernizációja, rekonstrukciója, műszaki felújítása,
–
tervezési-előkészítő munkák végzése, amelyek közvetlenül kapcsolódnak tőkebefektetésekhez és
termékek előállításához, valamint építési-szerelési munkák végzése,
–
új technológiai projektek bevezetése,
–
új termék ipari termelésének megvalósítása,
–
bevezetési jellegű tevékenység, ideértve licencek beszerzését és alkalmazását,
–
lízingműveletek végzése.
A hitelnyújtás megvalósul:
–
a Bank-tagországok bankjai, gazdasági szervezetei és vállalatai számára, függetlenül azok
tulajdonosi formájától,
–
a tagországok részvételével működő nemzetközi szervezetek és közös vállalatok számára,
–
más országok bankjai és gazdasági szervezetei számára.
A Bank olyan hitelfelvevőknek nyújt hiteleket, amelyek a nemzeti jogszabályaik szerint jogosultak külföldi
bankokban valutahitelek felvételére.
A Bank garanciákat adhat ki, saját eszközeivel részt vehet közös projektek megvalósításával összefüggő
konzorcionális hitelek nyújtásában, értékpapír műveleteket (beleértve a saját kibocsátást) végezhet,
részesedést szerezhet vállalatok, bankok, pénzügyi és más szervezetek alaptőkéjében, előkészíthet
finanszírozási projekteket, tanácsadói és konzultációs szolgáltatásokat nyújthat.

VIII. Cikkely
A Bank ideiglenesen szabad eszközeit elhelyezheti más bankoknál, valutát, aranyat és értékpapírt vásárolhat és
adhat el, továbbá egyéb, a Bank céljainak megfelelő bankműveleteket végezhet.

IX. Cikkely
A Bank tevékenységét rentabilitásának biztosításával végzi.

X. Cikkely
A Bank az egyenjogúság alapján érintkezésbe léphet és üzleti kapcsolatokat létesíthet nemzetközi pénzügyi,
hitel- és egyéb nemzetközi intézményekkel, a tagországok gazdasági szervezeteivel, továbbá más bankokkal és
szervezetekkel.
E kapcsolatok jellegét és formáit a Bank Ügyvezetősége határozza meg.

XI. Cikkely
1.

A Bank jogi személy.
A Bank a jelen Egyezmény és a Bank Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelő funkciói betöltéséhez és céljai
eléréséhez szükséges jogképességgel rendelkezik.
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2.

3.

4.
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Minden egyes tagország területén a Bankot, továbbá az országoknak a Tanácsban résztvevő képviselőit
és a Bank tisztségviselőit megilletik azok a kiváltságok és mentességek, amelyek szükségesek a jelen
Egyezményben és a Bank Alapszabályában meghatározott funkciók betöltéséhez és célok eléréséhez. A fenti
kiváltságokat és mentességeket a jelen Egyezmény XIII., XIV. és XV. Cikkelye határozza meg.
A Bank annak az országnak a területén, ahol székhelye van, valamint más országok területén fiókokat és
képviseleteket nyithat.
A jogi kapcsolatokat a Bank és aközött az ország között, amelynek területén a Bank székhelye, fiókjai és
képviseletei vannak, megfelelő megállapodások szabályozzák.
A Bank kötelezettségeiért vagyona erejéig felel.
A Bank nem felel a tagországok kötelezettségeiért, valamint a tagországok sem felelnek a Bank
kötelezettségeiért.

XII. Cikkely
A Bank tevékenységét a jelen Egyezmény, az Egyezményhez csatolt Bank-Alapszabály, továbbá a Bank által saját
hatáskörében kiadandó szabályok határozzák meg.
A Bank tevékenysége további fejlesztésének érdekeiből kiindulva a Bank Alapszabályában módosítások végezhetők
a Bank tagországainak beleegyezésével, a Bank Tanácsának ajánlása alapján.

XIII. Cikkely
1.

2.

A Bank vagyona, aktívái és okmányai, hollétüktől függetlenül, valamint a Bank műveletei mentesek
mindenfajta adminisztratív és bírósági beavatkozástól, kivéve azokat az eseteket, amikor a Bank maga mond
le a mentességről. A Banknak, valamint a Bank fiókjainak és képviseleteinek helyiségei, a Bank minden
tagországának területén sérthetetlenek.
A Bank a Bank tagországainak területén:
a)
mentes az összes állami és helyi egyenes adók és illetékek alól. Ez a rendelkezés nem vonatkozik
a közszolgáltatásokért, valamint más szolgáltatásokért járó fizetésekre;
b)
mentes a hivatali célokat szolgáló tárgyak behozatalára és kivitelére vonatkozó vámok és
korlátozások alól;
c)
élvezi a Bank minden egyes tagországának területén mindazokat a kedvezményeket,
amelyek az adott országban a diplomáciai képviseleteket a soronkívüliség, a postai, távíró- és
távbeszélődíjak, valamint díjszabások tekintetében megilletik.

XIV. Cikkely
1.

2.

3.

Az országoknak és államközi szervezeteknek a Bank Tanácsába akkreditált képviselőit hivatali
kötelezettségeik teljesítése során a Bank minden egyes tagországának területén a következő kiváltságok és
mentességek illetik meg:
a)
mentesség a személyes letartóztatás vagy őrizetbe vétel, valamint a bíróságok joghatósága alól
minden olyan ténykedésükkel kapcsolatban, amelyet képviselői minőségükben végezhetnek;
b)
az összes iratok és okmányok sérthetetlensége;
c)
személyi poggyászaikra ugyanazok a vámjogszabályok által biztosított kedvezmények, amelyek
a diplomáciai képviseletek hasonló rangú munkatársait az adott országban megilletik;
d)
mentesség a személyes szolgálat, továbbá az őket kinevező ország által kifizetett összegek utáni
egyenes adók és illetékek alól.
A jelen cikkelyben előírt kiváltságokat és mentességeket az említett személyek kizárólag szolgálati érdekből
élvezik. A Bank valamennyi tagországának joga és kötelessége lemondani képviselőjének mentességéről
minden esetben, amikor a mentesség, megítélése szerint, akadályozza az igazságszolgáltatást és
a mentességről való lemondás nem sérti a mentesség megadásánál szem előtt tartott célokat.
A jelen cikkely 1. pontjának rendelkezései nem vonatkoznak a képviselőnek azon ország szerveivel való
kapcsolatára, amelynek a képviselő állampolgára.

XV. Cikkely
1.

A Bank Tanácsa a Bank Ügyvezetősége Elnökének előterjesztésére megállapítja a Bank azon tisztségviselőinek
körét, akikre a jelen cikkely előírásai vonatkoznak. Ezeknek a tisztségviselőknek a nevét a Bank
Ügyvezetőségének Elnöke rendszeres időközökben közli a Bank tagországainak illetékes szerveivel.
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2.

A Bank tisztségviselői szolgálati kötelezettségeik teljesítésekor a Bank minden egyes tagországának területén:
a)
mentesülnek a büntetőjogi és adminisztratív felelősségre vonás alól mindazon cselekmények
tekintetében, amelyeket tisztségviselői minőségükben követnek el;
b)
mentesek a személyes szolgálatok alól, valamint a Bank által részükre kifizetett munkabér utáni
egyenes adók és illetékek alól. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Bank azon tisztségviselőire, akik
annak az országnak az állampolgárai, ahol a Bank, annak fiókjai és képviseletei vannak;
c)
személyi poggyászaik tekintetében ugyanazokat a vámjogszabályok által biztosított kedvezmények
élvezik, amelyek a diplomáciai képviseletek hasonló rangú tagjait az adott országban megilletik.
3.
A jelen cikkelyben meghatározott kiváltságok és mentességek a Bank tisztségviselőit kizárólag szolgálati
érdekből illetik meg.
A Bank Ügyvezetősége Elnökének joga és kötelessége lemondani a Bank tisztségviselőinek mentességéről minden
olyan esetben, amikor a mentesség, megítélése szerint, akadályozza az igazságszolgáltatást és a mentességről
való lemondás nem sérti a mentesség megadásánál szem előtt tartott célokat. Az Ügyvezetőség Elnöke és tagjai
tekintetében a mentességről való lemondás joga a Bank Tanácsát illeti meg.

XVI. Cikkely
A Bank tisztségviselői szolgálati kötelezettségeik teljesítésekor nemzetközi tisztségviselő személyként
tevékenykednek. Kizárólag a Banknak vannak alárendelve és függetlenek országaik bármely szervétől és hivatali
személyétől. A Bank minden egyes tagországának tiszteletben kell tartania e kötelezettségek nemzetközi jellegét.

XVII. Cikkely
A Bank tevékenységének általános irányítását végző legfelsőbb igazgatási szerv a Bank Tanácsa.
A Bank Tanácsa a Bank összes tagjának képviselőiből áll.
A Tanácsban a Bank minden egyes tagjának egy szavazata van, függetlenül a Bank alaptőkéjéhez való
hozzájárulásának mértékétől.
A Tanács a Bank tevékenységének a Bank Alapszabályában felsorolt elvi kérdéseiben egyhangúlag, más
kérdésekben pedig legalább 3/4 minősített szótöbbséggel hozza határozatait. Emellett a Bank Tanácsa akkor
határozatképes, ha a Tanács ülésén a Bank tagjai legalább 3/4 részének a képviselői jelen vannak.

XVIII. Cikkely
A Bank végrehajtó szerve a Bank Ügyvezetősége.
Az Ügyvezetőség beszámolási kötelezettséggel tartozik a Bank Tanácsának.
Az Ügyvezetőség az Ügyvezetőség Elnökéből és helyetteseiből áll, akiket a Bank Tanácsa általában a tagok
állampolgáraiból öt évre nevez ki.
Az Ügyvezetőség fő feladata a Bank tevékenységének irányítása az Egyezménynek, az Alapszabálynak és a Bank
Tanácsa határozatainak megfelelően.
Az Ügyvezetőség Elnöke a Bank és az Ügyvezetőség operatív tevékenységének közvetlen irányítását végzi
az Alapszabályban és a Bank Tanácsának határozataiban részére biztosított hatáskörön és jogkörön belül.

XIX. Cikkely
A Bank tevékenységének ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot hoznak létre, amelyet a Bank Tanácsa nevez ki.

XX. Cikkely
A Bankkal szemben fennálló igényeket attól az időtől számított két éven belül lehet benyújtani, amikor
a keresetlevél benyújtásához való jog megnyílt.

XXI. Cikkely
A jelen Egyezményhez annak 1. cikkelye szerint csatlakozni és a Bank tagjai sorába belépni szándékozók hivatalos
nyilatkozatot nyújtanak be a Bank Tanácsához, amelyben kijelentik, hogy egyetértenek a Bank tevékenységének
céljaival és alapelveivel, egyben magukra vállalják a jelen Egyezményből és a Bank Alapszabályából eredő
kötelezettségeket.
A Bank tagjainak sorába való felvételről a Bank Tanácsa határoz.
A Bank Tanácsa által új tagnak a Bank tagjai sorába való felvételéről hozott határozat megfelelően hitelesített
másolatát megküldik az adott tagnak és a jelen Egyezmény letéteményesének. Attól a naptól számítva, amikor

5183

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

a letéteményes megkapta az említett okmányt és a csatlakozásról szóló okmányt (nyilatkozatot), az adott tag
az Egyezményhez csatlakozottnak és a Bank tagjai sorába felvettnek számít, amiről is a letéteményes értesíti a Bank
tagjait és a Bankot.

XXII. Cikkely
Minden egyes ország lemondhat a Bankban való tagságáról és a jelen Egyezményben való részvételéről, ha erről
a Bank Tanácsát legalább hat hónappal előbb értesíti. Az említett határidőn belül rendezni kell a Bank és a megfelelő
tag között a kölcsönös kötelezettségekből eredő kapcsolatokat.
A Bankban viselt tagság megszűnése nem mentesíti a tagot a Bankkal szembeni összes kötelezettségének teljes
körű teljesítésétől.
A tag Bankból történő kilépéséről a Tanács hivatalosan értesíti a jelen Egyezmény letéteményesét.

XXIII. Cikkely
A jelen Egyezményt meg kell erősíteni és azon a napon lép hatályba, amikor az utolsó Szerződő Fél átadja
megerősítő okmányát a jelen Egyezmény letéteményesének.
Az Egyezmény azonban 1971. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazásra kerül akkor is, ha addig a jelen cikkely első
bekezdésének megfelelően nem lép hatályba.

XXIV. Cikkely
A jelen Egyezményt csak a Bank tagjainak egyetértésével lehet megváltoztatni.
Az Egyezmény érvényét veszti, ha a tagok legalább 2/3-a bejelenti a Bankból való kilépését a jelen Egyezmény
XXII. Cikkelyének megfelelően és az Egyezmény felmondását.
Ebben az esetben a Bank tevékenysége a Bank Tanácsa által meghatározott időpontban és rendben szűnik meg.

XXV. Cikkely
A jelen Egyezményt a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Titkárságának adják át megőrzésre, amely ellátja
az Egyezmény letéteményesének funkcióit6.
Kelt Moszkvában, 1970. július 10-én, egy példányban, orosz nyelven.
A jelen Egyezmény hiteles másolatait a letéteményes valamennyi Szerződő Félnek megküldi.
***
Az Egyezményt a Nemzetközi Beruházási Bank alapító tagországai 1970. augusztus 20. és 1971. január 9. közötti
időszakban ratifikálták.
A ratifikációs jegyzékeket ezen országok a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának Titkárságán letétbe helyezték.
A Nemzetközi Beruházási Bank alapításáról szóló Egyezmény XXIII. Cikkelyével összhangban az Egyezmény
ideiglenes hatályba helyezése 1971. január 1-jén megtörtént, és 1971. február 5-én hatályba lépett.
***
A Nemzetközi Beruházási Bank Tanácsának ötvenegyedik, rendkívüli ülésén az Egyezmény módosításról aláírt
Jegyzőkönyvet meg kell erősíteni, és az akkor lép hatályba, ha a Szerződő Felek közül az utolsó is leadta a ratifikációs
okmányt a Jegyzőkönyv letéteményesének.
A Jegyzőkönyv ugyanakkor 1991. január 1-jén ideiglenesen hatályba lép.
A Jegyzőkönyv a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Titkárságán kerül leadásra, amely a letéteményesi
feladatokat ellátja.

A Nemzetközi Beruházási Bank Alapszabálya
Az 1990. december 20-i Jegyzőkönyvben
foglalt módosítások figyelembevételével

6

A KGST tevékenységének megszűnése után a letéteményesi feladatokat az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériuma látja el.
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A Nemzetközi Beruházási Bank alapításáról szóló Egyezmény szerint annak tagjai a Bolgár Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Vietnámi Demokratikus Köztársaság, a Kubai Köztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Lengyel
Köztársaság, Románia, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, valamint a Cseh és Szlovák Föderációs
Köztársaság.

Általános rendelkezések
1. Cikkely
A Nemzetközi Beruházási Bank, a továbbiakban „Bank”, hitel- és más bankműveleteket szervez és végez
a Nemzetközi Beruházási Bank megalapításáról szóló Egyezménynek (a továbbiakban „Egyezmény”) és
Alapszabályának megfelelően.

2. Cikkely
A Bank jogi személy, elnevezése: „Nemzetközi Beruházási Bank”.
A Bank székhelye Moszkva város.
A Bank céljait és feladatait, jogképességét, ezen belül jogkörét és felelősségének körét, a Bank tevékenységének
jogi szabályozására, valamint a Bank, a tagországok tanácsbeli képviselői és a Bank tisztségviselői által élvezett
kiváltságokra és mentességekre vonatkozó rendelkezéseket az Egyezmény és a Bank Alapszabálya határozza meg.
A Bank jogosult arra, hogy
a)
hatáskörében nemzetközi és más egyezményeket kössön, valamint bármilyen ügyletet lebonyolítson;
b)
vagyont szerezzen, béreljen és elidegenítsen;
c)
bírósági és választott bírósági szervek előtt fellépjen;
d)
székhelyének országa, valamint más országok területén fiókokat és képviseleteket nyisson;
e)
rendelkezéseket és szabályokat adjon ki a hatáskörébe tartozó kérdésekben;
f)
egyéb tevékenységet fejtsen ki a Bankra bízott feladatok teljesítése céljából.

3. Cikkely
A Bank kötelezettségeiért vagyona erejéig felel.
A Bank nem felel a tagok kötelezettségeiért, valamint a tagok sem felelnek a Bank kötelezettségeiért.

4. Cikkely
A Banknak „Nemzetközi Beruházási Bank” feliratú bélyegzője van. A fiókoknak és képviseleteknek, továbbá
a kiszolgáló részlegeknek ugyanilyen feliratú bélyegzőjük van, kiegészítve a fiók, a képviselet vagy a megfelelő
részleg megnevezésével.

5. Cikkely
A Bank szavatolja ügyfelei és levelezői műveleteinek, okiratainak, számláinak és betéteinek titkosságát.
A Bank tisztségviselői és más munkatársai kötelesek a Bank, továbbá a Bank ügyfelei és levelezői műveleteinek,
okiratainak, számláinak és betéteinek titkosságát megőrizni.

Tagság
6. Cikkely
A Bank alapító tagjai az Egyezményt aláíró és ratifikáló országok.
A Bank tagjai közé felvehetők más országok, nemzetközi banki, pénzügyi és gazdasági szervezetek is. A Bank
tevékenységében a Bank Tanácsa által meghatározott speciális státusz alapján részt vehetnek más banki és
pénzügyi szervezetek is.
A Bankba tagként történő belépés rendjét az Egyezmény XXI. cikkelye határozza meg.
A Bank tagjai sorába az Egyezmény I. cikkelye szerint belépni szándékozók hivatalos nyilatkozatot nyújtanak be
a Bank Tanácsához, amelyben kijelentik, hogy egyetértenek a Bank tevékenységének céljaival és alapelveivel,
egyben magukra vállalják az Egyezményből és a Bank Alapszabályából eredő kötelezettségeket.
A Bank tagjainak sorába való felvételről a Bank Tanácsa határoz.
Minden egyes tag lemondhat a Bankban való tagságáról, ha erről a Bank Tanácsát legalább hat hónappal előbb
értesíti. Az említett határidőn belül rendezni kell a Bank és a megfelelő ország között a kölcsönös kötelezettségekből
eredő kapcsolatokat.
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A Bank forrásai
7. Cikkely
A Bank forrásait a tagok által a Bank alaptőkéjébe történő befizetések, az érdekelt tagok által létrehozott saját
speciális alapjaikba történő befizetések, a Bank tagországaitól és a nemzetközi devizapiacokról bármely formában
bevont eszközök, a Bank nyeresége egy részének a tartaléktőkébe és a Bank saját speciális alapjaiba történő
helyezése útján képezik.

8. Cikkely
A Bank alaptőkéje 1 milliárd 300 millió ECU7. Az alaptőkét konvertibilis devizákban, a tagországok nemzeti
valutáiban vagy aranyban képezik. Ennek során a nemzeti valuták alaptőkében képviselt részaránya nem haladja
meg az 5%-ot.
Az alaptőkét az Egyezményben és a Bank Alapszabályában előirányzott célokra használják fel és az a Bank
kötelezettségeinek biztosítékául szolgál.
Az alaptőkét fel lehet emelni az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően.
Az alaptőke-befizetéseket az Egyezmény rendelkezéseinek és a Bank Tanácsa határozatainak megfelelően kell
teljesíteni.
Az alaptőkébe befizetést teljesítő országnak a Bank tanúsítványt ad, amely az általa teljesített befizetés
bizonyítékául és igazolásául szolgál.
Valamely tagnak a Bankból történő kilépése esetén az alaptőkébe teljesített befizetéseinek összegét figyelembe
veszik az adott tag és a Bank között fennálló kölcsönös kötelezettségekből eredő kapcsolatok rendezésénél.

9. Cikkely
A Bank tartaléktőkét képez, továbbá saját speciális alapok képezhetők. A tartaléktőkét és a saját speciális alapokat
a Bank nyereségének terhére hozzák létre.

10. Cikkely
A Bankban az érdekelt országok és szervezetek forrásainak terhére speciális alapok hozhatók létre.
A speciális alapok létrehozásának céljait, mértékét, feltételeit és rendjét az érdekelt országok, szervezetek és a Bank
közötti Megállapodásban határozzák meg.

11. Cikkely
A Bank konvertibilis devizákban, az érdekelt tagországok nemzeti valutáiban eszközöket vonhat be finánc- és
bankhitelek, valamint kölcsönök felvétele, kötvények és egyéb értékpapírok kibocsátása, betétek elfogadása útján,
továbbá más formákban.

A Bank hitelműveletei
12. Cikkely
A Bank az Egyezményben meghatározott hitelfelvevők részére saját és bevont eszközei terhére, a hitelfelvevő és
a Bank között egyeztetett valutában nyújt hiteleket vagy más banki szervezetekkel együtt vesz részt ilyen hitelek
nyújtásában, bankok, gazdasági szervezetek és vállalatok kötelezettségeire garanciát ad ki az Ügyvezetőség által
meghatározott rend szerint.

13.Cikkely
A Bank a hitelfelvevő saját eszközeinek finanszírozásban történő részvétele mellet nyújt hiteleket, egyes esetekben
az objektum teljes értékére.
A hiteleknek a Bank által történő nyújtását és garantálását minden egyes esetben megfelelő megállapodásban
rögzítik.
A hitel-megállapodásban előirányozzák a meghitelezendő objektum nagyfokú hatékonyságát jellemző gazdasági
és pénzügyi, banki kritériumokat, a hitelfelvevő pénzügyi helyzetét, a hitel nyújtásának, igénybevételének és
törlesztésének feltételeit és megtérülésének biztosítását.
7

1999. év január 1-jétől - euro
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Hiteleket elsősorban a nagyobb hatékonyságot biztosító objektumokra kell nyújtani.
A gazdasági és pénzügyi-banki feltételeket a Bank Ügyvezetősége alakítja ki a tőkebefektetések jellegétől és
rendeltetésétől függően.
A Bank szakértői véleményt adhat, szakértői véleményezésre kiadhatja a tervjavaslatot, a műszaki dokumentációt
és a költségvetést saját belátása szerint, vagy a megfelelő nemzeti szervezeteknek vagy nemzetközi szakértői
csoportoknak. A szakértői véleményezéshez szükséges anyagokat és adatokat a hitelt igénybe vevők útján
biztosítják.
A hitelek nyújtásánál és a garanciák adásánál a Bank biztosítékokat követelhet.
A hitelek nyújtásának és törlesztésének rendjét, a biztosítékokat, valamint azokat az általános feltételeket, amelyeket
a hitel-megállapodásokban elő kell írni, hatáskörüknek megfelelően a Bank Tanácsa és az Ügyvezetőség állapítja meg.
A Bank által történő hitelnyújtás egyes tagországok hitelfelvevői számára a hitelfelvevő országának törvényi
előírásaival összhangban a központi bank vagy más felhatalmazott szerv egyetértésével történik.

14. Cikkely
A hitelek nyújtása 15 évig terjedő időtartamra, a Bank Tanácsának külön döntése alapján ennél hosszabb
időtartamra történik.

15. Cikkely
A Bank által nyújtott hitel törlesztését a hitelfelvevő a hitel-megállapodásban meghatározott törlesztési terv
alapján, a hitelidőtartamon belül teljesíti. A törlesztés általában legkésőbb a meghitelezett objektumnak
a hitel-megállapodásban rögzített üzembe helyezési időpontjától számított hat hónap eltelte után kezdődik.
A hitelt általában abban a valutában törlesztik, amelyben a hitelt nyújtották, vagy – a Bank és a hitelfelvevő közötti
egyeztetés alapján – más valutákban.

16. Cikkely
1.

A Bank megteszi a szükséges intézkedéseket a hitel- és garanciaeszközök célszerű felhasználásának,
valamint az említett eszközök felhasználása hatékonyságának biztosítására. E célból a Bankot az alábbiakra
hatalmazzák fel:
a)
a hitel-, garancia-, és egyéb bankműveleteknél csak az általa megkötött megállapodásokban
előirányzott célokra engedje meg az eszközök kiadását;
b)
állandóan ellenőrizze a hitel-megállapodások feltételeinek betartását azok hatályának teljes
időtartama alatt;
c)
a szükséges ellenőrzés céljából saját szakértőit, továbbá nemzetközi szakértői csoportoknak a Bank
által bevont szakértőit küldje a helyszínre mind az előkészítés időszakában, mind pedig az építkezés
kivitelezésének és a hitel törlesztésének időszakában. Ilyen esetekben az illető országok segítséget
nyújtanak az említett szakértőknek funkcióik teljesítésében és kijelölhetik képviselőiket az említett
ellenőrzésben való részvételhez.
2.
Ha a hitelfelvevő megszegi a megállapodás feltételeit, a Banknak joga van:
a)
korlátozni vagy teljesen megszüntetni a hitelfolyósítást a hitelfelvevő részére;
b)
felemelni a hitel-igénybevétel után járó kamatok mértékét a megállapodás feltételeinek
a hitelfelvevő általi megszegése időtartamára;
c)
az ilyen hitelfelvevőkkel vagy garanciavállalóikkal szemben igényt támasztani a megfelelő
összegeknek a Bank részére történő visszafizetésére, ha pedig a hitelfelvevőknek és
garanciavállalóiknak a Banknál vezetett számláin eszközeik vannak, e számlákról határidő előtt
lehívásokat eszközölni;
d)
a Bank érdekeit védő egyéb lehetséges intézkedéseket foganatosítani a Bank Tanácsa által
meghatározott elveknek megfelelően.
A hitelezés korlátozása és megszüntetése a Bank Tanácsa által megállapított rendben történik.
Azokat az intézkedéseket vagy szankciókat, amelyeket a Bank a hitel-megállapodás vagy a Bank javára adott
garancia feltételeinek megszegése esetén alkalmaz majd, a megfelelő megállapodásban vagy a garanciában
határozzák meg.
Ha a hitelfelvevő a hitel-megállapodás feltételeit, vagy a garanciavállaló a garancia feltételeit jelentősen megszegi,
a Bank erről értesíti a hitelfelvevő vagy a garanciavállaló országa illetékes szerveit, szükség esetén pedig az illető
ország Kormányát.
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A Bank egyéb műveletei
17. Cikkely
A Bank a nemzetközi bankgyakorlatnak megfelelő minden műveletet végezhet, amely megfelel a Bank céljainak.

Kamatok és díjak
18. Cikkely
A nyújtott hitelek után a Bank kamatot szed be.
A felvett eszközök után a Bank kamatot fizet. A Bank a garanciaműveletek után, valamint ügyfelei és levelezői egyéb
megbízásainak teljesítéséért jutalékot és más díjat szed be.
A Bank kamatpolitikájának fő elveit, valamint a jutalék- és más díjak meghatározásának elveit a Bank Tanácsa
állapítja meg.
A kamatpolitikai elvek meghatározásánál a Bank Tanácsa abból indul ki, hogy a kamatlábakat differenciálni kell
a hitelek lejárata és a valuták neme szerint.

A Bank igazgatása
A Bank Tanácsa
19. Cikkely
1.

2.
3.

A Bank tevékenységének általános irányítását végző legfelsőbb igazgatási szerv a Bank Tanácsa.
A Bank Tanácsa a Bank tagjainak képviselőiből áll.
A Tanácsban a Bank minden egyes tagjának egy szavazata van, függetlenül a Bank alaptőkéjéhez való
hozzájárulásának mértékétől.
A Tanács szükség szerint, de legalább évente kétszer tart ülést.
A Tanács ülésein sorrendben elnököl a Bank minden egyes tag képviselője.
A Bank Tanácsának ügyrendjét maga a Tanács határozza meg.

20. Cikkely
1.

A Bank Tanácsa:
a)
meghatározza a Bank tevékenységének általános irányát a hitelezés, eszközbevonás és a Bank
kamatpolitikája kérdéseiben, a Bank műveletei utáni jutalékok és más díjak megállapításának elveit;
b)
az Ügyvezetőség javaslatai alapján jóváhagyja a Bank által meghitelezendő objektumok jegyzékét,
feltüntetve a hitelek összegét objektumonként, amelyek keretei között az Ügyvezetőségnek joga
van a hitelek kiadására;
c)
jóváhagyja a Bank hitelpolitikájának alapelveit, az éves beszámolót, a mérleget és a Bank nyereségének
felosztását, a Bank szervezetét és státuslistáját, valamint az adminisztratív-igazgatási költségvetését;
d)
kinevezi a Bank Ügyvezetőségének elnökét és tagjait;
e)
kinevezi a Bank Ellenőrző Bizottsága elnökét és tagjait, meghallgatja az Ellenőrző Bizottság
beszámolóit és azokról határozatot hoz;
f)
határozatot hoz a Bank fiókjainak és képviseleteinek a tagországokban és más országokban történő
megnyitásáról, továbbá tevékenységük megszüntetéséről;
g)
jóváhagyja a Bank munkafeltételeiről szóló Szabályzatot, valamint más, a Bank és a munkatársak
közötti kölcsönös kapcsolatokat meghatározó szabályokat;
h)
határozatokat hoz a tartaléktőke és a saját speciális alapok képzésének és felhasználásának céljairól,
mértékéről, határidejéről és feltételeiről;
i)
ajánlásokat tesz:
–
a Bank alaptőkéjének felemelésére;
–
a Bank Alapszabályának módosítására;
j)
határozatokat hoz:
–
a Bank új tagjainak felvételéről;
–
a Bank alaptőkéjéhez való befizetések rendjéről és határidejéről;
–
a Bank tevékenysége megszüntetésének idejéről és rendjéről;
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k)
2.

3.

az Egyezményből és a Bank Alapszabályából eredő olyan egyéb funkciókat tölt be, amelyek a Bank
céljainak és feladatainak eléréséhez szükségesek.
A Bank Tanácsa egyhangúlag hozza határozatait az alábbi kérdésekben:
–
az éves beszámolónak, a mérlegnek és a Bank nyeresége felosztásának jóváhagyása;
–
ajánlások megtétele a Bank alaptőkéjének felemelésére;
–
az országok alaptőkébe való befizetéseinek rendje és határideje;
–
a Bank fiókjainak és képviseleteinek nyitása és megszüntetése;
–
az Ügyvezetőség elnökének, az Ügyvezetőség tagjainak, az Ellenőrző Bizottság elnökének és
tagjainak kinevezése;
–
a Bank új tagjainak felvétele;
–
ajánlások megtétele a Bank Alapszabályának módosítására;
–
a Bank felszámolásának rendje és ideje, az Egyezmény XXIV. Cikkelyének megfelelően.
Egyéb kérdésekben a Bank Tanácsa minősített, legalább 3/4 szótöbbséggel hoz határozatot.
A Bank Tanácsának jogában áll, hogy a Bank Alapszabálya által a Tanács hatáskörébe utalt egyes kérdéseket
döntésre az Ügyvezetőségnek átadjon.

A Bank Ügyvezetősége
21. Cikkely
A Bank végrehajtó szerve a Bank Ügyvezetősége. Az Ügyvezetőség beszámolási kötelezettséggel tartozik a Bank
Tanácsának.
Az Ügyvezetőség az Ügyvezetőség elnökéből és annak helyetteseiből áll, akiket a Bank Tanácsa általában a Bank
tagjainak állampolgáraiból öt évre nevez ki.
Az Ügyvezetőség fő feladata a Bank tevékenységének irányítása az Egyezménynek, az Alapszabálynak és a Bank
Tanácsa határozatainak megfelelően.
Az Ügyvezetőség elnöke a Bank és az Ügyvezetőség operatív tevékenységének közvetlen irányítását végzi a Bank
Alapszabályában, valamint a Bank Tanácsának határozataiban részére biztosított hatáskörön és jogkörön belül.
Az Ügyvezetőség elnökének hatáskörébe tartozik:
a)
a Bank Alapszabályának és a Bank Tanácsa határozatainak megfelelően rendelkezés a Bank összes vagyonával
és eszközeivel;
b)
a Bank képviselete, továbbá a Bank nevében igények és keresetek előterjesztése a bírósághoz és a választott
bírósághoz;
c)
utasítások kiadása és határozatok hozatala a Bank tevékenységének operatív kérdéseiben;
d)
megállapodások, kötelezvények, meghatalmazások aláírása a Bank nevében;
e)
a Bank hitel- és más bankműveletek végrehajtási rendjére vonatkozó szabályainak és utasításainak
jóváhagyása, a Bank Tanácsa által meghatározott elveknek megfelelően;
f)
a Bank munkatársainak kinevezése és felmentése, az Ügyvezetőség tagjainak kivételével, a belső
ügyrend jóváhagyása, a munkabér meghatározása, a Bank Tanácsa által jóváhagyott státuslistának és
az adminisztratív-igazgatási költségvetésnek megfelelően és a kiemelkedő munkatársak jutalmazása;
g)
a Bank kiszolgáló és technikai személyi állományához tartozó munkatársak létszámának és fizetésének
megállapítása a Tanács által erre a célra jóváhagyott béralapon belül, és ezen munkatársak elosztása a Bank
főosztályai és osztályai között;
h)
a Bank tisztségviselőinek felhatalmazása a Bank nevében történő fellépésre, megállapodások, kötelezvények
és meghatalmazások aláírására.
Az Ügyvezetőség hatáskörébe tartozik:
a)
a Bank Tanácsa által jóváhagyott hitelpolitikai alapelvek megvalósítása;
b)
szabad eszközök bevonására és elhelyezésére vonatkozó munka megszervezése;
c)
a meghitelezendő objektumok jegyzékének a Bank Tanácsa elé való terjesztése megfelelő indoklással;
d)
megfelelően megalapozott javaslatok benyújtása objektumok finanszírozására a Bank Tanácsa számára;
e)
határozatok hozatala beruházási objektumok finanszírozását szolgáló hitelek kiadásáról a Bank Tanácsa által
meghatározott hatáskör keretei között;
f)
határozatok hozatala garanciák kiadásáról és kötvények kibocsátásáról;
g)
a kamatlábak, a hitel- és garancianyújtás feltételeinek megállapítása a Bank Tanácsa által meghatározott
elvekből és általános feltételekből kiindulva;
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h)
i)

a szükséges anyagok és javaslatok előkészítése a Bank Tanácsa által történő megvizsgálás céljából;
Bank, valamint más bankok és szervezetek közötti üzleti és levelezői kapcsolatok megszervezése és
lebonyolítása.
A kérdéseknek az Ügyvezetőség ülésein történt megvitatása eredményeit jegyzőkönyvben rögzítik.
Abban az esetben, ha egyes ügyvezetőségi tagok nem értenek egyet az Ügyvezetőség elnöke által hozott
határozattal, igényelhetik véleményük jegyzőkönyvben történő rögzítését, és ha szükségesnek tartják, ezt a Bank
Tanácsának tudomására hozhatják.
Az Ügyvezetőség tagjai meghatározott munkaterületeket irányítanak és felelősséggel tartoznak az Ügyvezetőség
elnökének.

22. Cikkely
Az Ügyvezetőség elnöke, az Ügyvezetőség tagjai és a Bank más tisztségviselői szolgálati kötelezettségeik
teljesítésekor nemzetközi tisztségviselő személyként tevékenykednek. A Banknak vannak alárendelve és
függetlenek azon ország bármely szervétől és hivatalos személyeitől, amelynek állampolgárai.

A Bank tevékenységének ellenőrzése
23. Cikkely
A Bank tevékenységének ellenőrzését, beleértve a Bank Tanácsának határozatai teljesítésének, az éves
beszámolónak, a pénztárnak és a vagyonnak, a könyvelésnek, a számvitelnek és a Bank, valamint fiókjai és
képviseletei ügyintézésének ellenőrzését, a Bank Tanácsa által öt évre kinevezett, az Ellenőrző Bizottság elnökéből és
tagjaiból álló Ellenőrző Bizottság végzi.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai a Bankban nem tölthetnek be semmilyen tisztséget.
Az ellenőrzések megszervezését és rendjét a Bank Tanácsa állapítja meg.
Az Ügyvezetőség elnöke az Ellenőrző Bizottság rendelkezésére bocsátja az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges
összes anyagot.
Az Ellenőrző Bizottság beszámolóit a Bank Tanácsa elé kell terjeszteni.

A Bank szervezete
24. Cikkely
A Banknak főosztályai és osztályai vannak, valamint lehetnek fiókjai és képviseletei.
A Bank szervezeti felépítését a Bank Tanácsa határozza meg.
A Bank személyi állományát általában a Bank tagjainak állampolgárai töltik be a Bank munkatársainak
munkafeltételeiről szóló Szabályzatnak megfelelően.

A viták eldöntésének rendje
25. Cikkely
A Bankkal szemben fennálló igényeket attól az időtől számított két éven belül lehet benyújtani, amikor
a keresetlevél benyújtásához való jog megnyílt.

26. Cikkely
A Bank és az ügyfelei között felmerülő vitákat a felek megegyezése szerint választott bíróság dönti el, amelyet vagy
a működő választott bíróságok közül választanak, vagy újonnan alakítanak.
Az említett megállapodás hiányában a vitát eldöntés céljából a Bank székhelye országának Kereskedelmi – Ipari
Kamarája mellett működő választott bíróságnak kell átadni8.

Számadás
27. Cikkely
A Bank Gazdasági éve január 1-jétől december 31-ig bezárólag tart.
Az éves mérlegeket a Bank Tanácsa által meghatározott rendben hozzák nyilvánosságra.
Az említett bíróság jogutódja 1993. évtől az Oroszországi Föderáció Kereskedelmi- és Iparkamarája mellett működő Nemzetközi Kereskedelmi
Arbitrázsbíróság.

8
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Önálló elszámolás és a Bank nyereségének felosztása
28. Cikkely
A Bank tevékenységét műveletei rentabilitásának biztosítása mellett végzi.
A Bank tiszta nyereségét az éves beszámoló jóváhagyása után a Bank Tanácsának határozata szerint osztják fel.
A nyereség felhasználható tartaléktőke, saját speciális alapok képzésére, felosztható a tagországok között és
felhasználható más célokra.

Az Alapszabály módosításának rendje
29. Cikkely
Az Egyezmény XII. Cikkelyének megfelelően a Bank Alapszabálya a Bank tagjainak egyetértésével, a Bank
Tanácsának ajánlására módosítható.

30. Cikkely
A Bank Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatokat a Bank minden tagja, továbbá a Bank Ügyvezetősége
terjeszthet a Tanács elé megvizsgálásra.

A Bank tevékenységének megszüntetése
31. Cikkely
A Bank működése megszüntethető az Egyezmény XXIV. Cikkelyében foglalt rendelkezéseknek megfelelően. A Bank
működése megszüntetésének és ügyei felszámolásának határidejét és rendjét a Bank Tanácsa állapítja meg.”
4. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Beruházási Bank megalapításáról szóló Egyezmény
és a Bank Alapszabálya módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának
elismerésére.
5. §		
Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.
6. §		
A Jegyzőkönyv angol nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

“PROTOCOL
AMENDING THE AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL INVESTMENT BANK AND ITS
CHARTER
The Governments of the Republic of Bulgaria, the Socialist Republic of Viet Nam, the Republic of Cuba, Mongolia,
the Russian Federation, Romania, the Slovak Republic and the Czech Republic (the states are hereinafter collectively
referred to as the ”Contracting Parties”),
in accordance with Article XII and paragraph 1 of Article XXIV of the Agreement Establishing the International
Investment Bank (hereinafter the ”Agreement”), and Articles 29 and 30 of the Charter of the International
Investment Bank (hereinafter the ”Charter”), have agreed to amend the Agreement and the Charter as follows:

ARTICLE I
The Agreement (including the Charter, which is an attachment to the Agreement) shall be amended and restated
according to the text set forth as an Annex to this Protocol.
The Annex to this Protocol shall form an integral part of this Protocol and shall constitute the amended and restated
Agreement Establishing the International Investment Bank (hereinafter the ”Restated Agreement”), together
with (i) the Information on the Authorised Charter Capital and on the Allocation of the Quotas Among the Bank’s
Members given in the Appendix No. 1 to the Restated Agreement and (ii) the amended and restated Charter of the
International Investment Bank which forms the Appendix No. 2 to the Restated Agreement.
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ARTICLE II
The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation shall perform the functions of the depositary of this
Protocol and the Restated Agreement (hereinafter the ”Depositary”).
A certified copy of this Protocol, including the Restated Agreement, shall be sent by the Depositary to each
Contracting Party.

ARTICLE III
This Protocol shall remain open for signature by the Contracting Parties.
The Depositary shall duly inform the other Contracting Parties of the signing of this Protocol by each Contracting
Party.
This Protocol and the Restated Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the last
Contracting Party has provided the Depositary with its instruments (hereinafter the ”Instrument”) of ratification,
acceptance, or approval (depending on the requirements of the national or internal procedures) necessary to bring
this Protocol and the Restated Agreement into effect.
The Depositary shall duly inform the other Contracting Parties of the deposit of each Instrument and of the date this
Protocol and the Restated Agreement are deemed to have entered into force.
Made in Havana on 8 May 2014 in a single original in the Russian and English languages with the texts in both
languages being equally authentic.

ANNEX
TO THE PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL INVESTMENT
BANK AND ITS CHARTER AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
The contracting parties, pursuing the effective development of the economies of the member states, have agreed as
follows.

Article 1
The International Investment Bank (hereinafter the ”Bank”) is established.
The contracting parties are the members of the Bank.
Membership in the Bank shall be open to the states and the international financial organisations, which share the
Bank’s aims and operating principles and assume the relevant obligations arising out of this Agreement and the
Charter.
The accession process shall be governed by Article 17 of this Agreement.
The Bank shall operate with due respect for the sovereignty of the Bank’s member states, protection of the rights
and interests of all members of the Bank, and non-discriminatory treatment towards all of the Bank’s members.

Article 2
As a multilateral development institution, the Bank shall primarily focus on promoting economic growth, increasing
the competitiveness of national economies, expanding trade and economic ties, and maximising investment
interaction opportunities in the interests of the member states.
The Bank’s primary objective shall be arranging financing and co-financing in accordance with the generally
accepted principles of banking operations and in the interests of social and economic development of the
member states for economically viable investment projects and programmes implemented by the Bank’s members
and organisations operating in the territory of the Bank’s members, which are vital for the development and
diversification of the economies of the Bank’s member states, as well as other projects that conform to the Bank’s
aims.
In its operations, the Bank shall be guided by the need to ensure efficient use of its resources, to guarantee its ability
to pay its obligations, to give due regard for the borrowers’ financial position, and to adhere to principles of strict
liability for repayment of loans issued by the Bank.
The Bank shall strive to provide financing for those projects that feature cutting edge technologies, implement new
technological processes, and develop the production of new products.
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In carrying out its activities, the Bank shall undertake prudent measures to mitigate or hedge against credit,
exchange rate, and other risks.
The Bank shall strive to regionally diversify its operations and to support the economies of all of the member states.

Article 3
1.

2.
3.
4.

5.

The Bank’s authorised charter capital shall comprise the quotas allocated among the Bank’s members and,
where applicable, the unallocated charter capital. The Bank’s authorised charter capital shall consist of
paid-up charter capital and, where applicable, unpaid charter capital.
The unpaid portion of the quotas allocated among members of the Bank shall constitute callable capital,
which may be used to increase the paid-up charter capital in the manner described in the Bank’s Charter.
The Board of Governors shall determine the size of the authorised charter capital and the distribution of
quotas in the authorised charter capital among the members of the Bank.
The authorised charter capital may be increased upon the accession of a new member of the Bank by the
amount of the new member’s quota. The amount, manner, and dates for the initial contribution of a new
member of the Bank shall be determined by the Board of Governors as agreed upon with the corresponding
new member of the Bank.
Information on the amount of the authorised charter capital and on the allocation of quotas in the
authorised charter capital among the Bank’s members as of the date of this version hereof is set forth in
Appendix No. 1 hereto.

Article 4
The Bank shall form a capital reserve.
The Bank may establish its own special purpose funds.
The Board of Governors shall determine the purpose, size, dates, and conditions for establishing and using the
capital reserve and the special purpose funds.

Article 5
On the basis of separate agreements, the Bank may assume obligations to manage special purpose funds
established using the resources of interested states and organisations in order to handle tasks consistent with the
aims of the Bank’s activities. The relevant agreements may be concluded by the Bank upon the resolution of the
Board of Governors.

Article 6
The Bank may raise funds by receiving loans and credits, issuing bonds or other securities, and in other forms.

Article 7
1.
2.

The Bank provides loans to organisations that have the necessary legal capacity.
The Bank may issue guarantees, use its own funds in syndicated lending in relation to projects implemented
jointly with international and national financial institutions and banks, carry out securities transactions,
acquire equity interests in organisations, and provide consulting services.

Article 8
The Bank may place its temporarily available funds with other banks, buy and sell currencies, gold, and securities,
and engage in other banking transactions that conform to the Bank’s aims.

Article 9
The Bank shall operate in an efficient and effective manner so as to avoid any losses.

Article 10
The Bank may contact and establish business relations with international financial organisations and other
international institutions, economic organisations of the Bank’s member states, and other banks and organisations,
in each case on the basis of equality of the parties.
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Article 11
1.

2.

3.

4.

The Bank shall be recognised as an international organisation. The Bank shall possess full legal personality
and, in particular, the full legal capacity required to perform its functions and achieve its aims in accordance
with the provisions of this Agreement and the Charter of the Bank.
In the territory of each of the Bank’s member states, the Bank, the representatives of the members in the
Board of Governors and the Board of Directors, and the officers and employees of the Bank shall enjoy
the privileges and immunities necessary to perform the functions and achieve the aims set forth in this
Agreement and the Bank’s Charter. Said privileges and immunities are defined in Articles 13, 14 and 15 of this
Agreement.
The Bank may open branches and representative offices and establish subsidiaries in the territory of the state
where it has its seat, as well as in the territory of other states.
The legal relations between the Bank and the state where the Bank’s seat, its branches and representative
offices are located, shall be governed by the agreements entered into between the Bank and the
corresponding state.
The Bank shall be liable for its obligations with all its assets.
The Bank shall not be liable for its members’ obligations, nor shall the Bank’s members be liable for the Bank’s
obligations.

Article 12
The Bank’s operations shall be governed by this Agreement and the Bank’s Charter, the text of which forms an
integral part of this Agreement and has been attached to this Agreement as Appendix No. 2, as well as by any of the
Bank’s other regulations.

Article 13
1.

2.
3.

4.

The Bank, its property and assets, its archives and documents, wherever located and whoever possessed by,
as well as the Bank’s operations, shall be immune from any form of administrative or court proceedings, with
the exception of those cases where the Bank has waived immunity.
The premises of the Bank and of its branches and representative offices, as well as the Bank’s archives and
documents, shall be inviolable in the territory of any of the Bank’s member states.
Within the scope of its official activities, in the territory of its member states, the Bank shall:
a)
be immune from any and all taxes or fees, whether national or local, except for specific service fees;
b)
be free from any obligations to pay, withhold, or collect any taxes;
c)
be immune from any customs duties or taxes or fees or any import or export restrictions in relation
to goods intended for official use; and
d)
enjoy all benefits with regard to priority ranking, tariffs and rates of postal, telegraphic, and
telephone communications offered to other international organisations and diplomatic missions in
the corresponding state.
Goods acquired or imported and exempted from fees, taxes, and customs duties under this Article shall
not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge, except in accordance with
conditions laid down by the member states which have granted corresponding exemptions.

Article 14
1.

In performing their official duties, representatives of the members of the Bank in the Board of Governors, as
well as their deputies, shall enjoy the following privileges and immunities in the territory of each of the Bank’s
member states:
a)
immunity from any court or administrative proceedings with respect to any actions taken by them
in their official capacity. This immunity shall not apply to civil liability in cases of damage arising
from road traffic accidents;
b)
personal baggage customs privileges equal to those attributable to the corresponding rank of
diplomatic officials in the relevant state;
c)
exemption from direct taxes or charges with respect to any amounts paid to the representatives or
their deputies by the relevant member that appointed them; and
d)
exemption from any national service obligations.
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2.

3.

A member of the Bank shall be obliged to waive any privileges or immunities granted to its representative in
the Board of Governors or its deputy where it considers those privileges or immunities would obstruct justice
and can be waived with no detriment to the Bank’s interests, to the extent and on the terms and conditions
that it considers would satisfy the Bank’s interests.
Clause 1 of this Article shall not apply to relationships between a representative of a member of the Bank in
the Board of Governors as well as his/her deputy and the authorities of the state of which they are citizens.

Article 15
1.

2.

3.

4.

In the territory of each of the Bank’s member states, in performing their official duties, the members of the
Board of Directors and the officers and employees of the Bank shall:
a)
be immune from any court or administrative proceedings with respect to any action taken by them
in their official capacity. This immunity shall not apply to civil liability in cases of damage arising
from road traffic accidents;
b)
enjoy, together with their families, repatriation benefits equal to those granted to the staff of
diplomatic missions in the relevant state;
c)
be exempt from any customs duties, taxes, or charges payable in relation to any imported goods
intended for personal or family use;
d)
be exempt from paying any taxes on their salary or other remuneration paid to them by the Bank, as
well as from social security payments; and
e)
be exempt from any national service obligations.
A member of the Bank shall be obliged to waive any privileges or immunities granted to its representatives
in the Board of Directors where it considers those privileges or immunities would obstruct justice and
can be waived with no detriment to the Bank’s interests, to the extent and on the terms and conditions
that it considers would satisfy the Bank’s interests. Under similar circumstances, and on similar terms
and conditions, the Board of Governors shall be obliged to waive any privileges or immunities granted to
members of the Management Board, and the Chairperson of the Management Board shall be obliged to
waive any privileges or immunities granted to any of the Bank’s officers or employees, except members of the
Board of Directors or Management Board.
Clause 1 of this Article, excluding sub-clauses ”a” and ”d”, shall not apply to relationships between a member
of the Board of Directors, an officer or employee of the Bank, and the authorities of the state of which they
are citizens.
The Bank shall periodically provide the competent authorities of a member state with the names of persons
entitled to the privileges and immunities provided for in Article 14 of this Agreement and in this Article, for
the purposes of enabling those persons to benefit from the respective privileges and immunities.

Article 16
In performing their official duties, the Bank’s officers shall act as international officers. They shall report directly to
the Bank and be independent from any authorities or officials of their respective states. Each of the Bank’s member
states shall respect the international nature of said duties.

Article 17
Those wishing to accede to this Agreement in accordance with Article 1 and to be admitted as a member in the
Bank shall submit a formal application to the Board of Governors, indicating that they share the Bank’s aims and
operational principles and will assume all obligations arising out of this Agreement and the Bank’s Charter.
New members of the Bank shall be accepted upon a resolution of the Board of Governors.
Participation in the Bank’s operations may be carried out on the basis of a special status defined by the Board of
Governors.
A duly certified copy of the resolution of the Board of Governors approving the admission of a new member shall
be sent to that member and the depositary of this Agreement. A new member shall be deemed to have acceded to
this Agreement, and shall be admitted as a member in the Bank, once said document, together with the instrument
of accession has been received by the depositary, whereupon the depositary shall notify the other members of the
Bank and the Bank itself.
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Article 18
Each member may terminate its membership in the Bank and withdraw from participating in this Agreement in
the manner described in the Bank’s Charter. Termination of membership in the Bank shall not release the relevant
member from its obligations to the Bank until they have been discharged in full. The Board of Governors shall
formally notify the depositary of this Agreement of any member’s termination of its membership in the Bank.
This Agreement shall be terminated if at least 2/3 of its members declare their withdrawal from the Bank and
denounce this Agreement in accordance with this Article. In this case, the Bank shall terminate its operations within
the dates and in the manner established by the Board of Governors.

Article 19
Amendments to this Agreement may be introduced on the basis of the resolution of the Board of Governors.
Each member of the Bank, the Board of Directors and the Management Board may propose amendments to this
Agreement to be considered by the Board of Governors.
Amendments to this Agreement shall come into force after a written consent to such amendments has been
received from all members of the Bank provided that each member of the Bank has complied with applicable
national or internal procedures.

Article 20
The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation shall perform the functions of the depositary of this
Agreement.

APPENDIX NO. 1
TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
INFORMATION ON THE AMOUNT OF THE AUTHORISED CHARTER CAPITAL AND ON THE ALLOCATION OF
QUOTAS AMONG THE BANK’S MEMBERS
As of date of protocol:
The authorised charter capital of the Bank is 2 billion euro.
Quotas in the authorised charter capital and interests in the paid-up charter capital are allocated to the members of
the Bank as follows:
				Quotas in the
				
authorised charter capital		
Interests in the paid-up charter capital
				(EUR)				(EUR)
Republic of Bulgaria		  123,000,000.00			  29,838,332.42
Socialist Republic of Vietnam	    4,700,000.00			  1,024,274.56
Republic of Cuba		  23,400,000.00			  5,360,773.37
Mongolia			    6,200,000.00			  1,049,341.80
Russian Federation		 
580,700,000.00			150,025,792.59
Romania			 
76,700,000.00			 
18,453,958.51
Slovak Republic			 
62,800,000.00			 
21,481,113.06
Czech Republic			 
125,600,000.00			 
30,374,957.01
Total:				1,003,100,000.00			257,608,543.32
The unallocated portion of the Bank’s authorised charter capital is EUR 996,900,000.00.
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APPENDIX NO. 2
TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
CHARTER
OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
The members of the International Investment Bank (hereinafter the ”Bank”) are the contracting parties to the
Agreement Establishing the Bank (hereinafter the ”Agreement”).

GENERAL PROVISIONS
Article 1
The Bank shall organise and perform credit and other banking operations in accordance with the Agreement and
this Charter, which is an integral part of the Agreement.

Article 2
The Bank shall be an international organisation.
The Bank’s full name in Russian shall be ”МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК”;
The Bank’s full name in English shall be ”INTERNATIONAL INVESTMENT BANK”;
The Bank’s abbreviated name in Russian shall be ”МИБ”;
The Bank’s abbreviated name in English shall be ”IIB”.
The Bank shall have its seat in Moscow, Russian Federation.
The Bank’s aims and objectives, its legal capacity, including the scope of its legal authority and limits on its
liability, the legal regulations of the Bank’s operations, and the privileges and immunities enjoyed by the Bank,
the representatives of the members in the Board of Governors and the Board of Directors, and the officers and
employees of the Bank in the territory of each of the member states shall be governed by the Agreement and this
Charter.
The Bank shall have the authority to:
a.
enter into international agreements;
b.
purchase, dispose of, lease, or rent out any property, including real property and other property, as well as
conclude any other transactions that are not in conflict with this Charter;
c.
appear in state courts and arbitration tribunals as a claimant or defendant; in each of its member states, the
Bank shall have the same procedural rights as those afforded to legal entities in the corresponding member
state;
d.
open branches and representative offices;
e.
establish subsidiaries;
f.
adopt internal regulations governing its operations;
g.
undertake other actions to achieve the aims and objectives provided for in the Agreement and this Charter.

Article 3
The Bank shall engage in banking and investment activities in accordance with the Agreement and this Charter.
In order to attain its aims and objectives, the Bank shall have the power to:
a.
arrange and provide financing (or co-financing) for the investment projects and programmes of the Bank’s
members and organisations operating in the territory of the Bank’s member states, as well as other projects
consistent with the Bank’s lending policy, including in the form of providing loans to, or acquiring equity
interests in, organisations, using its own funds and funds raised in international and national financial
markets, as well as other available resources;
b.
engage in securities and derivatives transactions;
c.
provide investment and banking services;
d.
provide financial leasing services;
e.
finance, and provide guarantees for, export and import operations between organisations operating in the
territory of member states, between member states of the Bank and other states, and between organisations
operating in the territory of member states and organisations of other states;
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f.
g.
h.
i.

j.
k.
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act as a trustee of special purpose and investment funds established by the Bank’s members, organisations of
the Bank’s member states and other organisations;
participate in projects intended to support small- and medium-sized businesses in member states;
provide consulting and information and analysis services;
provide advisory assistance to organisations and government agencies of the Bank’s member states
regarding arranging and providing financing for investment projects and programmes, as well as foreign
trade operations within the framework of the Bank’s development strategy;
cooperate with government authorities and agencies, international organisations and other establishments,
procure cooperation between organisations of the Bank’s member states and organisations in other states;
conclude any other deals and transactions that are consistent with the aims and objectives provided for in
the Agreement and this Charter.

Article 4
The Bank shall be liable for its obligations with all its assets.
The Bank shall not be liable for its members’ obligations, nor shall the Bank’s members be liable for the Bank’s
obligations.

Article 5
The Bank shall have a seal with its logo and name in the Russian and English languages.
Russian and English shall be the Bank’s official languages. The working language of the Bank shall be Russian.

Article 6
The Bank shall guarantee the secrecy of its clients’ and correspondents’ transactions, documents, accounts, and
deposits.
The Bank’s officers and other employees shall maintain the secrecy of the transactions, documents, accounts, and
deposits of the Bank, as well as of its clients and correspondents.

MEMBERSHIP
Article 7
Membership in the Bank shall be open to states and international financial organisations. The Bank’s admission
process shall be governed by Article 17 of the Agreement and this Article.
Those wishing to be admitted as members of the Bank in accordance with Article 1 of the Agreement shall formally
apply to the Board of Governors, stating that they share the Bank’s aims and operating principles and will assume all
obligations arising out of the Agreement and this Charter.
Membership in the Bank shall be granted by a resolution of the Bank’s Board of Governors.
Participation in the Bank’s operations may be carried out on the basis of a special status defined by the Bank’s Board
of Governors.

Article 8
Any member of the Bank may withdraw from membership in the Bank by sending notice to the Board of Governors
(hereinafter a ”Withdrawing Member”) no less than six months before the proposed withdrawal date. The Bank
and the Withdrawing Member shall agree on a fair and equitable method for calculating the mutual obligations in
connection with such withdrawal and settling said obligations. The Board of Governors shall approve the procedure
of withdrawal of a member of the Bank and the mechanism for calculating mutual claims between the Bank and
a Withdrawing Member.
A Withdrawing Member shall remain liable for direct obligations to the Bank incurred on or before the date on
which its membership terminates. A Withdrawing Member shall also remain liable for its contingent liabilities to the
Bank so long as any part of the loans, equity investments, or guarantees, which were entered into before it ceases to
be a member, is outstanding; however, it shall not incur liabilities with respect to loans and guarantees entered into
thereafter by the Bank, nor share in the income or the expenses of the Bank.
The Withdrawing Member’s interest in the paid-up portion of the Bank’s charter capital shall be considered for the
purposes of the settling process.
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The Withdrawing Member’s quota in the Bank’s authorised charter capital shall be added to the unallocated portion
of the authorised charter capital of the Bank. Upon the resolution of the Board of Governors, the Withdrawing
Member’s quota may be fully or partially distributed among the Bank’s remaining members and/or new members in
the Bank.

THE BANK’S RESOURCES
Article 9
The Bank’s resources shall be made up of contributions from the members to the Bank’s charter capital, funds raised
in any form from the Bank’s members and in financial markets, and appropriations of a portion of profits to the
Bank’s capital reserves and special purpose funds.
The Bank’s resources shall only be used for achieving its aims and fulfilling the functions provided for in this Charter.

Article 10
1.

2.

3.

4.

5.
6.

The Bank’s authorised charter capital shall be comprised of the quotas allocated among the Bank’s members
and, if applicable, the unallocated charter capital. The Bank’s authorised charter capital shall consist of
paid-up charter capital and, if applicable, unpaid charter capital.
The size of the authorised charter capital and the allocation of the quotas in the authorised charter capital
shall be determined by the Board of Governors. The quota of a member of the Bank in the Bank’s authorised
charter capital may be changed based on a request by or the consent of the corresponding Bank member.
On the basis of a resolution of the Board of Governors the paid-up charter capital of the Bank may be
increased within the limits of the unpaid quota, based on a request by or the consent of the member of the
Bank making a contribution to the Bank’s charter capital.
The unpaid portion of the quotas allocated among the Bank’s members shall constitute callable capital. For
the Bank to meet its financial obligations, the Board of Governors may authorise an increase of the paid-up
charter capital of the Bank by means of contributions by all of the Bank’s members, made proportionately to
their interests in the paid-up charter capital, but within the limits of the unpaid quotas of each member of
the Bank.
Payments towards the Bank’s charter capital shall be made in euros or any other currency determined in the
procedure established by the Board of Governors.
A member of the Bank that has made its contribution to the charter capital shall receive a certificate from the
Bank evidencing the payment and amount of the contribution.

Article 11
The Bank shall form a capital reserve, and it may also establish its own special purpose funds. The Bank’s capital
reserve and special purpose funds shall be financed from its profits.

Article 12
The Bank may establish special purpose funds financed by the resources of interested states and organisations.
The purpose, size, terms, conditions and arrangements for establishing and functioning of the special purpose funds
shall be governed by agreements between the interested states and organisations and the Bank.

Article 13
In accordance with the procedure established by the Board of Directors the Bank may raise funds in any currency
by receiving financial and bank credits and loans in national and international capital markets, attracting deposits,
issuing and offering its securities and other financial instruments as well as in any other form.

INVESTMENT ACTIVITY
Article 14
The Bank shall provide loans in accordance with the aims and objectives set forth in the Bank’s development
strategy as approved by the Board of Governors.
The Bank shall provide loans using its own and borrowed funds, as well as cooperate with other financial and
banking institutions in providing such loans.
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Where a loan is provided to any organisations owned or controlled by a member of the Bank, the Bank may, as
required and subject to the consent of the corresponding member of the Bank, be granted a guarantee by the
corresponding member for the said organisation’s obligations to the Bank.
The Bank shall provide loans to organisations in separate member states subject to approval of the relevant member
state’s authorised agencies.
The Bank shall issue guarantees for obligations of organisations in the manner established by the Board of Directors.
The Bank may engage in investment activities by financing projects, acquiring equity interests in organisations,
participating in special purpose funds and in any other form.

Article 15
When engaging in investment activities, the Bank shall safeguard its own interests and, in particular, shall organise
and be involved in the assessment of investment projects by experts and shall assess the solvency of each recipient
of the investments.
The Bank’s investment activities in any country that is not a member of the Bank shall be carried out upon the
resolution of the Board of Governors.

Article 16
The Bank shall ensure that an efficient risk management and compliance and control systems are in place that are
consistent with best practices for international banks.
The Bank shall seek to comply with international best practices in the area of social responsibility and information
transparency with regard to its operations.

OTHER OPERATIONS OF THE BANK
Article 17
The Bank may enter into any transactions generally accepted in international banking practice, provided they
correspond with the Bank’s aims.

Article 18
The Bank shall create corresponding reserves for potential losses when it performs its operations in the event there
is a delay in payment or default under any credit or loan provided or guaranteed by the Bank.
The Bank’s operating losses shall be apportioned as follows:
a)
firstly, against the reserves referred to in paragraph 1 of this Article;
b)
secondly, against any profit generated in the corresponding reporting period;
c)
thirdly, against retained profits from prior periods;
d)
fourthly, against the paid-up portion of the charter capital;
e)
finally, against callable capital that is payable on the terms and conditions determined by a resolution of the
Board of Governors in accordance with Clause 4 of Article 10 of this Charter.
Losses shall be distributed among the Bank’s members in proportion to their shares in the paid-up charter capital as
of the end of the fiscal year during which such losses occurred.

BANK GOVERNANCE
Article 19
The Bank’s governing bodies shall be the Board of Governors, the Board of Directors, and the Management Board.

BOARD OF GOVERNORS
Article 20
1.

The Board of Governors shall be the Bank’s supreme collective governing body.
When adopting resolutions in the Board of Governors, each member of the Bank shall be allotted a number
of votes proportionate to the amount of its interest in the Bank’s paid-up charter capital.
Each Bank member shall appoint one representative and his/her deputy to serve on the Board of Governors,
and shall formally notify the Bank of the appointment.
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2.

Should any representative be absent from a meeting of the Board of Governors, his/her deputy shall perform
the duties of the representative, including participating in voting.
The Board of Governors shall meet on an as-needed basis, but no less than annually.
Each of the Bank’s members’ representatives shall chair meetings of the Board of Governors in rotation.
The rules and procedures of the Board of Governors shall be established by the regulations of the Board of
Governors.

Article 21
1.

2.

3.

The Board of Governors shall:
a)
determine the general directions of the Bank’s operations and approve the Bank’s development
strategy;
b)
based on the proposals of the Board of Directors, determine the scope of authority of the Board of
Directors and the Management Board in making investments and conducting banking operations;
c)
approve the Bank’s annual report, balance sheet, and distribution of profits;
d)
appoint the Chairperson of the Management Board and his/her deputies;
e)
appoint the Chairperson and members of the Bank’s Auditing Committee, receive its reports, and
adopt resolutions according to the reports;
f)
appoint the Bank’s external auditor;
g)
adopt resolutions:
−
to amend the Agreement and this Charter;
−
to admit new members to the Bank and to set the terms and conditions of their
admission;
−
to change the size of the Bank’s authorised charter capital;
−
to allocate or reallocate the members’ quotas in the Bank’s authorised charter capital,
including the allocation of the unallocated portion of the Bank’s charter capital;
−
to increase the Bank’s paid-up charter capital in accordance with Article 10 of this Charter;
−
to determine the procedure of withdrawal of a member of the Bank and the mechanism
for calculating mutual claims between the Bank and the relevant member;
−
to establish and to close the Bank’s branches and representative offices;
−
to establish and to liquidate the Bank’s subsidiaries;
−
to define the purpose, size, dates, and conditions of establishing and using the Bank’s
capital reserve and special purpose funds;
−
to determine the dates and procedure for the termination of the Bank’s operations;
h)
approve:
−
regulations for the Board of Governors, the Board of Directors, the Management Board
and the Auditing Committee determining, inter alia, the procedure for forming the
corresponding governing bodies, their operating rules and procedures and the number
of members of said bodies;
−
the Bank’s budget for the corresponding period;
−
the Bank’s organisational structure down to the level of independent subdivisions;
i)
carry out other functions arising out of the Agreement and this Charter that may be necessary for
the Bank to attain its aims and objectives.
Resolutions of the Board of Governors shall be passed unanimously by all members of the Bank represented
by their representatives on any of the following matters that fall within the exclusive competence of the
Board of Governors:
−
making amendments to the Agreement and this Charter;
−
admitting new members of the Bank and determining the terms and conditions for their admission;
−
changing the size of the Bank’s authorised charter capital;
−
determining the dates and procedure for the termination of the Bank’s operations.
Resolutions on all other matters shall be adopted in the Board of Governors by a qualified majority of at least
¾ of the total votes held by the Bank’s members, provided that a simple majority of the representatives of the
Bank’s members who actually voted on the relevant resolution voted in favour of the resolution.
The Board of Governors shall have the authority to adopt resolutions only if representatives of at least ¾ of
the total number of the Bank’s members attend the meeting of the Board of Governors.
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Except for the matters referred to in Clause 2 above, the Board of Governors may delegate any matter
assigned by this Charter to the competence of the Board of Governors to the Board of Directors.
The Board of Governors shall have full authority over, and may adopt resolutions on, any matters falling
within the scope of authority of the Bank’s other governing bodies.

BOARD OF DIRECTORS
Article 22
The Board of Directors shall be the Bank’s collective governing body responsible for the general management of the
Bank’s operations. The Board of Directors shall report to the Board of Governors.
The Board of Directors shall consist of representatives of the Bank’s members.
Each member of the Bank shall appoint one director to serve on the Board of Directors.
For the purposes of the Board of Directors adopting resolutions, each director shall be allotted a number of votes
proportionate to the size of the share of the Bank member that appointed said director in the Bank’s paid-up charter
capital.
Members of the Board of Directors shall be appointed for a term of three years and may be reappointed upon the
expiration of said term, but for no longer than another three-year term.
Members of the Board of Directors may not simultaneously be members of the Board of Governors.
The Board of Directors shall meet as often as required to manage the Bank’s affairs, but at least quarterly.
Members of the Board of Directors shall not be regular staff members of the Bank.
For performing their official duties, directors shall be paid a year-end bonus in accordance with the terms and
conditions and in the manner approved by the Board of Governors.

Article 23
The Board of Directors shall:
a)
approve the key regulations governing the various aspects of the Bank’s operations, including its credit,
financial, accounting, tariff, asset and liability management, and risk management policies (including
determining the Bank’s risk appetite);
b)
approve the Bank’s Employment Rules, as well as other rules governing the relations between the Bank and
its employees;
c)
approve the Bank’s detailed organisational structure down to the departmental level, the staffing table, and
the Bank’s general and administrative cost estimates;
d)
support the activities of the Board of Governors;
e)
exercise other powers as set out in the Agreement and this Charter.
Resolutions on all matters shall be adopted by the Board of Directors by a qualified majority of at least ¾ of total
votes held by the directors, provided that a simple majority of the members of the Board of Directors who actually
voted on the relevant resolution voted in favour of the resolution.
The Board of Directors shall have the authority to adopt resolutions only if directors representing at least ¾ of the
total number of the Bank’s members attend the meeting of the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate certain matters assigned by this Charter to the competence of the Board of
Directors to the Management Board.

MANAGEMENT BOARD
Article 24
The Management Board shall be the Bank’s executive body. The Management Board shall report to the Board of
Directors and the Board of Governors.
The Management Board shall consist of the Chairperson of the Management Board and his/her deputies appointed
by the Board of Governors for a five-year term, generally from among citizens of the Bank’s member states.
When voting at Management Board meetings, each member of the Management Board shall have one vote.
The Management Board’s main task shall be to supervise the Bank’s operations in accordance with the Agreement,
the Charter, the resolutions of the Board of Governors and the Board of Directors.
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The Chairperson of the Management Board shall directly manage the day-to-day affairs of the Bank and the
Management Board within the scope of his/her authority and rights granted under this Charter, the resolutions of
the Board of Governors and the Board of Directors.
The Chairperson of the Management Board shall participate in the meetings of the Board of Governors and shall
chair the meetings of the Board of Directors.
The Chairperson of the Management Board shall not vote at the meetings of the Board of Governors and the Board
of Directors.
The following falls within the competence of the Chairperson of the Management Board:
a)
managing all of the Bank’s property and assets in accordance with this Charter, the resolutions of the Board
of Governors and the Board of Directors;
b)
representing the Bank, as well as submitting claims and instituting court and arbitration proceedings on
behalf of the Bank;
c)
issuing orders and adopting decisions regarding the Bank’s operational matters;
d)
concluding transactions and issuing powers of attorney on behalf of the Bank;
e)
approving the Bank’s rules and regulations regarding the process for conducting credit and banking
operations in accordance with the principles determined by the Bank’s Board of Governors and the Board of
Directors;
f)
hiring and firing the Bank’s employees, other than members of the Management Board,
g)
approving the internal code of conduct;
h)
determining official salaries and wage rates in accordance with the Bank’s budget, staffing tables, and
general and administrative cost estimates, and rewarding employees’ distinguished service;
i)
authorising the Bank’s officers to represent the Bank, conclude transactions, and issue powers of attorney on
behalf of the Bank.
The following falls within the competence of the Management Board:
a)
implementing the Bank’s credit, financial, accounting, tariff, asset and liability management, and risk
management policies, which have been approved by the Board of Directors;
b)
organising work aimed at raising and allocating available funds;
c)
adopting decisions to issue bonds;
d)
preparing necessary materials and proposals to be considered by the Board of Governors and the Board of
Directors;
e)
building and using the Bank’s business connections and correspondent banking relationships with other
banks and organisations.
The Management Board shall adopt resolutions on all matters falling within the competence of the Management
Board by a simple majority. Where a vote is tied, the vote of the Chairperson of the Management Board shall be the
casting vote.
All matters discussed at the Management Board meetings shall be documented in the meeting minutes.
Deputies of the Chairperson of the Management Board shall govern defined areas of work and shall be accountable
to the Chairperson of the Management Board.

Article 25
When discharging their job duties, the Chairperson of the Management Board, the deputies of the Chairperson of
the Management Board and the Bank’s other officers shall act as international officers. They shall report to the Bank
and be independent from any authorities or officials of the states of which they are citizens.

REVIEW OF THE BANK’S OPERATIONS
Article 26
The Audit Committee, which shall be appointed by the Board of Governors for a term of five years and be composed
of the Chairperson of the Audit Committee and its members, shall audit the Bank’s operations, which shall include
review of the implementation of resolutions adopted by the Board of Governors and the Board of Directors, annual
reports, cash and property, records, reports and documents of the Bank and its branches, representative offices, and
subsidiaries.
The Chairperson and members of the Audit Committee may not hold any other positions in the Bank.
The Board of Governors shall establish the procedure for conducting audits.
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The Chairperson of the Management Board shall assist the Audit Committee during its audits and ensure availability
of all of the Bank’s operational documents that may be required to conduct an objective audit and to prepare
a report.
The Audit Committee’s reports shall be submitted to the Board of Governors and the Board of Directors.

THE BANK’S STRUCTURE
Article 27
The Board of Governors shall approve the Bank’s organisational structure down to the level of its independent
subdivisions, and the Board of Directors shall approve the organisational structure down to the departmental level.
The Bank’s personnel shall be comprised of qualified specialists, who shall be hired, with preference being given to
citizens of the Bank’s member states.

DISPUTE RESOLUTION
Article 28
Claims may be lodged against the Bank within two years from the moment the right to the claim arises.

Article 29
1.

2.

Disputes between the Bank and any party with which the Bank has entered into an agreement (other than
a member of the Bank), shall be resolved in accordance with the terms of said agreement. The Bank shall
strive to ensure that the relevant documents include a provision referring any disputes to the International
Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation or to
similar arbitration tribunals in other member states.
Disputes and disagreements arising in the course of the Bank’s operations between the Bank and any
member or former member of the Bank shall be, to the extent possible, resolved by the parties via
negotiations and consultations.
Should any such dispute or disagreement fail to be settled via negotiations and consultations within six (6)
months, the dispute or disagreement shall be transferred by any party to the dispute in accordance with
the established procedure to the Board of Governors for resolution. The Board of Governors shall consider
and resolve the dispute within six (6) months. Following this period any party may refer the dispute or
disagreement for final settlement to an arbitration tribunal.
The tribunal shall include three arbitrators to be appointed within two months after the relevant dispute is
referred to arbitration. One arbitrator shall be appointed by the Bank, a second arbitrator shall be appointed
by the relevant member of the Bank, and the third arbitrator (the chairperson) shall be appointed as agreed
upon by the two appointed arbitrators. Should the arbitrators appointed by the parties to the dispute fail to
agree on the appointment of the third arbitrator (the chairperson), then said third arbitrator (the chairperson)
shall be appointed by the President of the International Court of Justice of the United Nations. The arbitrators
shall adopt a resolution by a majority vote and it shall be final and binding on the parties to the dispute. The
third arbitrator (the chairperson) shall have full authority to resolve all procedural issues in any case where
the parties are in disagreement with respect to said procedural issues.

REPORTING AND AUDITING
Article 30
The Bank’s financial year shall commence on January 1 and shall end on December 31.
In order to examine and verify the integrity of the Bank’s annual financial statements, an audit of the Bank’s financial
statements shall be carried out annually by an independent external auditor.
The procedure for selecting the independent external auditor shall be established by the Board of Governors.
In reliance upon generally accepted international disclosure principles, the Bank shall publish its financial
statements and other reports as the Bank may consider fit to achieve its aims and fulfil its functions.
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DISTRIBUTION OF THE BANK’S PROFITS
Article 31
The Bank shall operate in an efficient and effective manner so as to avoid any losses.
The Board of Governors shall adopt a resolution to distribute the Bank’s net profits following the approval of the
annual report for the previous year. In accordance with said resolution, profits may be retained to form a capital
reserve or special purpose funds, be distributed among the Bank’s members, or be used for other purposes.
Distribution of the Bank’s net profits among the Bank’s members shall be done proportionately to their shares in the
paid-up charter capital in accordance with the procedure established by the Board of Governors.

AMENDMENTS TO THE CHARTER
Article 32
Amendments to this Charter may be introduced on the basis of a resolution of the Board of Governors in
accordance with its competence as described in Article 21 of this Charter. Each member of the Bank, the Board of
Directors and the Management Board may propose amendments to this Charter to be considered by the Board of
Governors.
Amendments to this Charter shall come into force after a written consent to such amendments has been received
from all members of the Bank provided that each member of the Bank has complied with applicable national or
internal procedures.

TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATIONS
Article 33
In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend the provision of new credit and guarantees, the
issuance of securities, and equity investments until the Board of Governors has reviewed the current circumstances
and undertaken appropriate actions.

TERMINATION OF OPERATIONS
Article 34
The Bank’s operations may be terminated in accordance with Article 18 of the Agreement. The Board of Governors
shall determine the terms and procedure for termination of the Bank’s operations and its liquidation.”

„JEGYZŐKÖNYV
A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSI BANK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY ÉS A BANK ALAPSZABÁLYÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Bolgár Köztársaság, a Vietnámi Szocialista Köztársaság, Kuba, Mongólia, az Oroszországi Föderáció, Románia,
a Szlovák Köztársaság és a Cseh Köztársaság Kormányai (a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek”)
a Nemzetközi Beruházási Bank megalapításáról szóló Egyezmény XII. Cikkelyének és XXIV. Cikkelye 1. paragrafusának
(a továbbiakban „Egyezmény”), és a Nemzetközi Beruházási Bank Alapszabálya 29. és 30. Cikkelyének (a
továbbiakban „Alapszabály”) megfelelően megállapodott az Egyezmény és az Alapszabály alábbi módosításairól.

I. CIKKELY
Módosítja az Egyezményt (és az annak mellékletét képező Alapszabályt), és mellékeli a módosított szöveget a jelen
Jegyzőkönyvhöz.
A melléklet a jelen Jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi, amely tartalmazza a Nemzetközi Beruházási
Bank megalapításáról szóló Egyezmény módosítását és újra megállapítását (a továbbiakban „az Egyezmény új
szövegezése”) (i) az 1.sz. Mellékletben szereplő, a Bank meghirdetett alaptőkéjének nagyságára és a kvóták tagok
közötti felosztására vonatkozó adatokkal és (ii) a Nemzetközi Beruházási Bank Alapszabályának módosított és újra
megállapított szövegezésével együtt, amely az Újra Megállapított Egyezmény 2. sz. Mellékletét képezi.
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II. CIKKELY
A jelen Jegyzőkönyv és az egységes szerkezetbe foglalt Egyezmény Letéteményesének funkcióit az Oroszországi
Föderáció Külügyminisztériuma tölti be (a továbbiakban „Letéteményes”).
A jelen Jegyzőkönyv és az egységes szerkezetbe foglalt Egyezmény másolatát a Letéteményes küldi meg a Szerződő
Feleknek.

III. CIKKELY
A jelen Jegyzőkönyv nyitott a Szerződő Felek részéről történő aláírásra.
A Letéteményes köteles megfelelő módon tájékoztatni a többi Szerződő Felet a jelen Jegyzőkönyvnek minden
Szerződő Fél részéről történő aláírásáról.
A jelen Jegyzőkönyv és az Egyezmény új szövegezése a legutolsó Szerződő Fél részéről történt ratifikálásra,
elfogadásra vagy jóváhagyásra (az állam saját előírásaitól vagy a saját eljárási előírásoktól függően) vonatkozó
dokumentumoknak (a továbbiakban „Dokumentum”) a Letéteményesnél való bemutatásától számított harminc
napot követően lép hatályba.
A Letéteményes köteles megfelelő módon tájékoztatni a többi Szerződő Felet a fenti dokumentumok beérkezéséről,
illetve a jelen Jegyzőkönyv és az új szövegezésű Egyezmény hatálybalépésének időpontjáról.
Készült Havannában, 2014. május 8-án egyetlen orosz és angol nyelvű – azonos joghatályú – példányban.

MELLÉKLET
A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSI BANK MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY ÉS A BANK
ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL FELVETT JEGYZŐKÖNYVHÖZ
EGYEZMÉNY A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSI BANK MEGALAPÍTÁSÁRÓL
A Szerződő Felek, a tagországok hatékony gazdaság fejlesztési érdekeinek figyelembevételével, az alábbiakban
állapodtak meg.

1. Cikkely
Megalapítják a Nemzetközi Beruházási Bankot (a továbbiakban a Bank).
A Bank tagjai a Szerződő Felek.
A Bank tagjai olyan országok és nemzetközi pénzügyi szervezetek lehetnek, amelyek egyetértenek a Bank céljaival
és tevékenységének alapelveivel, vállalják a jelen Egyezményből és Alapszabályból fakadó kötelezettségek
teljesítését.
A Bank tagfelvételi rendjét a jelen Egyezmény 17. Cikkelye szabályozza.
A Bank tevékenysége a tagországok szuverenitásának tiszteletben tartása, a tagok jogainak és érdekeinek védelme,
és a velük szemben tanúsított diszkriminációmentes viszony alapján valósul meg.

2. Cikkely
Sokoldalú fejlesztési intézményként a Bank alapvető célja a gazdasági fejlődés, a nemzeti gazdaságok
versenyképességének, a kereskedelmi és a gazdasági kapcsolatok és a beruházási tevékenységgel összefüggő
együttműködési lehetőségek tagországok érdekeinek megfelelő elősegítése.
A Bank fő feladata a tagországoknak és a tagországok területén működő szervezeteknek a tagországok
gazdaságának fejlesztésére és diverzifikálására irányuló, a banki tevékenység általánosan elfogadott alapelveinek
megfelelő, gazdaságilag megalapozott beruházási projektjeinek és programjainak, valamint a Bank céljainak
megfelelő más projekteknek a finanszírozása és társfinanszírozása.
Tevékenységével a Bank a források hatékony felhasználása biztosításának, kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos
fizetőképessége garantálásának, a hitelfelvevők pénzügyi helyzete figyelembe vételének, valamint a Bank által
folyósított hitelek visszafizetésével kapcsolatos szigorú felelősség elveiből indul ki.
A Bank olyan projektek hitelezésére törekszik, amelyek megfelelnek az élenjáró tudományos-műszaki színvonalnak,
biztosítják új technológiai eljárások bevezetését és új termékek gyártástechnológiájának elsajátítását.
Tevékenységének megvalósítása során a Bank a hitel-, deviza- és más jellegű kockázatok minimalizálására és
fedezetbiztosítására célirányos intézkedéseket foganatosít.
A Bank tevékenységének területi diverzifikálására és az összes tagország gazdaságának támogatására törekszik.
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3. Cikkely
1.

2.
3.
4.

5.

A Bank meghirdetett alaptőkéje a tagok között felosztott kvótákból és, ha lehetséges, az alaptőke fel nem
osztott részéből áll. A Bank meghirdetett alaptőkéje befizetett és ha lehetséges, be nem fizetett alaptőkéből
áll.
A Bank tagjai között felosztott kvóták be nem fizetett része képezi azt a befizetendő tőkét, amelyből létrejön
a Bank befizetett alaptőkéjének a Bank Alapszabályában előírt rendben történő felemelése.
A meghirdetett alaptőke mértékét és az alaptőkébe bevitt kvóták tagok közötti felosztását a Bank
Kormányzótanácsa határozza meg.
Új tag felvétele esetén az alaptőke emelhető az új tagnak az alaptőkében meglévő kvótája összegével.
Az új tag első apportjának összegét, a befizetés módját és határidejét az új taggal egyeztetve a Bank
Kormányzótanácsa állapítja meg.
A meghirdetett alaptőke mértékére, valamint a kvóták tagok közötti felosztásának a jelen szövegezésébe
foglalt Egyezmény megkötésének időpontjának megfelelő állapotra vonatkozó adatait a jelen Egyezmény
1. sz. Melléklete tartalmazza.

4. Cikkely
A Bank tartaléktőkét képez.
A Bank saját külön alapokat hozhat lére.
A tartaléktőke és a külön alapok létesítésének célját, mértékét, határidejét és feltételeit a Kormányzótanács
határozza meg.

5. Cikkely
Külön megállapodások alapján a Bank kötelezettségeket vállalhat az érdekelt társországok és szervezetek
forrásaiból létesített és a Bank tevékenységi céljainak megfelelő külön alapok kezelésére. Az erre vonatkozó
megállapodások megkötésére a Kormányzótanács határozatával kerülhet sor.

6. Cikkely
A Bank hitelek és kölcsönök felvétele, kötvények és más értékpapírok kibocsátása révén és más módon
pénzeszközöket vonhat be.

7. Cikkely
1.
2.

A Bank hiteleket folyósít a szükséges jogképességgel rendelkező szervezeteknek.
A Bank garanciákat nyújthat, részt vehet saját eszközeivel nemzetközi és nemzeti pénzintézetekkel és
bankokkal közös projektek megvalósításával kapcsolatos szindikátusi hitelek folyósításában, értékpapír
műveleteket folytathat, részt vehet szervezetek tőkéjében, tanácsadási szolgáltatást nyújthat.

8. Cikkely
A Bank kihelyezheti átmenetileg szabad eszközeit más bankokba, eladhat és vásárolhat valutát, aranyat és
értékpapírokat, végezhet a Bank céljainak megfelelő egyéb bankműveleteket.

9. Cikkely
A Bank hatékony tevékenységet folytat a veszteségek elkerülése érdekében.

10. Cikkely
A Bank kapcsolatokat építhet ki és jogviszonyt létesíthet nemzetközi pénzügyi szervezetekkel és más nemzetközi
intézményekkel, a Bank tagországainak gazdasági szervezeteivel, valamint más bankokkal és szervezetekkel,
mindenkor a felek egyenjogúságának elve alapján.

11. Cikkely
1.

2.

A Bank nemzetközi szervezetnek tekintendő. A Bank a jelen Egyezmény és a Bank alapszabályi
rendelkezéseinek megfelelően funkciói teljesítéséhez és kitűzött céljainak eléréséhez szükséges teljes
jogalanyisággal, ezen belül jogképességgel rendelkezik.
A Bank tagországainak területén a tagoknak a Kormányzótanácsban és az Igazgatótanácsban működő
képviselőit és a Bank munkatársait a jelen Egyezményben és a Bank Alapszabályában előírt funkciók
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3.

4.

5207

teljesítéséhez és célok eléréséhez szükséges előjogok és mentesség illeti meg. A fent említett előjogokat és
mentességeket a jelen Egyezmény 13. 14. és 15. Cikkelye tartalmazza.
A székhely szerinti ország, illetve más országok területén a Bank fiókokat és képviseleteket nyithat,
leányvállalatokat alapíthat.
A Bank és a székhely ország, valamint a fiókokat és kirendeltségeket befogadó ország közötti jogviszonyt
a Bank és az érintett ország által megkötött megállapodások szabályozzák.
A Bank teljes vagyonával felel kötelezettségeiért.
A Bank nem tartozik felelősséggel tagjainak kötelezettségeiért, ahogy a tagok sem felelnek a Bank
kötelezettségeiért.

12. Cikkely
A Bank tevékenységét a jelen Egyezmény és annak elválaszthatatlan részét képező, a jelen Egyezmény
2. sz. Mellékletében ismertetett Alapszabály, valamint a Bank egyéb normatív dokumentumai szabályozzák.

13. Cikkely
1.

2.
3.

4.

Azon esetek kivételével, amikor a Bank önként lemond mentességéről, a Bankot, annak vagyonát és
eszközeit, bárhol és bárkinél rendelkezésére álló irattárát és okmányait, valamint a Bank által végzett
műveleteket mindennemű közigazgatási és bírósági eljárással szemben mentesség illeti meg.
A Bank, fiókjainak és kirendeltségeinek helyiségeit, valamint irattárait és dokumentumait a Bank tagországa
területén teljes sérthetetlenség illeti meg.
Hivatalos tevékenysége keretében tagországai területén a
a)
Bank mentesül minden állami és önkormányzati adó és illeték megfizetése alól, azok kivételével,
amelyek bizonyos konkrét szolgáltatásokért kapott díjazásra vonatkoznak;
b)
Bank mentesül bármely adó befizetésével, levonásával vagy beszedésével kapcsolatos bármely
kötelezettség alól;
c)
Bank mentesül a szolgálati használatra szánt áruk behozatali és kiviteli vámtételei, adók és illetékek
befizetése alól;
d)
Bankot megilletik a postai, távírdai és távbeszélő szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos
elsőbbségek, díjtételek és egyéb költségek tekintetében az adott országban más nemzetközi
szervezeteket vagy külképviseleteket megillető kedvezmények.
A jelen cikkely értelmében vámok, illetékek, adók és egyéb közterhek megfizetése alól mentesített beszerzett
vagy importált árucikkek nem adhatók el, nem adhatók kölcsön, bérbe és nem ruházhatók át ingyenesen
vagy térítés ellenében, csak az illető, mentességet biztosító tagország által előírt feltételekkel.

14. Cikkely
1.

2.

3.

Az egyes tagországok területén végzett szolgálati kötelezettségeik teljesítésekor a tagoknak
a Kormányzótanácsba delegált képviselőit és azok helyetteseit az alábbi előjogok és mentességek illetik meg:
a)
szolgálati kötelességeik teljesítése során elkövetett cselekményekkel kapcsolatban indított bírósági
és közigazgatási eljárással szembeni mentesség, amely nem terjed ki a közúti közlekedési baleset
során okozott kárral kapcsolatos polgári felelősség eseteire;
b)
az adott országban a külképviseleti munkatársakat személyi poggyászukra vonatkozóan és
beosztásuknak megfelelően megillető vámjogszabályok által biztosított kedvezmény;
c)
mentesség a képviselőknek és azok helyetteseiknek az őket kinevező tag részéről kifizetett
pénzeszközökre kirótt közvetlen adók és illetékek megfizetése alól;
d)
mentesség az állami kötelezettségek teljesítése alól.
A Bank tagja köteles lemondani a Kormányzótanácsba delegált személy vagy annak helyettese részére
biztosított bármely előjogról vagy mentességről olyan esetekben, amikor véleménye szerint ezek az előjogok
és mentességek akadályozhatják a bírósági eljárás lefolytatását és azokról a Bank érdekeinek sérelme nélkül le
lehet mondani olyan mértékben és olyan feltételekkel, amelyek a tag szerint megfelelnek a Bank érdekeinek.
A jelen cikkely 1. pontja nem alkalmazható a Bank tagjának a Kormányzótanácsba delegált képviselője és
annak helyettese tekintetében az azon ország hatósága közötti jogviszonyt illetően, amelynek állampolgárai.
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15. Cikkely
1.

2.

3.

4.

Szolgálati kötelezettségeiket a tagország területén teljesítő igazgatótanácsi tagok, tisztségviselők és banki
munkatársak:
a)
mentesek a szolgálati kötelezettségeik teljesítése során elkövetett cselekményekkel kapcsolatban
indított bírósági és közigazgatási eljárások alól, ez azonban nem terjed ki a közúti baleset során
okozott kárral kapcsolatos polgári felelősség eseteire;
b)
családtagjaikkal együtt ugyanazon repatriálási kedvezményeket élvezik, mint az adott országban
tevékenykedő külképviseleti munkatársak;
c)
mentesülnek a személyes és családi használatra behozott árukra kirótt vámok, adók és egyéb
közterhek megfizetése alól;
d)
mentesülnek a Banktól kapott munkabér és egyéb járandóságok utáni adók, valamint
a társadalombiztosítási járulék megfizetése alól;
e)
mentesülnek az állami kötelezettségek teljesítése alól.
A Bank tagja köteles lemondani az Igazgatótanácsba delegált személy vagy annak helyettese részére
biztosított bármely előjogról vagy mentességről olyan esetekben, amikor a tag véleménye szerint az említett
előjogok és mentességek akadályozhatják az igazságszolgáltatás menetét és azokról a Bank érdekeinek
sérelme nélkül le lehet mondani olyan mértékben és olyan feltételekkel, amelyek a tag véleménye szerint
megfelelnek a Bank érdekeinek. Hasonló esetekben és ugyanazon feltételek esetén a Kormányzótanács
köteles lemondani az igazgatósági tagokat megillető bármely előjogról vagy mentességről, az Ügyvezető
Igazgatóság elnöke pedig szintén köteles lemondani – a Kormányzótanács és az Igazgatóság tagjai
kivételével – a Bank bármely tisztségviselőjét és munkatársát megillető minden előjogról és menteségről.
Jelen cikkely 1. pontjának rendelkezései – az a) és d) alpontok kivételével – nem vonatkoznak
az igazgatótanácsi tagok, a Bank tisztségviselői és munkatársai azon ország hatóságaival szemben fennálló
jogviszonyára, amelynek állampolgárai.
A Bank rendszeresen közli a tagországok illetékes hatóságaival azon személyek nevét, akikre kiterjed a jelen
Egyezmény 14. Cikkelyében felsorolt előjogok és mentességek hatálya, abból a célból, hogy nevezetteket
részesítsék a megfelelő előjogokban és mentességekben.

16. Cikkely
Szolgálati kötelességeik teljesítése során a Bank tisztségviselői nemzetközi tisztségviselőkként járnak el. E személyek
kizárólag a Banknak vannak alárendelve és függetlenek saját országuk bármely hatóságától és hivatalos
személyétől. A Bank tagországai kötelesek tiszteletben tartani a fenti kötelezettségek nemzetközi jellegét.

17. Cikkely
Az 1. Cikkely értelmében a jelen Egyezményhez csatlakozni és a Bank tagjai közé belépni kívánók hivatalos
nyilatkozatot nyújtanak be a Kormányzótanácshoz, amelyben közlik, hogy egyetértenek a Bank céljaival és
tevékenységének alapelveivel, vállalják a jelen Egyezményből és a Bank Alapszabályából következő kötelezettségek
teljesítését.
A felvétel a Kormányzótanács határozata alapján történik.
A Bank tevékenységében való részvétel a Kormányzótanács által meghatározott speciális jogállás alapján valósulhat
meg.
A Kormányzótanács által az új tag felvételére vonatkozóan hozott határozat megfelelő módon hitelesített másolatát
megküldik az új tagnak és a jelen Egyezmény letéteményesének. Attól a naptól számítva, amikor a letéteményes
kézhez vette az említett okmányt a csatlakozási okirattal együtt, az új tagnak az Egyezményhez való csatlakozása és
a Bank tagjai közé való felvétele megtörténtnek tekintendő, amiről a letéteményes értesíti a Bankot és a Bank többi
tagját.

18. Cikkely
A Bank Alapszabályában előírt rendben bármelyik tag lemondhat banki tagságáról és a jelen Egyezményben való
részvételről. A tagsági jogviszony megszűnése nem mentesíti a tagokat a Bankkal szemben vállalt kötelezettségeik
hiánytalan teljesítése alól. A tagnak a Bankból való kilépéséről a Kormányzótanács hivatalosan értesíti a jelen
Egyezmény letéteményesét.
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Az Egyezmény megszűnik, ha a tagok legalább kétharmada kinyilvánítja a Bankban való részvételéről való
lemondását és a jelen cikkelynek megfelelően bejelenti az Egyezmény felmondását. Ebben az esetben a Bank
tevékenysége a Kormányzótanács által előírt rendben és időpontban szűnik meg.

19. Cikkely
A Kormányzótanács határozatával a jelen Egyezmény módosítható. A Bank bármely tagja, az Igazgatótanács és
az Ügyvezető Igazgatóság a jelen Egyezmény módosítására vonatkozó javaslatokat terjeszthet a Kormányzótanács
elé.
A jelen Egyezmény módosításai a Bank összes tagjának az adott módosításokkal való írásos egyetértésének kézhez
vétele után lépnek hatályba, amennyiben a tagok mindegyike tartja magát az államilag előírt, belső eljárásrendhez.

20. Cikkely
A jelen Egyezmény letéteményesének tisztségét az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériuma látja el.

1. sz. MELLÉKLET
A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSI BANK MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ
A MEGHIRDETETT ALAPTŐKE MÉRTÉKÉRE ÉS A KVÓTÁKNAK A BANK TAGJAI KÖZÖTTI FELOSZTÁSÁRA
VONATKOZÓ ADATOK
A jegyzőkönyv keltének megfelelő állapot szerint:
1.
A Bank meghirdetett alaptőkéje 2 milliárd euró.
2.
A meghirdetett alaptőkében a kvóták és a befizetett alaptőkében az üzletrészek az alábbi módon oszlanak
meg a Bank tagjai között:
					Kvóták az meghirdetett		Üzletrészek
					alaptőkében			a meghirdetett alaptőkében
					(euró)				(euró)
Bolgár Köztársaság			  123 000 000,00			  29 838 332,42
Vietnámi Szocialista Köztársaság		    4 700 000,00			   1 024 274,56
Kubai Köztársaság			   23 400 000,00			   5 360 773,37
Mongólia				    6 200 000,00			   1 049 341,80
Oroszországi Föderáció			  580 700 000,00			
150 025 792,59
Románia				   76 700 000,00			  18 453 958,51
Szlovák Köztársaság			   62 800 000,00			  21 481 113,06
Cseh Köztársaság			  125 600 000,00			  30 374 957,01
Mindösszesen:				
1 003 100 000,00			
257 608 543,32
3.
A Bank meghirdetett alaptőkéjének fel nem osztott része 996 900 000,00 euró.

2. sz. MELLÉKLET
A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSI BANK MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ
A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSI BANK ALAPSZABÁLYA
A Nemzetközi Beruházási Bank (a továbbiakban „Bank”) tagjai a Bank alapításáról szóló Egyezményt (a továbbiakban
„Egyezmény”) aláíró Szerződő Felek.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikkely
A Bank hitel- és egyéb banki ügyleteket szervez és bonyolít le az Egyezmény és annak elválaszthatatlan részét
képező Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.
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2. Cikkely
A Bank nemzetközi szervezet.
A Bank teljes orosz nyelvű megnevezése: „MEZSDUNARODNIJ INVESZTYICIONNIJ BANK” (magyarul: Nemzetközi
Beruházási Bank);
A Bank teljes angol nyelvű megnevezése: „INTERNATIONAL INVESTMENT BANK”;
Orosz nyelvű rövid megnevezés: „MIB” (magyar nyelven: NBB);
Angol nyelvű rövid megnevezés: „IIB”.
A Bank székhelye – Moszkva város, Oroszországi Föderáció.
A Bank céljait és feladatait, jogképességét, egyebek között tevékenységének hatáskörét és határait, a Bank
tevékenységének jogi szabályozását, valamint a Bankot, a tagoknak az Ügyvezető Igazgatóságba és
az Igazgatótanácsba delegált képviselőit, tisztségviselőit és munkatársait a tagországok területén megillető
privilégiumokat és mentességeket az Egyezmény és a jelen Alapszabály határozza meg.
A Banknak jogában áll:
a)
nemzetközi megállapodásokat kötni;
b)
különféle vagyontárgyakat, egyebek között ingatlanokat és egyéb vagyont szerezni, elidegeníteni, bérbe
adni és bérelni, a jelen Alapszabályba nem ütköző egyéb ügyleteket lebonyolítani;
c)
rendes állami és választott bíróságokon felperesként vagy alperesként megjelenni, a tagországok területén
a Bankot ugyanolyan perrendi jogok illetik meg, mint az adott tagország más jogi személyeit;
d)
saját fiókokat és képviseleteket nyitni;
e)
leányvállalatokat alapítani;
f)
saját tevékenységéhez kapcsolódó kérdésekről belső normatív dokumentumokat elfogadni;
g)
az Egyezményben és a jelen Alapszabályban lefektetett célok elérésére irányuló egyéb tevékenységet folytatni.

3. Cikkely
A Bank az Egyezménynek és a jelen Alapszabálynak megfelelő banki és beruházási tevékenységet valósít meg.
Céljainak elérése és feladatainak teljesítése érdekében a Banknak jogában áll:
a)
a Bank tagországainak területén tevékenykedő tagjai és szervezetei beruházási projektjeinek és
programjainak, valamint a Bank hitelpolitikájának megfelelő más projektek finanszírozásának (és
társfinanszírozásának) szervezése és lebonyolítása, egyebek között hitelek folyósítása, más szervezetek
tőkéjében való részvétel saját tőkéjének, más nemzetközi és nemzeti pénzpiacokról bevont eszközök és más
hozzáférhető források felhasználásával;
b)
értékpapírokkal és más tetszőleges pénzügyi eszközökkel való műveletek lebonyolítása;
c)
beruházási és banki szolgáltatások nyújtása;
d)
lízing szolgáltatások nyújtása;
e)
saját tevékenységüket a Bank tagországainak területén megvalósító szervezetek, a Bank tagországai és
más országok közötti, valamint tevékenységüket a tagországok területén megvalósító szervezetek és más
országok szervezetei közötti export-import műveletek finanszírozása és garantálása;
f)
a Bank tagjai, a tagországok szervezetei és más szervezetek által létrehozott speciális és beruházási alapok
megbízásos kezelése;
g)
részvétel a tagországok kis- és közepes vállalkozásainak támogatására irányuló projektekben;
h)
tanácsadási és tájékoztatási-elemzési szolgáltatások nyújtása;
i)
konzultációs támogatás nyújtása a Bank tagországai szervezeteinek és állami intézményeinek beruházási
projektek és programok szervezésével és lebonyolításával, valamint a Bank fejlesztési stratégiájához
illeszkedő külkereskedelmi műveletekkel kapcsolatos kérdésekben;
j)
állami szervekkel, intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel és más szervezeti egységekkel való együttműködés,
a Bank tagországai szervezeteinek más országok szervezeteivel való együttműködésének támogatása;
k)
az Egyezményben és a jelen Alapszabályban előirányzott céloknak és feladatoknak megfelelő egyéb ügyletek
és műveletek lebonyolítása.

4. Cikkely
A Bank teljes vagyonával felel saját kötelezettségeiért.
A Bank nem tartozik felelősséggel tagjainak kötelezettségeiért, úgyszintén a tagok sem felelnek a Bank
kötelezettségeiért.
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5. Cikkely
A Bank saját emblémáját, orosz és angol nyelvű megnevezését tartalmazó körbélyegzővel rendelkezik.
A Bank hivatalos nyelve az orosz és az angol. A Bank munkanyelve az orosz.

6. Cikkely
A Bank garantálja ügyfelei és levelezői műveleteinek, dokumentumainak, számláinak és letétjeinek titkosságát.
A Bank tisztségviselői és munkatársai kötelesek titokban tartani a Bank, illetve az ügyfelek és levelezők műveleteit,
dokumentumait, számláit és letétjeit.

A TAGSÁG
7. Cikkely
A Bank tagjai közé országok és nemzetközi pénzügyi szervezetek vehetők fel. A tagság elnyerésének rendjét
az Egyezmény 17. Cikkelye és a jelen cikkely határozza meg.
Az Egyezmény 1. Cikkelye értelmében a Bank tagjai körébe belépni óhajtók hivatalos nyilatkozatot nyújtanak be
a Kormányzótanácshoz, amelyben közlik, egyetértenek a Bank céljaival és tevékenységének alapelveivel, vállalják
az Egyezményből és a jelen Alapszabályból fakadó kötelezettségek teljesítését.
A felvételre a Kormányzótanács határozatának megfelelően kerülhet sor.
A Bank tevékenységében való részvétel a Kormányzótanács által meghatározott speciális jogállás alapján valósulhat
meg.

8. Cikkely
A Bank mindegyik tagja lemondhat tagságáról (a továbbiakban „Kilépő Tag”), amennyiben a kilépés feltételezett
dátuma előtt legalább hat hónappal korábban értesíti szándékáról a Kormányzótanácsot. A Bank és a Kilépő
Tag köteles igazságos és egyenjogú alapon egyeztetni egymással a kilépés következtében felmerülő kölcsönös
kötelezettségek elszámolásának és a kötelezettségek szabályozásának rendjét. A tagok Bankból való kilépésének
rendjét, valamint a Bank és a Kilépő Tag közötti kölcsönös kötelezettségek elszámolásának mechanizmusát
a Kormányzótanács hagyja jóvá.
A Kilépő Tag továbbra is felelősséggel tartozik a Bankkal szemben fennálló és a tagság megszűnésének időpontjáig
bezárólag keletkezett közvetlen kötelezettségek teljesítéséért. A Kilépő Tag felelőssége ugyancsak fennmarad
a Bankkal szemben fennálló egyezményes kötelezettségekért mindaddig, amíg nem szabályozzák a tagság
megszűnése előtti kölcsönök, alaptőkébe történt befizetések vagy garanciák bizonyos részeit; a Kilépő Tag azonban
nem tartozik további felelősséggel a Bank által a tagság megszűnése után nyújtott kölcsönökért és garanciákért,
egyúttal nem is részesedik a továbbiakban a Bank jövedelmeiből és költségeiből.
A megfelelő jogviszony szabályozásakor figyelembe veszik a Kilépő Tagnak a Bank befizetett alaptőkéjében meglévő
üzletrészét.
A Kilépő Tagnak a Bank meghirdetett alaptőjében birtokolt kvótája növeli a meghirdetett alaptőke fel nem
osztott részét. A Kormányzótanács határozatával a Kilépő Tagnak megfelelő kvótáját teljesen vagy részben a Bank
megmaradó és (vagy) új tagjai között oszthatják fel.

A BANK FORRÁSAI
9. Cikkely
A banki források a tagságnak a Bank alaptőkéjébe befizetett betétjeiből, a tagságtól és a pénzpiacokról származó
tetszőleges formájú eszközök bevonásából, a nyereségnek a tartalékalapba befizetett részéből, valamint a Bank saját
speciális alapjaiból képződnek.
A banki forrásokat kizárólag a jelen Alapszabályban előírt célok elérésére és funkciók teljesítésére szabad
felhasználni.

10. Cikkely
1.

2.

A Bank meghirdetett alaptőkéje a társtulajdonosok között felosztott kvótákból, és – ha megengedhető –
az alaptőke fel nem osztott részéből képződik. A Bank meghirdetett alaptőkéje befizetett és – ha
megengedhető – be nem fizetett alaptőkéből áll.
A meghirdetett alaptőke nagyságát, és az alaptőkébe befizetett kvótáknak a társtulajdonosok közötti
felosztását a Bank Kormányzótanácsa határozza meg. A tagoknak a meghirdetett alaptőkében birtokolt
kvótájának módosítására saját kezdeményezésükre vagy a Bank érintett tagjának egyetértésével kerülhet sor.
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3.
4.

5.
6.

A Kormányzótanács határozata alapján a Bank befizetett alaptőkéje a befizető tag kezdeményezésére vagy
annak egyetértésével – a be nem fizetett kvótáján belül – felemelhető.
A banki tagok között felosztott kvóták be nem fizetett része képezi a megkövetelt tőkét. A Bank fizetési
kötelezettségeinek teljesítése céljából a Kormányzótanács határozhat a befizetett alaptőkének a Bank
minden tagjának üzletrészükkel arányos betétjéből, de legfeljebb a Bank minden egyes tagjának be nem
fizetett kvótáján belül történő felemeléséről.
Az eszközöknek a Bank alaptőkéjébe való bevitele euróban vagy más valutában történhet,
a Kormányzótanács által meghatározott rendben.
A betétjét az alaptőkébe befizetett tagnak a Bank tanúsítványt állít ki, amely a befizetés mértékét feltüntető
igazolásul szolgál.

11. Cikkely
A Bank tartalékalapot képez, de saját speciális alapokat is létrehozhat. A tartalékalapot és saját speciális alapjait
a Bank saját nyereségéből képezi.

12. Cikkely
Az érdekelt országok és szervezetek forrásaiból a Bank speciális alapokat hozhat létre.
A speciális alapok céljait és nagyságát, létesítésük és felhasználásuk feltételeit és rendjét az érdekelt országok,
szervezetek és a Bank közötti megállapodások határozzák meg.

13. Cikkely
Az Igazgatótanács által meghatározott rendben a Bank a nemzeti és nemzetközi tőkepiacokon – tetszőleges
valutában – financiális és bankhitelek és bankkölcsönök formájában, letétek bevonásával, saját értékpapírok, más
financiális eszközök kibocsátásával és kihelyezésével, valamint más formában eszközöket vehet igénybe.

BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG
14. Cikkely
A Kormányzótanács által jóváhagyott fejlesztési stratégiában meghatározott céloknak és feladatoknak megfelelően
a Bank hiteleket folyósít.
A Bank saját és bevont idegen eszközökből folyósítja hiteleit, más pénzügyi és banki szervezetekkel együtt részt vesz
az ilyen hitelek folyósításában.
A hiteleknek a Bank tagjaihoz tartozó vagy általuk felügyelt szervezetek részére történő folyósításakor a Bank
– szükség esetén és az érintett taggal egyeztetve – garanciákat kaphat az érintett tagtól a Bankkal szemben fennálló
kötelezettségek teljesítésére.
Az egyes banki tagországokban működő szervezeteknek a hiteleket a Bank az érintett tagország meghatalmazott
hatóságának hozzájárulásával folyósíthatja.
A szervezetek kötelezettségeire vonatkozó garanciákat a Bank az Igazgatótanács által meghatározott rendben
adhatja ki.
Beruházási tevékenységét a Bank projektek finanszírozása, a szervezetek tőkéjében, speciális alapokban való
részvétel útján vagy más formában valósítja meg.

15. Cikkely
Beruházási tevékenységének megvalósítása folyamán a Bank gondoskodik saját érdekeinek védelméről, egyebek
között szakvéleményezteti a beruházási projekteket, részt vesz azok lebonyolításában, felbecsülteti a beruházási
hitelek felvevőinek hitelképességét.
A Bank beruházási tevékenységét nem tagjai országának területén a Kormányzótanács határozata alapján
végezheti el.

16. Cikkely
A Bank a kockázatkezelés és a felhasznált követelmények betartása ellenőrzésének a nemzetközi pénzintézetek
legjobb gyakorlatának megfelelő, hatékony rendszerét alkalmazza.
A Bank arra törekszik, hogy társadalmi felelősségvállalása és saját tevékenységére vonatkozó informatikai
transzparencia területén megfeleljen a világ gyakorlatában használatos legjobb módszereknek.
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EGYÉB BANKI MŰVELETEK
17. Cikkely
A Bank megvalósíthat saját céljainak megfelelő minden, a nemzetközi banki gyakorlatban bevett műveletet.

18. Cikkely
Saját banki műveleteinek megvalósítása folyamán – a Bank által folyósított hitelek vagy kölcsönök visszafizetésének
elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetében – a Bank lehetséges veszteségeinek fedezésére megfelelő
tartalékalapokat hoz létre.
A Bank műveleti veszteségei:
a)
elsősorban a jelen cikkely 1. bekezdésében említett tartalékokra;
b)
másodsorban a megfelelő beszámolási időszakban szerzett nyereségre;
c)
harmadsorban az előző időszakokban fel nem osztott nyereségre;
d)
negyedsorban az alaptőke befizetett részére;
e)
utolsó sorban pedig a megkövetelt tőkére vonatkoznak, amelyet a Kormányzótanács által meghatározott
feltételek esetén a jelen Alapszabály 10. Cikkelye 4. pontjának megfelelően kell befizetni.
A veszteségeket a Bank tagjai között osztják fel azoknak a veszteséges pénzügyi év végén a befizetett alaptőkében
birtokolt üzletrészük arányában.

A BANK VEZETÉSE
19. Cikkely
A Bank irányító testületei: a Kormányzótanács, az Igazgatótanács és az Ügyvezető Igazgatóság.

A KORMÁNYZÓTANÁCS
20. Cikkely
1.

2.

A Bank legfelsőbb testületi vezető szerve a Kormányzótanács.
A Kormányzótanácsban történő határozathozataloknál a Bank mindegyik tagját a Bank befizetett
alaptőkéjében lévő üzletrészével arányos számú szavazat illeti meg.
A Bank mindegyik tagja egy képviselőt és helyettesét delegálja a Kormányzótanácsba, és erről hivatalosan
értesíti a Bankot.
Távollétében a Kormányzótanács ülésén a helyettese teljesíti a képviselő kötelezettségeit, egyebek között
részt vesz a szavazásokban.
A Kormányzótanács üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal hívják össze.
A Kormányzótanács ülésein a Bank minden tagja által delegált képviselők felváltva elnökölnek.
A Kormányzótanács munkarendjét az erről szóló melléklet tartalmazza.

21. Cikkely
1.

A Kormányzótanács:
a)
meghatározza a Bank tevékenységének általános irányait, jóváhagyja a Bank fejlesztési stratégiáját;
b)
meghatározza az Igazgatótanács előterjesztése alapján az Igazgatótanács és az Ügyvezető
Igazgatóság beruházási és banki műveletek megvalósításával kapcsolatos hatáskörét;
c)
jóváhagyja a Bank éves beszámolóját, mérlegét és a nyereség felosztásának módját;
d)
kinevezi az Igazgatóság elnökét és annak helyetteseit;
e)
kinevezi a Bank Felügyelő Bizottságának elnökét és tagjait, meghallgatja a Felügyelő Bizottság
jelentéseit és azokkal kapcsolatban megfelelő határozatokat hoz;
f)
jóváhagyja a Bank külső könyvvizsgálójának kinevezését;
g)
határoz:
–
az Egyezmény és a Bank Alapszabályának módosításáról;
–
a Bank új tagjainak felvételéről és a felvétel feltételeiről;
–
a Bank meghirdetett alaptőkéje nagyságának módosításáról;
–
a Bank tagjainak a meghirdetett alaptőkében lévő kvótáinak felosztásáról vagy újra
felosztásáról, beleértve az alaptőke fel nem osztott részének felosztását is;
–
a Bank kifizetett alaptőkéjének a jelen Alapszabály 10. Cikkelyének megfelelő
felemeléséről;
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–

2.

3.

4.
5.

a tag Bankból való kilépésének rendjéről, valamint a Bank és az illető tag között fennálló
kölcsönös követelések elszámolásának mechanizmusáról;
–
a Bank osztályainak és képviseleteinek megnyitásáról, tevékenységük megszüntetéséről;
–
a Bank leányvállalatainak alapításáról és felszámolásáról;
–
a tartalékalap és saját speciális alapok céljairól, mértékéről, képzésük és felhasználásuk
határidejéről és feltételeiről;
–
a Bank tevékenysége felszámolásának időpontjáról és rendjéről;
h)
jóváhagyja:
–
a Bank Kormányzótanácsára, Igazgatótanácsára, Ügyvezető Igazgatóságára és a Felügyelő
Bizottságra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek megállapítják egyebek között
a megfelelő irányító testületek létrehozásának módját, munkarendjét és létszámkeretét;
–
a Bank megfelelő időszakra vonatkozó költségvetését;
–
a Bank szervezeti felépítésének lebontását egészen az önálló szervezeti alegységek
szintjéig;
i)
megvalósítja az Egyezményből és az Alapszabályból következő, a Bank céljainak eléréséhez és
feladatainak teljesítéséhez szükséges egyéb funkciókat.
Kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben a Kormányzótanács határozatait a Bank minden tagja
által delegált képviselők egyhangú szavazatával hozza meg:
–
a Megállapodás és a Bank Alapszabályának módosítása;
–
a Bank új tagjainak felvétele és a felvétel feltételei;
–
a Bank meghirdetett alaptőkéje nagyságának módosítása;
–
a Bank tevékenysége megszüntetésének időpontja és lebonyolításának rendje.
Minden egyéb kérdésben a Kormányzótanács határozatait a tagok alaptőke részesedésének legalább
háromnegyedét kitevő minősített többséggel hozza meg azzal a feltétellel, hogy a banki tagok szavazásban
részvevő képviselői egyszerű szótöbbséggel fogadták el a határozatot.
A Kormányzótanács határozatképes, ha az ülésen a tagság legalább háromnegyede által delegált képviselő
megjelent.
A 2. pontban felsorolt kérdések kivételével a Kormányzótanács az Igazgatótanácsnak adhatja át a Bank
Alapszabályában a Kormányzótanács hatáskörébe utalt kérdéseket.
A Kormányzótanács teljes körűen eljárhat a Bank más vezető testületeinek hatáskörébe tartozó kérdésekben,
és az ezekkel kapcsolatos döntéshozatal jogát magához vonhatja.

AZ IGAZGATÓTANÁCS
22. Cikkely
Az Igazgatótanács a Bank tevékenységének általános irányítását megvalósító testület, amely a Kormányzótanácsnak
tartozik beszámolni.
Az Igazgatótanács a Bank tagjai által delegált képviselőkből áll.
A Bank mindegyik tagja egy főt delegál az Igazgatótanácsba.
Az Igazgatótanács határozatainak elfogadásakor mindegyik igazgatót az őt delegáló tagnak a Bank befizetett
alaptőkéjében lévő üzletrészével arányos számú szavazat illeti meg.
Az Igazgatótanács tagjait három évre nevezik ki, amely időszak lejárta után a tagok újra kinevezhetők, de legfeljebb
egy újabb három éves időszakra.
Az Igazgatótanács tagjai egyidejűleg nem lehetnek a Kormányzótanács tagjai.
Az Igazgatótanács üléseit a Bank ügyei vezetési igényének megfelelően, de negyedévenként legalább egyszer össze
kell hívni.
Az igazgatótanácsi tagok a Banknak nem lehetnek fizetett állományi munkatársai.
Kötelezettségeik teljesítéséért az igazgatókat a Kormányzótanács által meghatározott feltételeknek és rendnek
megfelelően, az éves eredménytől függő prémium díjazás illeti meg.

23. Cikkely
Az Igazgatótanács:
a)
jóváhagyja a Bank tevékenységének különböző irányzatait, egyebek között hitel-, pénzügyi-, számviteli,
díjszabás-, valamint az aktívák és passzívák, valamint a kockázatok (egyebek között a „kockázati étvágy”
meghatározása) kezelésével kapcsolatos politikáját szabályozó fontosabb normatív dokumentumokat;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

5215

b)

jóváhagyja a Bank munkatársainak Foglakoztatási Szabályait, illetve a Banknak munkatársaival kialakult
jogviszonyát meghatározó más szabályzatokat;
c)
jóváhagyja a Bank egyes osztályok szintjéig lebontott részletes szervezeti felépítését, létszámkeretét,
valamint a Bank igazgatási-gazdálkodási költségvetését;
d)
támogatja az Ügyvezető Igazgatóság tevékenységét;
e)
az Egyezményben és a jelen Alapszabályban körvonalazott egyéb hatásköröket tölt be.
Az Igazgatótanács határozatait minden egyes kérdésben a tagok létszámának legalább háromnegyedét kitevő
minősített többséggel hozza meg azzal a feltétellel, hogy a szavazásban részvevő igazgatók egyszerű többsége
támogatta a határozatot.
Az Igazgatótanács határozatképes, ha az ülésen az igazgatók legalább háromnegyede megjelent.
Az Igazgatótanács áttekintés végett az Ügyvezető Igazgatóság elé terjesztheti a Bank Alapszabályában
az Igazgatótanács hatáskörébe utalt bizonyos kérdéseket.

AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓSÁG
24. Cikkely
A Bank végrehajtó testülete az Ügyvezető Igazgatóság, amely az Igazgatótanácsnak és a Kormányzótanácsnak
tartozik beszámolni.
Az Ügyvezető Igazgatóság a Kormányzótanács által rendszerint a Bank tagországainak állampolgárai közül öt évre
kinevezett Elnökből és annak helyetteseiből áll.
Az Ügyvezető Igazgatóság ülésein minden tagot egy szavazat illet meg.
Az Ügyvezető Igazgatóság alapvető feladata a Bank tevékenységének az Egyezményben, az Alapszabályban,
valamint a Kormányzótanács és az Igazgatótanács határozataiban előírt rendelkezéseknek megfelelő vezetése.
Az Ügyvezető Igazgatóság Elnöke – az Alapszabályban, valamint a Kormányzótanács és az Igazgatótanács
határozataiban meghatározott hatáskörön és jogokon belül – valósítja meg a Bank és az Igazgatóság operatív
tevékenységének vezetését.
Az Ügyvezető Igazgatóság Elnöke részt vesz a Kormányzótanács ülésein, és elnököl az Igazgatótanács ülésein.
Az Ügyvezető Igazgatóság Elnöke nem szavazhat a Kormányzótanács és az Igazgatótanács ülésein.
Az Ügyvezető Igazgatóság Elnökének hatáskörébe tartozik:
a)
a Bank Alapszabályának, a Kormányzótanács és az Igazgatótanács határozatainak megfelelő rendelkezés
a Bank minden vagyonával és eszközével;
b)
a Bank képviselete, valamint a Bank nevében igények és keresetek benyújtása rendes és választott
bírósághoz;
c)
a Bank tevékenységének operatív kérdéseit illető utasítások kiadása, döntések meghozatala;
d)
ügyletek kötése és a Bank nevében meghatalmazások kiállítása;
e)
banki szabályzatok és útmutatók jóváhagyása a hitel- és egyéb banki műveletek lebonyolításának
a Kormányzótanács és az Igazgatótanács által meghatározott alapelveknek megfelelő rendjéről;
f)
az Ügyvezető Igazgatóság tagjainak kivételével a Bank munkatársainak kinevezése és beosztásukból való
felmentése;
g)
a belső ügyrendi szabályzat jóváhagyása;
h)
a Bank költségvetésének, létszámkeretének és igazgatási-gazdálkodási költségvetésének megfelelően
a besorolási illetmények és munkabérek megállapítása, a kiváló munkát végző munkatársak ösztönzése;
i)
a Bank tisztségviselő munkatársai részére olyan hatáskörök biztosítása, amelyek alapján eljárhatnak a Bank
nevében, ügyleteket köthetnek és meghatalmazásokat adhatnak ki a Bank nevében.
Az Ügyvezető Igazgatóság hatáskörébe tartozik:
a)
a Bank Igazgatótanácsa által jóváhagyott hitel-, pénzügyi, számviteli, díjszabás-, valamint aktívum-passzívum
és kockázat kezelési politikájának megvalósítása;
b)
szabad eszközök bevonásával és kihelyezésével kapcsolatos munka szervezése;
c)
kötvények kibocsátásáról szóló határozatok elfogadása;
d)
áttekintés végett a Kormányzótanács és az Igazgatótanács elé terjesztendő szükséges anyagok és javaslatok
kidolgozása;
e)
a Bank más bankokkal és szervezetekkel való üzleti és levelezői kapcsolatainak szervezése és kiépítése.
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Az Ügyvezető Igazgatóság a saját hatáskörébe tartozó minden kérdésben egyszerű szótöbbséggel hoz
határozatokat. Szavazategyenlőség esetén az Ügyvezető Igazgatósági elnökének szavazata dönt.
Az Ügyvezető Igazgatóság ülése elé terjesztett kérdések megvitatásának eredményeiről jegyzőkönyv készül.
Az Ügyvezető Igazgatóság Elnökének helyettesei vezetik az egyes munkaterületeket és az Ügyvezető Igazgatóság
elnökének tartoznak felelősséggel.

25. Cikkely
Szolgálati kötelezettségeik teljesítése során az Ügyvezető Igazgatóság Elnöke és helyettesei, valamint a Bank más
tisztségviselői nemzetközi tisztségviselőkként járnak el. Ők kizárólag a Banknak vannak alárendelve és függetlenek
saját országaik bármely hatóságától és hivatalos személyétől.

A BANK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELÜGYELETE
26. Cikkely
A Bank tevékenységének felügyeletét, egyebek között a Kormányzótanács és az Igazgatótanács határozatai
végrehajtásának, a Bank és részlegei, képviseletei és leányvállalatai éves beszámolóinak, pénztári és vagyoni
helyzetének, számvitelének és ügykezelésének ellenőrzését a Kormányzótanács által öt évre kinevezett Felügyelő
Bizottság látja el. A Felügyelő Bizottság annak elnökéből és tagjaiból áll.
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai semmiféle tisztséget nem tölthetnek be a Bankban.
Az ellenőrzés lebonyolításának szervezését és rendjét a Kormányzótanács határozza meg.
Az Ügyvezető Igazgatóság Elnöke támogatja az ellenőrzések Felügyelő Bizottság általi lebonyolítását, biztosítja
az ellenőrzések és a jelentés elkészítésének tárgyilagosságához szükséges minden banki dokumentum
hozzáférhetőségét.
A Felügyelő Bizottság jelentéseit a Kormányzótanács és az Igazgatótanács elé terjeszti.

A BANK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
27. Cikkely
A Bank szervezeti felépítését az önálló szervezeti alegységek szintjéig lebontva a Kormányzótanács, az osztályok
szintjéig lebontva pedig az Igazgatótanács hagyja jóvá.
A Bank személyzete főleg a Bank tagországainak állampolgárai közül választott magasan képzett szakemberekből
kerül ki.

JOGVITÁK RENDEZÉSE
28. Cikkely
A Bankkal szemben követelések a kereseti jog felmerülésének időpontjától számított két éven belül nyújthatók be.

29. Cikkely
1.

2.

A Bank és bármely, a Bankkal megállapodást kötött fél között (a Bank tagjának kivételével) felmerült
jogvitákat az adott megállapodás feltételeinek megfelelően rendezik. A Bank arra törekszik, hogy a megfelelő
dokumentumokban irányozzák elő azt a feltételt, hogy rendezés végett bármely jogvitát az Oroszországi
Föderáció Kereskedelmi és Iparkamarája mellett működő Nemzetközi Kereskedelmi Választott-bíróság vagy
a Bank más tagországában működő hasonló jellegű választott bíróság elé terjesszék.
A Bank tevékenysége folyamán a Bank és annak jelenlegi vagy volt tagja között felmerült jogvitákat és
nézeteltéréseket a felek lehetőség szerint tárgyalások és konzultációk útján rendezzék.
Abban az esetben, ha a felmerült jogvitákat és nézeteltéréseket 6 (hat) hónapon belül nem sikerül
tárgyalások és konzultációk útján rendezni, azokat az előírt rendben bármelyik fél a Kormányzótanács
elé terjesztheti rendezés végett. A Kormányzótanács köteles 6 (hat) hónap alatt a jogvitát megvizsgálni és
rendezni. A fenti határidő lejárta után bármelyik félnek jogában áll a jogvitát vagy nézeteltérést – végleges
rendezés végett – választott bíróság elé terjeszteni.
A választott bíróság a jogvitának beterjesztésétől számított két hónapon belül kinevezett három főből áll.
Az egyik választott bírát a Bank, a másikat a Bank érintett tagja, a harmadikat pedig (a választott bíróság
elnökét) a két megnevezett választott bíróval egyeztetve nevezik ki. Ha a felek által megnevezett választott
bírák nem tudnak megegyezni az elnök személyében, a választott bíróság elnökét az Egyesült Nemzetek
Szervezete mellett működő Nemzetközi Bíróság Elnöke nevezi ki. A választott bírák egyszerű szótöbbséggel
döntenek, határozatuk mindkét fél számára kötelező érvényű és megfellebbezhetetlen. A harmadik választott
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bíró (az elnök) hatásköre bármely esetben kiterjed minden eljárásjogi kérdés szabályozására, amikor a felek
között e tekintetben nézeteltérés alakul ki.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS AUDITÁLÁS
30. Cikkely
A Bank pénzügyi éve január elsején kezdődik és december 31-ig tart.
A Bank éves pénzügyi beszámolójának ellenőrzésére és hitelességének megállapítására minden évben sor kerül
a Bank pénzügyi beszámolójának független külső auditálásának lebonyolítására.
A Bank független külső könyvvizsgálója kiválasztásának rendjét a Kormányzótanács hagyja jóvá.
A Bank azokat a pénzügyi beszámolóit és más jelentéseit hozza nyilvánosságra, amelyek közzétételét az információ
feltárására vonatkozó általánosan elismert nemzetközi alapelvekből kiindulva saját céljainak elérése és funkciói
teljesítésének szempontjából célszerűeknek tart.

A BANK NYERESÉGÉNEK FELOSZTÁSA
31. Cikkely
A Bank hatékony tevékenységet folytat veszteségességének elkerülése végett.
A Bank tiszta nyereségének felosztásáról a Kormányzótanács határoz az előző évre vonatkozó éves beszámoló
jóváhagyása után. Az elfogadott határozat értelmében a nyereség tartalékalap és saját speciális alapok képzésére
fordítható, felosztható a tagok között vagy más célokra használható fel.
A Bank tiszta nyereségét a tagok között a befizetett alaptőkében lévő részesedéseik arányában osztják fel a Bank
Kormányzótanácsa által előírt rendben.

AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDJE
32. Cikkely
A Bank Alapszabálya a Kormányzótanács jelen Alapszabály 21. Cikkelyében feltüntetett hatáskörének megfelelően
elfogadott határozatával módosítható. A Bank Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatokat a Bank
bármelyik tagja, az Igazgatótanács és az Ügyvezető Igazgatóság terjeszthet áttekintés céljából a Kormányzótanács
elé.
A jelen Alapszabály módosításai a Bank minden egyes tagjától származó az adott módosításokra vonatkozó írásban
közölt egyetértés kézhez vétele után lépnek hatályba azzal a feltétellel, hogy a Bank mindegyik tagja betartja
a hatályos belső állami és belső eljárásrendet.

A BANKI MŰVELETEK IDEIGLENES FELFÜGGESZTÉSE
33. Cikkely
Rendkívüli helyzetben az Igazgatótanács átmenetileg felfüggesztheti új hitelek folyósítását és garanciák nyújtását,
értékpapírok és tőkebefektetések kihelyezését a kialakult helyzetnek a Kormányzótanácsban való megvitatásáig és
szükséges intézkedések meghozataláig.

A BANK TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSE
34. Cikkely
A Bank tevékenysége az Egyezmény 18. Cikkelyében ismertetett rendelkezéseknek megfelelően megszüntethető.
A Bank tevékenysége megszüntetésének és a Bank felszámolásának időpontját és rendjét a Kormányzótanács
határozza meg.”
7. §		
A Magyarország tagfelvételi kérelméről szóló értesítés, valamint a Jegyzőkönyvhöz Magyarország által tett
nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) magyar nyelvű hiteles szövege a következő:

„Kérelem
a Nemzetközi Beruházási Bank Tanácsa részére
a Nemzetközi Beruházási Bank alapításáról szóló Egyezményhez történő csatlakozásról
A Nemzetközi Beruházási Bank Tanácsának Tisztelt Tagjai!
Magyarország Kormányának képviseletében – a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában
1970. július 10. napján aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény (a továbbiakban: „Egyezmény”)
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XXI. cikkére hivatkozással – azzal a hivatalos kérelemmel fordulok a Nemzetközi Beruházási Bank Tanácsához, hogy
Magyarország taggá válhasson a Nemzetközi Beruházási Bankban.
Magyarország elismeri és megerősíti, hogy egyetért a Nemzetközi Beruházási Bank tevékenységének alapelveivel és
céljaival.
Magyarország kifejezetten megerősíti, hogy teljes egészében csatlakozni kíván az Egyezményhez, ideértve
a Nemzetközi Beruházási Bank Alapszabályát is (a továbbiakban „Alapszabály”), amely az Egyezmény
elválaszthatatlan részét képezi.
Kérem a Tanács tisztelt tagjait, hogy Magyarországnak a Bank tagjai közé történő felvételéről azon feltételek alapján
hozzanak döntést, amelyek a Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma és a Nemzetközi Beruházási Bank
között 2014. október 15-én Budapesten aláírt Egyetértési Nyilatkozatban kerültek rögzítésre.
Magyarország Kormányának képviseletében kijelentem, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank Tanácsának
Magyarország tagsági felvételi kérelméről hozott jóváhagyó határozata esetén és az állam által lefolytatandó belső
eljárásokat követően Magyarország teljesíteni fogja az Egyezményből és az Alapszabályból eredő kötelezettségeket.
A fentiek hiteléül Varga Mihály, Magyarország nemzetgazdasági minisztere jelen kérelmet kézjegyével és
a pecsétjével látja el.
Készült Budapesten, 2014. november 20. napján három példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét nyelven
egyaránt hiteles szöveggel.
Tisztelettel:
		
		

Varga Mihály s. k.,
Magyarország Kormányának nemzetgazdasági minisztere”

„JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT
A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSI BANK MEGALAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN ALÁÍRT EGYEZMÉNY ÉS ALAPSZABÁLY
MÓDOSÍTÁSÁHOZ
FIGYELEMMEL ARRA, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank (a továbbiakban: „Bank”) Tanácsa jelenleg mérlegeli
Magyarország Bankba történő tagfelvételi kérelmét és a Bank megalapítása tárgyában aláírt Egyezményhez,
ideértve a Bank Alapszabályához (a továbbiakban: „Alapszabály”) való csatlakozását;
TEKINTETTEL ARRA, hogy a Bank Tanácsának 2014. május 8. napján megtartott 101. ülésén a Tanács jóváhagyta
az Egyezmény és az Alapszabály módosításáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”), ideértve
a módosított és újra megállapított Egyezményt a kiegészített és újra megállapított Alapszabállyal együtt (a
továbbiakban: „Újra Megállapított Egyezmény”);
ÉS MIVEL jelen jóváhagyó nyilatkozat kiállításának napján a Jegyzőkönyv és az Újra Megállapított Egyezmény még
nem léptek hatályba;
FELTÉTELEZVE, hogy a Bank Tanácsa a Magyarország banki tagfelvételi kérelméről jóváhagyólag határoz;
EZENNEL Magyarország Kormányának képviseletében, az Újra Megállapított Egyezmény ismeretében, az alábbiak
szerinti jóváhagyó nyilatkozatot (a továbbiakban: „Jóváhagyó Nyilatkozat”) teszem.

I. cikk
Magyarország Kormánya elismeri és elfogadja az Egyezmény és az Alapszabály Jegyzőkönyv által bevezetendő
módosításait, amelyek Magyarország tekintetében jelen Jóváhagyó Nyilatkozat III. cikke szerint lépnek hatályba.

II. cikk
Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma látja el a Letéteményes szerepét jelen Jóváhagyó Nyilatkozatot
illetően (a továbbiakban: „Letéteményes”).
Jelen Jóváhagyó Nyilatkozatról (beleértve az Újra Megállapított Egyezményről) készült hiteles másolatot
a Letéteményes köteles a Bank valamennyi tagjának megküldeni.
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III. cikk
Magyarország tekintetében az Újra Megállapított Egyezmény valamennyi alábbi feltétel teljesülésének napját
követő harmincadik napon lép hatályba:
(a)
Az Újra Megállapított Egyezmény a Jegyzőkönyvben megállapított feltételek és eljárás szerint hatályba
lépett; és
(b)
Magyarország Kormánya a Letéteményeshez eljutatta az Újra Megállapított Egyezmény kötelező hatályának
elismeréséről szóló okiratát.
A Letéteményes köteles megfelelő módon tájékoztatni a Bank valamennyi tagját a Magyarország Kormánya által
benyújtott, az Egyezmény kötelező hatályának elismeréséről szóló okiratról és az Újra Megállapított Egyezmény
Magyarország vonatkozásában történő hatálybalépésének időpontjáról.
Az Újra Megállapított Egyezmény Magyarország vonatkozásában történő hatálybalépéséig annak rendelkezéseit
ideiglenesen Magyarországra nézve attól az időponttól kezdődően kell alkalmazni, amikor az Újra Megállapított
Egyezmény a Jegyzőkönyvben megállapított feltételek és eljárás szerint hatályba lép.
A FENTIEK HITELÉÜL, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jelen Jóváhagyó Nyilatkozatot kézjegyével és
a pecsétjével látja el.
KÉSZÜLT Budapesten, 2014. november 20. napján három példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét nyelven
egyaránt hiteles szöveggel.
		
		

Varga Mihály s. k.,
Magyarország Kormányának nemzetgazdasági minisztere”

8. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja a Jegyzőkönyvnek a Nyilatkozat III. cikk harmadik bekezdése szerint meghatározott
időponttól kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.
9. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. §, a 6. § és a 10. § (2) bekezdése a Nyilatkozat III. cikk harmadik bekezdésében meghatározott időpontban lép
hatályba.
(3) A 10. § (3) bekezdése a Nyilatkozat III. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(4) A Jegyzőkönyv, valamint az 5. §, a 6. §, a 10. § (2) és (3) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért
felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével
állapítja meg.
(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter
gondoskodik.

10. §

(1) Hatályát veszti a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1970. július hó 10. napján aláírt
Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Bank-Alapszabály kihirdetéséről szóló 1971. évi 7. törvényerejű rendelet.
(2) Hatályát veszti az 1–3. §.
(3) Hatályát veszti a 8. §.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2015. évi XLII. törvény
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról*
Magyarország a rendvédelmi feladatokat ellátó szervektől alkotmányos kötelezettségeik teljesítését, Magyarország
függetlenségének, törvényes rendje fenntartásának, a lakosság és az ország anyagi javai védelmének a jogszabályok keretei
között hatékony és a köz érdekének megfelelő ellátását várja el. E kötelezettségek teljesítése a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományától magas szintű szakmai ismereteket követel meg, valamint megköveteli a törvények és más
jogszabályok feltétlen tiszteletét, a kötelezettségek pártatlan és etikus teljesítését, a hivatással járó kötelezettségek vállalását,
a Magyarország iránti tántoríthatatlan hűséget és bátor helytállást. A hivatásos szolgálati jogviszony különleges közszolgálati
jogviszony. Az Országgyűlés az Államreform Program célkitűzéseire figyelemmel, ezen különleges közszolgálati jogviszonyban
foglalkoztatottak életpályamodelljének bevezetése érdekében – elismerve a hivatásos szolgálattal járó áldozatvállalás nagyságát
és az azzal arányban álló erkölcsi és anyagi megbecsülés indokoltságát, egyben biztosítva a más közszolgálati életpályák közötti
átjárhatóságot – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának hivatásos szolgálati jogviszonyáról a következő
törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény hatálya
1. §

(1) E törvény hatálya
a)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
b)
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
c)
a terrorizmust elhárító szerv [az a)–c) pontban felsorolt szervek a továbbiakban együtt: rendőrség],
d)
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
e)
a büntetés-végrehajtási szervezet,
f)
az Országgyűlési Őrség,
g)
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint
h)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
[az a)–h) pontban felsorolt rendvédelmi feladatokat ellátó szervek e törvény alkalmazásában a továbbiakban:
rendvédelmi szerv] hivatásos állománya tagjainak hivatásos szolgálati jogviszonyára (a továbbiakban: szolgálati
viszony) és egyes társadalombiztosítási ellátására terjed ki.
(2) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának szolgálati viszonyára az e törvényben foglaltakat
az Országgyűlésről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományának szolgálati viszonyára az e törvényben foglaltakat a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) E törvény rendelkezéseit – az e törvényben meghatározott esetben és körben –
a)
a hivatásos szolgálatra jelentkezőkre,
b)
a rendvédelmi oktatási intézménybe, hivatásos szolgálat ellátására jogosító képzésre jelentkezőkre,
c)
a rendvédelmi oktatási intézmény nem hivatásos állományának ösztöndíjas hallgatóira, tanulóira,
d)
a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire (a továbbiakban: tisztjelölt),
e)
a szolgálati nyugdíjasokra, valamint
f)
a hivatásos állomány tagja és a szolgálati nyugdíjas közeli hozzátartozóira
is alkalmazni kell.
(5) A tartalékállományra vonatkozó rendelkezéseket a szolgálati viszony megszűnését követően a hivatásos
állományból tartalékállományba helyezettekre vagy tartalékállományban tartottakra is alkalmazni kell.
(6) A 14. §-t, valamint a XXIX. és XXX. Fejezet rendelkezéseit a rendvédelmi szervvel közalkalmazotti jogviszonyban
állókra is alkalmazni kell.
(7) A XXVIII. Fejezet rendelkezéseit a rendvédelmi szervvel munkaviszonyban állókra kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.
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2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
alacsonyabb besorolású vezetői beosztás: az a vezetői szolgálati beosztás (a továbbiakban: vezetői beosztás),
amely a betöltött vezetői beosztás besorolási kategóriájánál alacsonyabb besorolási kategóriába tartozik;
2.
alacsonyabb szolgálati beosztás: az a szolgálati beosztás, amely a betöltött szolgálati beosztásnál alacsonyabb
besorolási osztályba vagy besorolási kategóriába tartozik, továbbá a vezetői beosztást betöltők esetében
a nem vezetői beosztás vagy az alacsonyabb besorolású vezetői beosztás is;
3.
állományilletékes parancsnok: a rendvédelmi szerv általános munkáltatói jogkört gyakorló azon
hivatásos állományba tartozó elöljárója vagy nem hivatásos állományba tartozó munkahelyi vezetője,
aki a rendvédelmi szerv olyan szervezeti egységét vezeti, amely önálló állománytáblázattal rendelkezik;
az állományilletékes parancsnok gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, és teljesíti azokat
a kötelezettségeket, amelyeket e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet nem határoz meg
más parancsnok vagy vezető részére;
4.
állománytáblázat: a rendvédelmi szerv szervezeti egységénél rendszeresített szervezeti elemeket,
a rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását, az azokban rendszeresített rendfokozatokat,
valamint az azok ellátásához szükséges képesítési, képzettségi, végzettségi és egyéb követelményeket
meghatározó okmány; az állománytáblázat tartalmazhatja a rendvédelmi szerv által más foglalkoztatási
jogviszonyban foglalkoztatott személyekkel betölthető munkakörökre vonatkozó adatokat is;
5.
átszervezés: a rendvédelmi szervnél végrehajtott minden olyan, az állománytáblázat módosításával járó
szervezési intézkedés, amelynek következtében a hivatásos állomány tagja által betöltött szolgálati beosztás
megszűnik, vagy lényeges tartalma – így különösen a szolgálati beosztás besorolása vagy az ahhoz rendelt
képesítési, képzettségi, végzettségi követelmények –, vagy a szolgálatteljesítési hely megváltozik; nem
minősül átszervezésnek, ha a rendvédelmi szerv egészét vagy érintett szervezeti egységét más rendvédelmi
szervvel összevonják vagy annak alárendelik, és ennek következtében a hivatásos állomány tagja más
rendvédelmi szerv állományába kerül, feltéve, hogy a szolgálati beosztás lényeges tartalma nem változik;
6.
azonos besorolású szolgálati beosztás: olyan szolgálati beosztás, amely a betöltött szolgálati beosztással
azonos besorolási osztályba és besorolási kategóriába tartozik;
7.
azonos besorolású vezetői beosztás: olyan vezetői beosztás, amelynek besorolási kategóriája megegyezik
a betöltött vezetői beosztás besorolási kategóriájával;
8.
belföldi szolgálati kiküldetés: a hivatásos állomány tagjának meghatározott szolgálati feladat teljesítése
céljából a szolgálatteljesítési helyének közigazgatási határán kívül történő ideiglenes szolgálatteljesítése,
ide nem értve, ha a hivatásos állomány tagja a szolgálati kötelezettség teljesítésének természetéből eredően
szolgálati feladatait szokásosan a szolgálatteljesítési helyének közigazgatási határán kívül teljesíti;
9.
egyenruha: a rendvédelmi szervnél rendszeresített, miniszteri rendeletben meghatározott egységes öltözet,
valamint annak cikkei és tartozékai;
10.
éjszakai szolgálatteljesítés: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített szolgálat;
11.
elöljáró parancsnok: az állományilletékes parancsnok közvetlen szolgálati elöljárója, a rendvédelmi szerv
országos parancsnoka vagy országos főigazgatója esetén a miniszter;
12.
kiválasztási eljárás: a szervezeti egységnél betölthető beosztás betöltésére az előírt követelményeknek
megfelelő, alkalmas személy kiválasztása, jogszabályban meghatározott módszerek alkalmazásával és
eljárásrend szerint;
13.
közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, a házastárs egyeneságbeli
rokona, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
az örökbe fogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs;
14.
külföldi szolgálati kiküldetés: a hivatásos állomány tagjának meghatározott szolgálati feladat teljesítése
céljából Magyarország területén kívül történő ideiglenes szolgálatteljesítése, ide nem értve a külföldre
vezénylés, valamint az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési
programokban történő szakértői részvétel eseteit, továbbá, ha a hivatásos állomány tagja a szolgálati
kötelezettség teljesítésének természetéből eredően szolgálati feladatait szokásosan Magyarország területén
kívül teljesíti;
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15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

magasabb besorolású vezetői beosztás: az a vezetői beosztás, amely a betöltött vezetői beosztás besorolási
kategóriájánál magasabb besorolási kategóriába tartozik;
magasabb szolgálati beosztás: az a szolgálati beosztás, amely a betöltött szolgálati beosztásnál magasabb
besorolási osztályba vagy magasabb besorolási kategóriába tartozik, vagy magasabb besorolású vezetői
beosztásnak minősül, továbbá a nem vezetői beosztást betöltők esetében a vezetői beosztás is;
miniszter: a Kormánynak a rendvédelmi szervet irányító tagja;
országos főigazgató: a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust
elhárító szerv főigazgatója;
országos parancsnok: az országos rendőr-főkapitányság, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi
szervének vezetője, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, valamint a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok főigazgatói;
pályakezdő: az a személy, aki a besorolása alapjául szolgáló iskolai végzettségének megszerzése után első
foglalkoztatási jogviszonyként szolgálati viszonyt létesít;
preferált település: olyan település vagy településrész, amelynek sajátosságai miatt – figyelemmel
a rendvédelmi szerv vagy annak szervezeti egysége által ellátott feladatok jellegére – az adott településen
vagy településrészen való szolgálatteljesítés ösztönzése indokolt;
rendvédelmi oktatási intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 36. § (1) bekezdésében
meghatározott rendelkezés szerinti, a rendvédelmi szakképesítés megszerzésére létesített és fenntartott
köznevelési intézmény, valamint a rendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatást folytató felsőoktatási
intézmény;
szervezeti állománytáblázat: a rendvédelmi szerv önálló jogi személynek minősülő egységeihez tartozó
szervezeti egységek állománytáblázatát összesítő állománytáblázat, valamint a rendvédelmi szerv egészére
vonatkozó, valamennyi, a rendvédelmi szervhez tartozó szervezeti egység állománytáblázatát összesítő
állománytáblázat;
szervezeti egység: a rendvédelmi szervnek a rendvédelmi szerv szervezeti rendszerében elhelyezkedő,
különböző szervezeti elemekből álló, önálló feladatra és működésre létrehozott, meghatározott székhellyel
vagy telephellyel rendelkező, az állományilletékes parancsnok által vezetett szervezete;
szolgálati beosztás: az állománytáblázatban rendszeresített, a hivatásos állomány tagjával betölthető
munkakör;
szolgálati elöljáró: a hivatásos állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva parancs,
intézkedés kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy; szolgálati elöljárónak vezető
beosztású, kormánytisztviselőként, igazságügyi alkalmazottként vagy közalkalmazottként foglalkoztatott
személy is minősülhet;
szolgálati érdek: a rendvédelmi szerv vagy a szervezeti egység jogszerű, rendeltetésszerű és eredményes
működéséhez, jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott feladatainak
teljesítéséhez szükséges vagy azt meghatározó módon befolyásoló személyi feltétel vagy körülmény;
szolgálati hely: az a szervezeti egység, amelynek állományába a hivatásos állomány tagja tartozik;
szolgálati nyugdíjas: a hivatásos állományból nyugállományba került, a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) szerinti öregségi nyugdíjban részesülő vagy a korhatár
előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Knytv.) szerinti szolgálati járandóságban részesülő személy,
valamint a hivatásos állomány azon korábbi tagja, akinek a szolgálati viszonya 2012. január 1-je előtt
rokkantsági nyugállományba helyezés miatt szűnt meg;
szolgálati viszonyra vonatkozó szabály: az e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben,
valamint az e törvényben meghatározott tárgykörökben kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközben
meghatározott rendelkezés;
szolgálatteljesítési hely: a rendvédelmi szerv szervezeti egységének székhelye vagy telephelye szerinti
közigazgatási terület; változó szolgálatteljesítési hely megállapítása esetén az a munkaköri leírásban
meghatározott közigazgatási terület, amelyen a szolgálati feladatot ténylegesen végre kell hajtani.
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II. FEJEZET
A SZOLGÁLATI VISZONYRA VONATKOZÓ ALAPELVEK
3. Együttműködési kötelezettség
3. §		
A szolgálati viszony alanyai a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség
elvének megfelelően kötelesek eljárni és kölcsönösen együttműködni. Kötelesek egymást tájékoztatni minden
olyan tényről, adatról, körülményről vagy változásról, amely a szolgálati viszony létesítése, valamint az e törvényben
meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

4. A joggal való visszaélés tilalma
4. §

(1) A szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni és
teljesíteni. Tilos a joggal való visszaélés.
(2) E törvény alkalmazásában joggal való visszaélés különösen, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására,
érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy
ehhez vezet.
(3) Ha a joggal való visszaélés a szolgálati viszonyra vonatkozó szabály által megkívánt jognyilatkozat megtagadásában
áll, és ez a magatartás a szolgálati érdeket vagy a másik fél különös méltánylást érdemlő érdekét sérti, a bíróság
a jognyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.
(4) A joggal való visszaélés hátrányos következményeit orvosolni kell.

5. Az egyenlő bánásmód követelménye
5. §

(1) A szolgálati viszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
(2) A rendvédelmi szerv megkülönböztetés nélkül biztosítja a hivatásos állomány tagjának az e törvény szerinti,
kizárólag a szakmai képességek, képzettségek, a gyakorlat és a teljesítmény, továbbá a szolgálatban eltöltött idő
alapján meghatározott előmeneteli lehetőséget.

6. Jognyilatkozatok
6. §

(1) A szolgálati viszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat – ideértve a két- vagy többoldalú jognyilatkozatokat
tartalmazó megállapodásokat is – eltérő rendelkezés hiányában alaki kötöttség nélkül lehet megtenni. A hivatásos
állomány tagjának kérésére a nyilatkozatot akkor is írásba kell foglalni, ha az írásbeliség egyébként nem kötelező.
(2) Nem minősül a szolgálati viszonnyal kapcsolatos nyilatkozatnak a szolgálati feladatok végrehajtására vonatkozó
parancs vagy intézkedés.
(3) Írásbeliséghez kötött
a)
a szolgálati viszony létesítésére, szünetelésére és megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat,
b)
a hivatásos állomány tagjának kinevezésére, előléptetésére, előresorolására, elismerésére, áthelyezésére,
átrendelésére, más szervhez vezénylésére, a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által
irányított szervhez vezénylésére, ügyészi szervezethez vezénylésére, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre
vezénylésére, külföldre vezénylésére, helyettesítésre megbízására, valamint alkalmasságára vonatkozó
nyilatkozat,
c)
a teljesítményértékelés és minősítés,
d)
a fegyelmi, méltatlansági, kártérítési és személyiségi jogsértés tárgyában hozott határozat, a Becsületbíróság
által hozott határozat, valamint a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés, továbbá
e)
a baleset vagy betegség szolgálattal való összefüggését minősítő határozat.
(4) Az írásbeli nyilatkozatot közölni kell a hivatásos állomány tagjával. A nyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt
a hivatásos állomány tagjának vagy az átvételre jogosult személynek kézbesítették. A közlés akkor is hatályos, ha
az átvételt az érdekelt megtagadta, vagy szándékosan megakadályozta. Erről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(5) Miniszteri rendelet alapján az írásbeli nyilatkozat elektronikus adathordozón is rögzíthető, valamint elektronikus
úton is közölhető.
(6) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény
többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni,
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a)
b)

ha a címzett vagy meghatalmazottja a küldemény átvételét megtagadta: az átvétel megtagadásának napján,
ha a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt
meghiúsult: a kézbesítés megkísérlésének napján, vagy
c)
egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint a második kézbesítési kísérlet
sikertelensége esetén hátrahagyott értesítés elhelyezésének napját követő tizedik munkanapon.
(7) Az olyan jognyilatkozattal kapcsolatban, amellyel szemben e törvény alapján bírósági eljárásnak van helye,
a (4) bekezdésben szabályozott kézbesítési vélelem megdöntése iránt az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg,
a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a vélelem
beálltától számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthető elő kérelem a bíróságnál. A kézbesítési
vélelem megdöntésére egyebekben a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni. A vélelem megdöntése esetén a bírósági eljárás kezdeményezésére előírt határidőt megtartottnak kell
tekinteni.

7. A jognyilatkozat megtámadhatósága, semmissége
7. §

(1) A szolgálati viszonnyal kapcsolatos jognyilatkozat megtámadható, ha
a)
a szolgálati viszonynak a 31. §-ban meghatározott valamelyik alanya a jognyilatkozat megtételekor lényeges
tényben vagy körülményben tévedett, feltéve, hogy tévedését a másik fél okozta, vagy azt felismerhette,
b)
a szolgálati viszony mindkét alanya lényeges tény vagy körülmény tekintetében téves feltevésben volt,
c)
a nyilatkozat megtételére a szolgálati viszony alanyát a másik fél jogellenes fenyegetéssel vette rá, vagy
d)
a szolgálati viszony alanyát a másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejtette vagy tévedésben tartotta,
és a szolgálati viszony alanya ezen megtévesztő magatartás hatására tette meg nyilatkozatát.
(2) Lényeges tényre vagy körülményre vonatkozik a tévedés akkor, ha annak ismeretében a szolgálati viszony alanya
nem vagy más tartalommal tette volna meg a jognyilatkozatát.
(3) A nyilatkozatot az támadhatja meg, akit megtévesztettek, a nyilatkozat megtételére jogellenes fenyegetéssel vettek
rá, valamint az, aki tévedett vagy téves feltevésben volt.
(4) Nem támadhatja meg a jognyilatkozatát az, aki a tévedését felismerhette vagy a tévedés kockázatát vállalta.
(5) A szolgálati viszonnyal kapcsolatos jognyilatkozat megtámadható akkor is, ha az (1) bekezdés c) vagy d) pontja
szerinti megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés harmadik személy részéről történt és erről a másik fél tudott vagy
tudnia kellett.
(6) A szolgálati viszony alanyának titkos fenntartása vagy rejtett indoka a megállapodás érvényességét nem érinti.
(7) A megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés vagy megtévesztés felismerésétől vagy jogellenes
fenyegetés esetén a kényszerhelyzet megszűnésétől kezdődik. A megtámadási határidőre a szolgálati viszonnyal
kapcsolatos igény elévülésének szabályai irányadók azzal, hogy a jognyilatkozat megtételétől számított hat hónap
– mint jogvesztő határidő – elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható.
(8) A megtámadást a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül írásban kell közölni a másik féllel. Az eljárásra
a szolgálati jogvitára vonatkozó szabályok az irányadók.

8. §

(1) Semmis az a jognyilatkozat vagy annak az a része, amely a szolgálati viszonyra vonatkozó szabályba vagy
jogszabályba ütközik.
(2) A semmisséget hivatalból kell figyelembe venni.

9. §

(1) Érvénytelen a semmis és a sikeresen megtámadott jognyilatkozat.
(2) Ha a jognyilatkozat valamely része érvénytelen, helyette a szolgálati viszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni,
kivéve, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg.

10. §

(1) Az érvénytelen jognyilatkozat alapján jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat, valamint az annak alapján
teljesített kötelezettségeket úgy kell elbírálni, mintha azok érvényesek lettek volna.
(2) Az érvénytelen jognyilatkozat alapján létrejött szolgálati viszonyt a rendvédelmi szerv köteles azonnali hatállyal
megszüntetni.
(3) A rendvédelmi szerv hibájából eredő érvénytelenség esetén a hivatásos állomány tagjának fel nem róható
magatartása szerinti felmentés szabályait és jogkövetkezményeit kell megfelelően alkalmazni.
(4) Ha a feleknek a jognyilatkozat érvénytelenségéből kára származott, annak megtérítésére e törvénynek a kártérítési
felelősségre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

5225

8. A szolgálati viszonnyal kapcsolatos igény elévülése
11. §

(1) A szolgálati viszonnyal kapcsolatos igény – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – három év alatt évül el.
(2) A bűncselekménnyel okozott kárért fennálló felelősség, valamint a bűncselekménnyel okozott személyiségi jogi
sérelem miatt fizetendő sérelemdíj iránti igény öt év alatt, ha pedig a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb,
annak megfelelő idő alatt évül el.
(3) Az igény elévülése az igény érvényesítésének esedékessé válásától kezdődik. Az igény elévülését hivatalból kell
figyelembe venni. Az elévülés utáni teljesítést elévülés címén nem lehet visszakövetelni.
(4) A kártérítés, valamint a sérelemdíj – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a károkozás vagy a személyiségi jogi
sérelem bekövetkeztekor azonnal esedékes.
(5) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudta érvényesíteni, az akadály megszűnésétől számított hat hónapon
belül ezt akkor is megteheti, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból hat hónapnál kevesebb van hátra.
(6) Az elévülést megszakítja az igény bírósági érvényesítése iránti keresetindítás, a kereset megegyezéssel történő
módosítása, az egyezségkötés, valamint a kötelezett elismerése.
(7) Az elévülés megszakadása, valamint az elévülés megszakítását előidéző eljárás jogerős befejezése után az elévülési
idő újra kezdődik. Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak
a végrehajtási cselekmények szakítják meg.

9. A határidők számítása
12. §

(1) Napon – ha jogszabály vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya esetében közjogi
szervezetszabályozó eszköz eltérően nem rendelkezik – naptári napot kell érteni.
(2) A napokban megállapított határidőbe nem számít be az a nap, amelyen a határidő megkezdésére okot adó
intézkedés – így különösen a kézbesítés – történt.
(3) A hetekben megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél fogva a kezdőnapnak megfelel.
(4) A hónapokban vagy években megállapított határidő vagy időtartam lejártának napja az a nap, amely számánál
fogva a kezdőnapnak megfelel. Ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor a hónap utolsó napja.
(5) Ha valamely nyilatkozat megtételére előírt határidő utolsó napja heti pihenőnap vagy munkaszüneti nap, a határidő
a következő munkanapon jár le.
(6) A határidő elmulasztása akkor menthető ki, ha a határidőt megállapító jogszabály ezt kifejezetten megengedi.
A határidőt az ellenkező bizonyításáig megtartottnak kell tekinteni.

III. FEJEZET
A SZOLGÁLATI VISZONY SAJÁTOS JELLEGE
10. A szolgálati viszony jellege
13. §

(1) A szolgálati viszony az állam nevében eljáró rendvédelmi szerv és a hivatásos állomány tagja között létrejött
különleges közszolgálati jogviszony, amelyben mindkét felet a sajátos szolgálati körülményeknek megfelelő,
a szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban és más jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik és
jogosultságok illetik meg.
(2) A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból fakadó kötelmeit – a rendvédelmi szerv rendeltetés szerinti
feladatainak megvalósítása érdekében – önkéntes vállalás alapján, élethivatásként, szigorú függelmi rendben, akár
életének és testi épségének kockáztatásával és egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesíti.
(3) A rendvédelmi szerv a hivatásos állomány tagjának (2) bekezdés szerinti kötelmeihez igazodó, azok teljesítéséhez
szükséges feltételeket, az e törvényben megállapított díjazást, juttatásokat és kedvezményeket biztosítja.
(4) A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszony létesítésekor vállalja, hogy az e törvényben meghatározott
feltételekkel, a szolgálati érdekeknek megfelelően a rendvédelmi szerv bármely szervezeti egységénél kötelezhető
szolgálatteljesítésre, vagy – beleegyezésével – az e törvényben meghatározott más szervezetnél szolgálat
teljesítésére. A szolgálatteljesítési hely meghatározásakor a hivatásos állomány tagjának méltányolható érdekeit
lehetőség szerint figyelembe kell venni.
(5) A miniszter a rendvédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztásokat a szolgálati érdek figyelembevételével és
a szolgálati tevékenység jellegének megfelelően állapítja meg.
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(6) A szolgálati beosztás szolgálati jellegének megszűnése miatt a szolgálati beosztás nem hivatásos munkakörré való
átminősítése esetén a hivatásos állomány tagja az átminősített munkakörben szolgálati viszonyban legfeljebb öt
évig foglalkoztatható tovább.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott időtartam elteltével a hivatásos állomány tagját – a hivatásos állomány tagjának
méltányolható érdekét is figyelembe véve, beleegyezésével – szolgálati beosztásba kell kinevezni, vagy szolgálati
viszonyát a 80. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazásával meg kell szüntetni. Ha a hivatásos állomány tagja ezek
egyikébe sem egyezik bele, szolgálati viszonyát a 86. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti felmentés
szabályainak alkalmazásával kell megszüntetni.

11. A rendvédelmi hivatás etikai alapelvei
14. §

(1) A rendvédelmi hivatás etikai alapelvei a hivatásos állomány tagjai tekintetében különösen a hűség, a nemzeti érdek
előnyben részesítése, a méltóság és a tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat,
a szakszerűség, az együttműködés és az arányosság.
(2) A rendvédelmi hivatás etikai alapelvei a rendvédelmi szerv közalkalmazottai tekintetében különösen
az elkötelezettség, a nemzeti érdek előnyben részesítése, a tisztesség, az előítéletektől való mentesség és
az együttműködés.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül a vezetői beosztást betöltőkkel és a közalkalmazotti
jogviszonyban álló vezetőkkel szemben támasztott további etikai alapelv a példamutatás, a szakmai szempontok
érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.

12. A rendfokozat
15. §

(1) A hivatásos állomány tagja az állománycsoportjába tartozó, az általa betöltött szolgálati beosztás besorolása és
a hivatásos állomány tagjának fizetési fokozata alapján meghatározott rendfokozattal rendelkezik.
(2) A hivatásos állomány tagja rendfokozata szerint
a)
tiszthelyettesi,
b)
zászlósi,
c)
tiszti,
d)
főtiszti vagy
e)
tábornoki
állománycsoportba (a továbbiakban: rendfokozati állománycsoport) tartozik.
(3) A tiszthelyettesi rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatok:
a)
őrmester,
b)
törzsőrmester,
c)
főtörzsőrmester.
(4) A zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatok:
a)
zászlós,
b)
törzszászlós,
c)
főtörzszászlós.
(5) A tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatok:
a)
hadnagy,
b)
főhadnagy,
c)
százados.
(6) A főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatok:
a)
őrnagy,
b)
alezredes,
c)
ezredes.
(7) A tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatok:
a)
dandártábornok,
b)
vezérőrnagy,
c)
altábornagy,
d)
vezérezredes.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

16. §
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(1) A hivatásos állomány tagját a rendfokozati állománycsoport első rendfokozatába kinevezik, a többi rendfokozatba
előléptetik.
(2) A hivatásos állomány tagja rendfokozatát az adott rendvédelmi szervhez tartozásra utaló jelzővel együtt használja
mind szóban, mind írásban.

13. Az egyenruha
17. §

(1) A hivatásos állomány tagja szolgálati feladatait az öltözködési szabályzatban előírtaknak megfelelően,
a rendvédelmi szervnél rendszeresített egyenruhában vagy polgári ruhában látja el.
(2) Az egyenruha viselése a rajta elhelyezett szolgálati jelvénnyel együtt igazolja a rendvédelmi szerv hivatásos
állományába tartozást.
(3) A rendszeresített egyenruházati termékeket, rendfokozati jelzéseket és azok viselésének rendjét a miniszter állapítja
meg.
(4) Az egyenruha viselésére a rendvédelmi szerv hivatásos állományának tagjai, valamint az e törvényben
meghatározott feltételekkel a rendvédelmi szerv hivatásos állományából nyugállományba helyezett szolgálati
nyugdíjas jogosult.
(5) Az állománytáblázat tartalmazza a szolgálati beosztás ellátásához rendelt szolgálati öltözet típusát (a továbbiakban:
ruházati ellátási norma).

14. Szolgálati igazolvány és jelvény
18. §

(1) A hivatásos állomány tagját el kell látni a rendvédelmi szervhez tartozást és a szolgálati jogosultságokat igazoló
szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel.
(2) A szolgálati igazolvány a rendvédelmi szerv hivatásos állományába tartozáson túl – a miniszter által
meghatározottak szerint – igazolhatja a hivatásos állomány tagjának
a)
fegyverviselési jogosultságát, valamint
b)
intézkedési jogosultságát.
(3) A szolgálati igazolvány tartalmazza a hivatásos állomány tagjának arcképét, nevét, rendfokozatát,
társadalombiztosítási azonosító jelét és aláírását, a rendvédelmi szerv megjelölését, továbbá az igazolvány
azonosítószámát. A miniszter a szolgálati igazolvány egyéb adattartalmáról is rendelkezhet.
(4) A szolgálati jelvény a rendvédelmi szervnél rendszeresített, azonosító számmal ellátott jelvény, amely a hivatásos
állomány tagjának szolgálati, hatósági intézkedésre való jogosultságát igazolja az egyenruhán viselve vagy
a szolgálati igazolvánnyal együttesen felmutatva.

IV. FEJEZET
AZ ALAPVETŐ JOGOK KORLÁTOZÁSA
15. A szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása
19. §

(1) A hivatásos állomány tagja szolgálati érdekből kötelezhető arra, hogy szolgálatteljesítési időn kívüli elérhetőségét
bejelentse, a tartózkodási helyéről a szolgálati elöljárót tájékoztassa, szolgálatképes állapotát fenntartsa.
(2) A hivatásos állomány tagja kötelezhető arra, hogy a külföldre utazását szolgálati elöljárójának bejelentse.
(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya tagjának külföldre utazása az e törvényben foglaltak
szerint megtiltható vagy korlátozható. A külföldre utazás korlátozása vagy megtiltása miatt felmerült költséget
a hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni.

20. §

(1) A hivatásos állomány tagja a tartózkodási helyéről – szabadsága ideje alatt is – a szolgálatteljesítési helyére
visszarendelhető.
(2) A visszarendelésre a szolgálati elöljáró jogosult. Nem rendelhető vissza a hivatásos állomány tagja, ha
a visszarendelés a szolgálati feladat végrehajtásával arányban nem álló jog- vagy érdeksérelmet okozna.
A visszarendelés miatt felmerült költséget a hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni. A visszarendelés
miatt szolgálatban töltött időt a túlszolgálat szabályai szerint, a szabadság ideje alatt történő visszarendelés esetén
a túlszolgálat szabályai szerint vagy a szabadság ismételt kiadásával kell ellentételezni.
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16. A véleménynyilvánítás szabadsága
21. §

(1) A hivatásos állomány tagja a részére kiadott parancsot, intézkedést – a 103. §-ban meghatározott esetet kivéve –
nem bírálhatja, arról a jog- és érdekérvényesítő tevékenysége körén kívül véleményt nem mondhat, a szolgálati
rendet és a fegyelmet sértő nyilatkozatot nem tehet, a sajtónyilvánosság igénybevételével hivatalos eljárásban
magánvéleményt nem nyilváníthat.
(2) A szolgálati rendet és a fegyelmet veszélyeztető sajtóterméket a hivatásos állomány tagja nem állíthat elő és nem
terjeszthet, ilyen tartalmú plakátot, hirdetményt vagy emblémát nem függeszthet ki.
(3) Az országos parancsnok és az országos főigazgató közjogi szervezetszabályozó eszközben megtilthatja, hogy
a hivatásos állomány tagja az internetes felületen magánszemélyként való megnyilvánulásakor, magánvélemény
nyilvánításakor a hivatásos állományba tartozására vonatkozó adatot hozzon nyilvánosságra.
(4) Ha a hivatásos állomány tagja az (1)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezést megsérti, magatartását fegyelmi
eljárásban kell vizsgálni.
(5) A hivatásos állomány érdek-képviseleti szerveinek tevékenységi körébe eső hirdetményei a helyben szokásos
módon nyilvánosságra hozhatók.
(6) A hivatásos állomány tagja nem kötelezhető arra, hogy politikai nézeteiről vagy pártszimpátiájáról – közvetlenül
vagy közvetve – nyilatkozatot tegyen. A hivatásos állomány tagját a szolgálati viszonyával összefüggő jogai
gyakorlásában és előmenetelében a politikai nézetei vagy pártszimpátiája hátrányosan nem érintheti és abból
előnye sem származhat.

17. Gyülekezési jog
22. §

(1) A szolgálati helyen a gyülekezési jog alapján nyilvános rendezvény csak az állományilletékes parancsnok
engedélyével tartható.
(2) Nem engedélyezhető rendezvény a szolgálati helyen, ha az
a)
politikai célt szolgál,
b)
a szolgálati feladat, a szolgálati rend és fegyelem ellen irányul vagy azt bírálja,
c)
a rendvédelmi szerv iránti közbizalom megingatására alkalmas, vagy
d)
a rendvédelmi szerv feladataival ellentétes célra irányul.

23. §

(1) A helyszínen szolgálatot ellátók kivételével a hivatásos állomány tagja egyenruháját
a)
a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésen nem viselheti, továbbá
b)
egyéb politikai rendezvényen, valamint a gyülekezési jog hatálya alá tartozó nyilvános rendezvényen csak
a rendvédelmi szervet képviselő személyként, az állományilletékes parancsnok engedélyével viselheti.
(2) Ha a hivatásos állomány tagja az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést megsérti, magatartását fegyelmi eljárásban
kell vizsgálni.

18. Egyesülési jog
24. §

(1) A hivatásos állomány tagjai érdek-képviseleti szerveket az egyesülési jog alapján – az e törvényben meghatározott
keretek között – hozhatnak létre, valamint csatlakozhatnak azokhoz. A hivatásos állomány tagjának joga, hogy
– törvényben meghatározott feltételek szerint – gazdasági és társadalmi érdekei előmozdítása, védelme érdekében,
mindennemű megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdek-képviseleti szervezetet alakítson, továbbá az általa
választott szervezetbe – kizárólag az adott szervezet szabályaitól függően – belépjen, vagy az ilyen jellegű
szervezetektől távol maradjon.
(2) Az érdek-képviseleti szervek e törvény keretei között szabadon működhetnek és gyakorolhatják jogosítványaikat.
Sztrájkot azonban nem szervezhetnek, és tevékenységükkel – ideértve a rendvédelmi szerv működéséhez szükséges
közbizalom fenntartásának veszélyeztetését is – nem akadályozhatják meg a rendvédelmi szerv jogszerű és
rendeltetésszerű működését, a hivatásos állomány tagjának a parancs és az intézkedés végrehajtására vonatkozó
kötelezettségének teljesítését.
(3) A hivatásos állomány tagja nem csatlakozhat olyan szervezethez, amelynek tevékenysége a rendvédelmi szerv
feladataival ellentétes.
(4) Ha a hivatásos állomány tagja a (3) bekezdésben foglalt rendelkezést megsérti, magatartását fegyelmi eljárásban
kell vizsgálni.
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(5) A hivatásos állomány tagja köteles a hivatásával össze nem függő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezettel fennálló,
valamint újonnan létesülő tagsági viszonyát előzetesen, az állományilletékes parancsnoknak írásban bejelenteni.
Az állományilletékes parancsnok a tagsági viszony fenntartását vagy létesítését írásban megtilthatja, ha
az a hivatással vagy az ellátott szolgálati beosztással nem egyeztethető össze, vagy a szolgálat érdekeit sérti vagy
veszélyezteti. Az állományilletékes parancsnok köteles a döntését megindokolni.
(6) A hivatásos állomány tagja kamarai tagsághoz kötött tevékenység esetén tagja lehet az illetékes szakmai
kamarának.
25. §		
A 24. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az egyesülési jog alapján létrehozott, szervezett politikai
tevékenységet folytató szervezethez, alapítványhoz való csatlakozásra és tevékenységében való részvételre is.

19. Az anyanyelv használata
26. §		
A rendvédelmi szerveknél a szolgálati érintkezés nyelve a magyar. E korlátozáson túl a hivatásos állomány tagja
anyanyelvét szabadon használhatja.

20. Választójog
27. §

(1) A hivatásos állomány tagja nem lehet országgyűlési, európai parlamenti, helyi önkormányzati vagy nemzetiségi
önkormányzati képviselő, és nem tölthet be főpolgármesteri, polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztséget.
(2) A hivatásos állomány tagja haladéktalanul köteles az állományilletékes parancsnoknak bejelenteni, ha
az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltként nyilvántartásba vették, a jelöltségtől való
visszalépését, a tisztségbe való megválasztását, valamint annak elmaradását.

28. §

(1) A hivatásos állomány tagja számára lehetővé kell tenni, hogy az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament
tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán, továbbá népszavazáson szavazhasson.
(2) Ha a hivatásos állomány tagja szolgálati érdekből a szavazáshoz szükséges ideig nem tartózkodhat a lakóhelyén,
erről őt a választás, népszavazás előtt legalább tizenöt nappal értesíteni kell. Ez esetben lehetővé kell tenni számára
– ha a választásról szóló törvény másképpen nem rendelkezik –, hogy a szolgálatteljesítési helyén szavazhasson.

21. A munka és foglalkozás szabad megválasztása
29. §		
A hivatásos állomány tagja
a)
szolgálati beosztásában a polgári szakképesítését a szolgálat ellátására vonatkozó szabályoknak megfelelően
gyakorolhatja,
b)
más keresőfoglalkozást e törvénynek az összeférhetetlenségről szóló 108–110. §-a figyelembevételével
folytathat.

22. A tulajdonjog gyakorlásának korlátozása
30. §		
Az országos parancsnok, az országos főigazgató vagy az állományilletékes parancsnok munkabiztonsági
okból vagy a szolgálatellátás rendjének fenntartása és ellenőrizhetősége érdekében megtilthatja, hogy
a hivatásos állomány tagja a szolgálatban a miniszteri rendeletben meghatározott egyes vagyontárgyakat,
magáncélú telekommunikációs eszközöket, valamint meghatározott összeget meghaladó készpénzt vagy
– a bankkártya kivételével – készpénzt helyettesítő eszközt magánál tartson, továbbá korlátozhatja a magáncélú
telekommunikációs eszközöknek a szolgálatellátás során történő használatát.
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V. FEJEZET
A SZOLGÁLATI VISZONY ALANYAI
23. A szolgálati viszony alanyai
31. §

(1) A szolgálati viszony alanya az állam képviseletében a rendvédelmi szerv, valamint a szolgálatában álló hivatásos
állomány tagja.
(2) A szolgálati viszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogokat – az e törvényben, valamint a (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel – az állományilletékes parancsnok gyakorolja.
(3) Kormányrendelet meghatározza azokat a munkáltatói jogokat, amelyeket a miniszter, az országos parancsnok,
az országos főigazgató vagy az állományilletékes parancsnok alárendeltségébe tartozó vezető gyakorol.

24. Tábornok szolgálati viszonyával kapcsolatos döntések
32. §

(1) A hivatásos állomány tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja (a továbbiakban: tábornok) szolgálati
viszonyának létesítéséről, megszüntetéséről, a tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatba
történő kinevezésről vagy előléptetésről, a tábornoki rendfokozat visszavonásáról, továbbá a tábornokra vonatkozó
rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő fegyelmi fenyítés kiszabásáról – az állományilletékes parancsnok által
lefolytatott fegyelmi eljárást követően – a miniszter javaslatára a köztársasági elnök dönt.
(2) A miniszternek a tábornok szolgálati viszonyának megszüntetésére, valamint rendfokozatát vagy szolgálati
viszonyát érintő fegyelmi fenyítés kiszabására vonatkozó előterjesztését haladéktalanul közölni kell a tábornokkal.
(3) A tábornok az előterjesztéssel szemben a kézbesítéstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül
bírósághoz fordulhat, és ezt a miniszternek köteles írásban jelenteni.
(4) A kereset jogerős elbírálásáig az előterjesztés nem terjeszthető a köztársasági elnök elé. A tábornok a keresetindítás
jogáról a köztársasági elnökhöz címzett írásos nyilatkozatával lemondhat, ha a szolgálati viszony megszüntetését ő
kezdeményezte vagy azzal egyetért.
(5) Ha a tábornok munkaügyi pert kezdeményez, a per alperese a javaslatot tevő miniszter által vezetett minisztérium.

VI. FEJEZET
A SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSE
25. A szolgálati viszony létesítésének feltételei
33. §

(1) Szolgálati viszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárral létesíthető,
a)
aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, és életkora – az e törvényben meghatározott kivételekkel –
a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
b)
aki rendelkezik a tervezett szolgálati beosztás besorolási osztálya szerint meghatározott iskolai végzettséggel
és szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban a szolgálati viszony létesítésének feltételeként meghatározott
szakképzettséggel,
c)
aki a hivatásos szolgálatra és a tervezett szolgálati beosztására egészségi, pszichikai és fizikai szempontból
alkalmas,
d)
akinek életvitele nem kifogásolható, és aki hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző,
valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,
e)
aki elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását,
f)
aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és
beleegyezése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben és módon – a belső bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a Rendőrségről szóló törvény szerinti megbízhatósági vizsgálattal
ellenőrizheti,
g)
aki tudomásul veszi és elfogadja a hivatásos szolgálattal járó, szolgálati viszonyra vonatkozó szabályokban
meghatározott kötelezettségeket és elvárásokat, valamint
h)
akinél nem állnak fenn a szolgálati viszony létesítését kizáró körülmények.
(2) Nem létesíthető szolgálati viszony az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő olyan személlyel,
akinek tervezett szolgálati beosztása nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső szolgálati beosztásnak minősül, és
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(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
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a nemzetbiztonsági ellenőrzés során kiállított biztonsági szakvélemény szerint a biztonsági feltételeknek nem felel
meg, kivéve, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés tárgykörét szabályozó törvény szerint arra feljogosított személy
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony létesítését jóváhagyta.
Ha a hivatásos állományba jelentkezővel szemben a nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági
kockázatot állapítottak meg, és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony létesítését nem hagyta jóvá
a nemzetbiztonsági ellenőrzés tárgykörét szabályozó törvény szerint arra feljogosított személy, a rendvédelmi
szerv a hivatásos állományba jelentkező részére más, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső szolgálati beosztást
ajánlhat fel. Ha a rendvédelmi szerv nem ajánl fel másik szolgálati beosztást, vagy ha a hivatásos állományba
jelentkező a neki felajánlott szolgálati beosztást nem fogadja el, szolgálati viszony nem létesíthető.
A (2) bekezdésben meghatározott esetben a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel egyidejűleg a kifogástalan életvitel
ellenőrzésére nem kerül sor. Ebben az esetben a hivatásos állományba jelentkező személy hatósági bizonyítvánnyal
igazolja, hogy a szolgálati viszony létesítését kizáró körülmény nem áll fenn. A (3) bekezdésben meghatározott
esetben a kifogástalan életvitel ellenőrzésének lefolytatására intézkedni kell, és csak akkor lehet a hivatásos
állományba jelentkezővel szolgálati viszonyt létesíteni, ha a jelentkező életvitele az ellenőrzés alapján nem
kifogásolható.
A szolgálati viszony létesítéséhez szükséges, az (1) bekezdésben meghatározott adatokat és tényeket a hivatásos
állományba jelentkezőnek kell igazolnia eredeti okirattal vagy annak hiteles másolatával.
Ha a szolgálati viszony létesítésének feltétele a nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés, a hivatásos
szolgálatra jelentkezőnek a jelentkezéskor írásban hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ezt az illetékes nemzetbiztonsági
szolgálat ellenőrizze. Az ellenőrzéshez való hozzájáruláshoz a nemzetbiztonsági ellenőrzés tárgykörét szabályozó
törvényben meghatározott hozzátartozó nyilatkozatát is csatolni kell.
A rendvédelmi szervnél szolgálati viszony létesítésekor tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba
az (1)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésekor is csak az a felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkező személy nevezhető ki, aki államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik.
A rendvédelmi szerv az (1) és (6) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint a feltételeknek való megfelelést
a szolgálati viszony fennállása alatt ellenőrizheti vagy az ellenőrzését kezdeményezheti.

26. Szolgálati viszony létesítése áthelyezéssel
34. §

(1) Ha a szolgálati viszony létesítése kormányzati szolgálati jogviszonyból vagy a Magyar Honvédség hivatásos katonai
állományából áthelyezéssel történik, próbaidő kikötésére nem kerül sor.
(2) Ha a szolgálati viszony köztisztviselői jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból vagy igazságügyi alkalmazotti
jogviszonyból áthelyezéssel létesül, a próbaidő kikötése kötelező, azzal, hogy próbaidő legfeljebb hat hónap
időtartamra köthető ki. Mellőzhető a próbaidő kikötése, ha az áthelyezett rendelkezik a szolgálati beosztás
ellátásához előírt rendvédelmi képzettséggel.
(3) Ha a szolgálati viszony olyan személy áthelyezésével létesül, akinek korábbi szolgálati viszonya áthelyezéssel
változott köztisztviselői, közalkalmazotti vagy igazságügyi alkalmazotti jogviszonyra a próbaidőre vonatkozó
rendelkezések nem alkalmazhatók, feltéve, hogy az érintett rendelkezik a szolgálati beosztás ellátásához előírt
rendvédelmi képzettséggel.
(4) Szolgálati viszony létesítésére a hivatásos szolgálat felső korhatáráig kerülhet sor. Egyebekben az áthelyezettnek
meg kell felelnie a szolgálati viszony létesítéséhez a 33. § (1)–(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

35. §		
Ha a rendvédelmi szervnél megüresedő szolgálati beosztást a rendvédelmi szerv állományából az e törvény szerinti
előmenetel alapján nem lehet betölteni, előnyben kell részesíteni a rendvédelmi szerv vagy más rendvédelmi szerv
hivatásos állományából, a Magyar Honvédség hivatásos katonai állományából, továbbá a kormányzati szolgálati,
köztisztviselői jogviszonyból tartalékállományba kerülteket.

27. Hivatásos állományba visszavétel
36. §

(1) Kérelmére a szolgálat érdekének figyelembevételével hivatásos állományba visszavehető az, aki
a)
korábban szolgálati viszonyban állt, és
b)
megfelel a 33. § (1)–(6) bekezdésében a szolgálati viszony létesítéséhez meghatározott feltételeknek.
(2) A hivatásos állományba visszavételre a hivatásos szolgálat felső korhatárát megelőző tíz évig kerülhet sor.
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(3) A hivatásos állományba visszavételkor nem kell próbaidőt kikötni, ha a szolgálati viszony megszűnése és a hivatásos
állományba visszavételre irányuló kérelem benyújtása között öt évnél kevesebb idő telt el. Legfeljebb hat hónap
időtartamú próbaidőt lehet kikötni, ha a szolgálati viszony megszűnése és a hivatásos állományba visszavétel
kérelmezése között öt évnél több idő telt el.
37. §

(1) Ismételt szolgálati viszony a 36. § szerinti feltételekkel határozott időre is létesíthető a hivatásos állomány
szolgálatból tartósan távol levő tagjának helyettesítésére.
(2) A határozott idejű szolgálati viszony időtartamát naptárilag vagy a helyettesítés indoka megszűnésének
időpontjához kötve kell meghatározni.
(3) Határozott idejű szolgálati viszony legfeljebb három évre létesíthető, és – ha a helyettesítésre okot adó körülmény
nem szűnt meg – további két alkalommal három évvel meg lehet hosszabbítani.

38. §

(1) A rendvédelmi szerv a 37. § szerinti határozott idejű szolgálati viszonyba visszavehető személyekkel való
kapcsolattartás, valamint a hivatásos állományba visszavétel megkönnyítése érdekében tartalékos-nyilvántartást
vezet.
(2) A tartalékos-nyilvántartásba azt lehet felvenni, aki
a)
szolgálati viszonya megszűnésekor a rendvédelmi szervnél legalább öt év tényleges szolgálati idővel
rendelkezett,
b)
a hivatásos szolgálatra a szolgálati viszony megszűnésekor egészségi, pszichikai és fizikai szempontból
alkalmas volt,
c)
megfelel a szolgálati viszony megszűnése előtt betöltött utolsó szolgálati beosztásához előírt képesítési
követelményeknek,
d)
a szolgálati viszony megszűnésekor az ötvenötödik életévét még nem töltötte be, és
e)
szolgálati viszonya nem a 80. § (1) bekezdés a), f ), g) pontjában, a 80. § (2) bekezdés b), c) pontjában vagy
a 86. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott okból szűnt meg.
(3) A tartalékos-nyilvántartásba vételt a rendvédelmi szerv és a hivatásos állomány volt tagja is kezdeményezheti.
A nyilvántartásba vételhez szükséges a hivatásos állomány volt tagjának hozzájárulása.
(4) A tartalékos-nyilvántartásban tíz évig tartható nyilván a hivatásos állomány volt tagja, ez az időtartam egy
alkalommal öt évvel meghosszabbítható. A tartalékos-nyilvántartásból a hivatásos állomány volt tagját kérelmére
törölni kell.
(5) A tartalékos-nyilvántartásban szereplők részére a rendvédelmi szerv – évente legfeljebb tíz nap időtartamban –
továbbképzési programokat szervezhet.
(6) Ha szükségessé válik a hivatásos állomány tartósan távol lévő tagjának helyettesítése, az ideiglenesen megüresedett
szolgálati beosztás betöltése érdekében az állományilletékes parancsnok tájékoztatást kérhet a tartalékosnyilvántartásban szereplő, a szolgálati beosztás betöltésére alkalmas személyek nevéről és elérhetőségéről.
(7) A tartalékos-nyilvántartásban a hivatásos állomány volt tagjának nevét, személyes adatait, végzettségét és
képzettségét, valamint a korábban betöltött szolgálati beosztásait lehet nyilvántartani.
(8) A tartalékos-nyilvántartás kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat miniszteri rendelet állapítja meg.

39. §

(1) Akinek szolgálati viszonya a 82. § (1) bekezdés b) pontja alapján szűnt meg, azt mandátumának lejárta, tisztségének
megszűnése után – tizenöt napon belül előterjesztett kérelmére – a hivatásos állományba vissza kell venni, ha nem
esik a szolgálati viszony létesítését kizáró körülmények hatálya alá.
(2) Akinek rokkantsági, megváltozott munkaképességű személyek ellátását a felülvizsgálat során megszüntették, azt
a hivatásos állományba akkor lehet visszavenni, ha egyébként megfelel a szolgálati viszony létesítéséhez szükséges
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek.
(3) Azt, akinek rokkantságát, megváltozott munkaképességű személyek ellátását a szolgálattal összefüggő
baleset, betegség miatt állapították meg, és rokkantságát, megváltozott munkaképességű személyek ellátását
megszüntették, akkor lehet a hivatásos állományba visszavenni, ha részére az egészségi állapotának megfelelő
szolgálati beosztást lehet biztosítani.

40. §		
Hivatásos állományba visszavételkor a hivatásos állomány tagját a tervezett szolgálati beosztásának
megfelelő besorolási kategóriába és a fizetési fokozatba történő besorolás alapjául szolgáló szolgálati ideje
figyelembevételével megállapított fizetési fokozatba kell besorolni.
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28. A szolgálati viszony létesítését kizáró körülmények
41. §

(1) Nem létesíthető szolgálati viszony azzal,
a)
aki büntetett előéletű,
b)
aki a betöltendő szolgálati beosztásnak megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
c)
aki büntetlen előéletű, de a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős
ítéletben megállapította,
ca)
szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó
szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
cb)
szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés
esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
cc)
szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett vagy részben
felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
cd)
szándékos bűncselekmény miatt kiszabott elzárás, közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén
a mentesítés beálltától számított öt évig,
ce)
gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén
a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
cf )
gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított öt évig,
cg)
gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott elzárás, közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén
a mentesítés beálltától számított három évig,
d)
akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés
jogerőre emelkedésétől számított három évig,
e)
akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén
a meghosszabbított próbaidő elteltétől számított három évig,
f)
akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján
indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős bejezéséig,
g)
aki korábban már állt szolgálati viszonyban és szolgálati viszonya a 80. § (1) bekezdés f ) vagy g) pontja,
vagy a 86. § (2) bekezdés b)–d) pontja alapján szűnt meg, a szolgálati viszony megszűnését, továbbá – ha
az később telik le – a büntetőjogi jogkövetkezmények megszűnését követő öt évig.
(2) Az (1) bekezdés c) pont cc)–cg) alpontjában és az (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró októl az állományilletékes
parancsnok eltekinthet, ha a mentesítés már bekövetkezett.

29. A kifogástalan életvitel ellenőrzése
42. §

(1) A hivatásos állományba jelentkező életvitelét a hivatásos állományba vétel előtt, a rendvédelmi oktatási intézmény
ösztöndíjas hallgatója, valamint tanulója életvitelét a hallgatói, tanulói jogviszony létesítése előtt, továbbá
a hivatásos állomány tagja, az ösztöndíjas hallgató, valamint a tanuló életvitelét a miniszter által meghatározott
gyakorisággal, de legfeljebb évente egy alkalommal a jogviszony fennállása alatt ellenőrizni kell. A szolgálati viszony
fennállása alatt a kifogástalan életvitel soron kívüli ellenőrzésére akkor kell intézkedni, ha a kifogástalan életvitel
ellenőrzésének kezdeményezésére jogosult tudomására jutott adatokból a kifogásolható életvitelre alapos okkal
lehet következtetni.
(2) A jelentkező, valamint a hivatásos állomány tagja életvitelének ellenőrzésére nem kerül sor, ha a jelentkező tervezett
szolgálati beosztása vagy a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztása nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
szolgálati beosztásnak minősül. Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak
meg
a)
a hivatásos állomány nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső szolgálati beosztást betöltő tagjával szemben,
és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fenntartását a nemzetbiztonsági ellenőrzés tárgykörét
szabályozó törvény szerint arra feljogosított személy nem hagyta jóvá, intézkedni kell a hivatásos állomány
tagja életvitelének soron kívüli ellenőrzésére;
b)
a hivatásos állományba jelentkezővel szemben, és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony
létesítését a nemzetbiztonsági ellenőrzés tárgykörét szabályozó törvény szerint arra feljogosított személy
nem hagyta jóvá, de a rendvédelmi szerv a jelentkező részére más, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső
szolgálati beosztás felajánlását tervezi, intézkedni kell a kifogástalan életvitel-ellenőrzés lefolytatására.
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(3) Szolgálati viszony a 33. §-ban meghatározott feltételeken túl akkor létesíthető vagy az a 86. § (9) és
(10) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel tartható fenn, ha a hivatásos állomány tagja vagy a hivatásos
állományba jelentkező
a)
írásban hozzájárul az 1. mellékletben meghatározott személyes adatai és bűnügyi személyes adatai
kezeléséhez,
b)
írásban hozzájárul életvitele kifogástalanságának ellenőrzése érdekében a (4) bekezdésben
meghatározottaknak a felvételét megelőzően és a szolgálati viszony tartama alatt történő ellenőrzéséhez,
c)
csatolja a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának a 2. melléklet szerinti nyilatkozatát.
(4) Az életvitel nem kifogástalan, ha
a)
a jelentkező esetében fennállnak a 41. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró körülmények,
b)
a hivatásos állomány tagjával szemben bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen
szabadságvesztést vagy elzárást szabott ki, vagy kényszergyógykezelését rendelte el, vagy
c)
a jelentkező vagy a hivatásos állomány tagja nem felel meg – különös tekintettel a szolgálaton kívüli
magatartására, családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi, jövedelmi viszonyai megváltozására, valamint
a bűncselekményt elkövető vagy azzal gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsolatára – a szolgálat
törvényes, befolyástól mentes ellátása követelményének.
(5) A (3) és (4) bekezdésben
a)
a hivatásos állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseket a rendvédelmi oktatási intézmény hallgatójára,
valamint tanulójára,
b)
a hivatásos állományba jelentkezőre vonatkozó rendelkezéseket a rendvédelmi oktatási intézménybe
jelentkezőre
is alkalmazni kell azzal, hogy esetükben a szolgálati viszonyon a hallgatói, tanuló jogviszonyt kell érteni.
(6) A kifogástalan életvitel ellenőrzésének lefolytatásához a 3. melléklet szerinti adatlapot kell kitölteni.
(7) A (4) bekezdésben írt feltételek ellenőrzését – ha törvény másként nem rendelkezik – a belső bűnmegelőzési
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv végzi. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a saját munkatársaikra
vonatkozóan végzett, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti biztonsági ellenőrzés alkalmával
adatszolgáltatás végett e szervet megkeresik. A megkeresett szerv a biztonsági ellenőrzéssel érintett körben
adatszolgáltatásra köteles.
(8) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott büntetésről vagy kényszergyógykezelés elrendeléséről a jogerős
döntést hozó bíróság haladéktalanul értesíti az állományilletékes parancsnokot, aki – a kifogástalan életvitelellenőrzés lefolytatása nélkül – a bíróság ítéletének jogerőre emelkedését követő nappal megállapítja, hogy
a hivatásos állomány tagjának életvitele kifogásolható, és e törvény szerint intézkedik a szolgálati viszony
megszüntetése érdekében.
(9) A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv annak ellenőrzése érdekében, hogy
a (4) bekezdésben foglalt, az életvitel kifogásolhatóságát megalapozó körülmények fennállnak-e, a kifogástalan
életvitel ellenőrzése során
a)
adatot igényelhet a hivatásos állományba jelentkezőről, a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezőről,
az ösztöndíjas hallgatóról, a tanulóról, valamint a hivatásos állomány tagjáról, továbbá a vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozóról a bűnügyi nyilvántartó szerv valamennyi bűnügyi nyilvántartásából,
továbbá a rendvédelmi szervek nyilvántartásaiból, és betekinthet az e szerveknél folyamatban lévő vagy
befejezett fegyelmi eljárás irataiba,
b)
lakóhelyén, tartózkodási helyén, munkahelyén nyíltan vagy a rendőri jelleg leplezésével
környezettanulmányt készíthet a hivatásos állományba jelentkezőről, a rendvédelmi oktatási intézménybe
jelentkezőről, az ösztöndíjas hallgatóról, tanulóról vagy a hivatásos állomány tagjáról.
43. §

(1) A hivatásos állomány tagját, a hivatásos állományba vagy rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezőt,
az ösztöndíjas hallgatót, valamint a tanulót az ellenőrzés megkezdéséről, valamint befejezéséről nem kell
tájékoztatni, az elvégzett vizsgálat eredményét azonban közölni kell vele.
(2) Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján azt, hogy a kifogásolható életvitelt megalapozó, a 42. § (4) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállnak-e,
a)
a hivatásos állomány tagja esetében az állományilletékes parancsnok,
b)
az ösztöndíjas hallgató, valamint a tanuló esetében az ösztöndíjas hallgatói vagy tanulói szerződést kötő
rendvédelmi szerv országos parancsnoka,
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c)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a hivatásos állományba vagy rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező esetében a belső bűnmegelőzési
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv
állapítja meg.
Ha az elvégzett vizsgálat azt állapítja meg, hogy a hivatásos állomány tagjának életvitele a 42. § (4) bekezdés
c) pontja alapján kifogásolható, az állományilletékes parancsnok döntésének meghozatala előtt köteles az érintettet
az életvitel kifogásolására okot adó körülményről, az azt alátámasztó tényekről és megállapításokról tájékoztatni.
A minősítő engedélye nélkül nem adható tájékoztatás olyan tényről, adatról, amely minősített adat. Az elé
tárt tényekről és körülményekről, valamint megállapításokról a hivatásos állomány tagját az állományilletékes
parancsnok a döntés meghozatala előtt meghallgatja.
Az állományilletékes parancsnok az elvégzett vizsgálat megállapításai, a (3) bekezdés szerinti meghallgatás alapján
és a rendvédelmi szerv szolgálati érdekeit is figyelembe véve dönt arról, hogy a hivatásos állomány tagjának
életvitele a 42. § (4) bekezdés c) pontja alapján kifogásolható-e.
Ha az ellenőrzés megállapításai alapján az ösztöndíjas hallgató vagy a tanuló életvitele kifogásolható, az országos
parancsnok az ösztöndíjszerződéstől – az érintett meghallgatását követően – egyoldalú nyilatkozattal elállhat.
Az ösztöndíjszerződés megszűnésével a hallgatói vagy a tanulói jogviszony is megszűnik.
A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet a kifogástalan életvitel ellenőrzését
kezdeményező rendvédelmi szerv az erről szóló döntés meghozatalától számított nyolc napon belül tájékoztatja
arról, hogy a jelentkezővel létesült-e szolgálati viszony, ösztöndíjas jogviszony vagy tanulói jogviszony. A keletkezett
iratokat, adatokat – a kifogástalan életvitel ellenőrzését elrendelő és befejező határozatot kivéve – meg kell
semmisíteni, ha
a)
nem létesül szolgálati viszony, ösztöndíjas jogviszony vagy tanulói jogviszony, az erről szóló tájékoztatás
kézhezvételétől számított nyolc napon belül, vagy
b)
a szolgálati viszony, ösztöndíjas jogviszony vagy tanulói jogviszony fennállása alatti ellenőrzés kifogásolható
életvitelt nem állapít meg, az ellenőrzés befejezésétől számított nyolc napon belül.
Ha az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy kifogásolható a hivatásos állomány tagjának, az ösztöndíjas hallgatónak
vagy a tanulónak az életvitele, a keletkezett iratok, adatok az ellenőrzés befejezését követő öt évig kezelhetők,
kivéve, ha az iratokat a (6) bekezdésben meghatározottak alapján meg kell semmisíteni.

30. Kinevezés és szolgálati beosztásba helyezés
44. §

(1) A szolgálati viszony a hivatásos állományba való kinevezéssel és annak elfogadásával határozatlan vagy e törvény
rendelkezése alapján határozott időre létesül.
(2) A hivatásos állományba kinevezett személy esküt tesz, amelynek szövege a következő:
„Én .................................. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez
hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szolgálati kötelezettségemet, ha kell, életem
kockáztatásával is teljesítem; elöljáróim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint
gondoskodom; hivatásomat a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”
(3) Ha a hivatásos állomány tagja az eskü letételét megtagadja, a szolgálati viszony létesítésére az érvénytelenség
szabályait kell alkalmazni.
(4) Az eskü letételéig a hivatásos állomány tagja nem állítható szolgálatba.

45. §

(1) A hivatásos állományba kinevezésről készült okmánynak tartalmaznia kell a szolgálati viszonyra vonatkozó minden
lényeges adatot, így különösen a szolgálati viszony kezdetét, a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztását
és a hivatásos állomány tagjának besorolását, szolgálati és szolgálatteljesítési helyét, rendfokozatát, illetményét,
ruházati ellátási normáját, szolgálatteljesítési időrendjét, továbbá próbaidő kikötésénél a próbaidő tartamát és ha
szükséges, a képzettségek megszerzésére kötelezést. A kinevezési okmány egy példányát a hivatásos állomány
tagjának át kell adni.
(2) Ha a hivatásos állományba kinevezés a miniszter vagy az országos parancsnok hatáskörébe tartozik, az állományba
vételt és rendfokozatba kinevezést a miniszter vagy az országos parancsok, egyéb, a szolgálati beosztásba
helyezéssel kapcsolatos rendelkezést az állományilletékes parancsnok munkáltatói intézkedése tartalmazza.
(3) A hivatásos állomány tagja részére legkésőbb az első szolgálat megkezdésekor a munkaköri leírását át kell adni, és
tájékoztatni kell őt a szolgálat teljesítéséhez szükséges munkavédelmi szabályokról, valamint a szolgálatteljesítés
rendjéről.
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46. §

(1) A hivatásos állomány pályakezdő tagja az „A” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba, annak első
fizetési fokozatába és rendfokozatába nevezhető ki. A tanulmányait kiváló vagy annak megfelelő minősítésű
eredménnyel végző pályakezdőt a kinevezésre jogosult az „A” besorolási kategória második fizetési fokozatába is
kinevezheti.
(2) A nem rendvédelmi oktatási intézményben végzett, nem pályakezdő, hivatásos állományba próbaidő kikötésével
felvett személy a tervezett szolgálati beosztás besorolási kategóriájának első fizetési fokozatába és rendfokozatába
nevezhető ki. Véglegesítésekor besorolását a 280. § (3) bekezdésére figyelemmel újra meg kell állapítani.
(3) A (2) bekezdés szerint hivatásos állományba felvett személy részére elő kell írni a rendvédelmi szerv jellegének
megfelelő, valamint a szolgálati beosztásához szükséges szakképzettség és egyéb előírt rendvédelmi képzettség
megszerzését és vizsga letételét. A hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya a törvény erejénél fogva
megszűnik, ha a képzettség, vizsga megszerzéséhez szükséges képzést önhibájából nem kezdte meg, azt
a meghatározott idő alatt nem fejezte be, vagy a vizsgát nem tette le.
(4) Szolgálati viszony a kinevezési okmányban felsorolt, változó szolgálatteljesítési helyen történő szolgálatteljesítésre is
létesíthető.
(5) Külföldi szolgálatteljesítésre szolgálati beosztást létesíteni csak akkor lehet, ha az a munkaköri feladatok ellátásából
természetszerűleg következik, és a hivatásos állomány tagja az azzal kapcsolatos feltételek ismeretében a szolgálati
beosztásba helyezésébe beleegyezett.

47. §

(1) Az a szolgálati viszonyt létesítő személy, aki még nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott rendvédelmi
szakmai képesítéssel, nem láthat el olyan szolgálatot, amelyhez a rendvédelmi szerv jellegének megfelelő
rendvédelmi szakmai képesítés megléte szükséges, és önálló intézkedésre nem jogosult. Szolgálatát csak a hivatásos
állomány önálló intézkedésre jogosult tagjának irányítása mellett vagy kötelékben teljesítheti.
(2) A hivatásos állomány tagját a feltételek biztosítása mellett, megfelelő határidő kitűzésével kötelezni kell
az (1) bekezdés szerinti képzettség megszerzésére. Ha ennek az előírt határidőben önhibájából nem tesz eleget,
a szolgálati viszonya a 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a törvény erejénél fogva megszűnik.

48. §		
Az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy hivatásos
állományba való visszavételéről, valamint a szolgálati járandóságban részesülő személy szenior állományba
vételéről az állományilletékes parancsnok – az öregségi nyugdíjnak, a korhatár előtti ellátásnak vagy a szolgálati
járandóságnak a Tny. 83/C. § (1) bekezdése, valamint a Knytv. 11. § (1) bekezdése szerinti szüneteltetése érdekében,
az érintett személy nevének és társadalombiztosítási azonosító jelének megküldésével – haladéktalanul értesíti
a nyugdíjfolyósító szervet.

31. Próbaidő
49. §

(1) A szolgálati viszony létesítésekor – e törvény eltérő rendelkezésének hiányában – legalább három, de legfeljebb
tizenkét hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni. Tizenkét hónap próbaidőt kell kikötni, ha a jelentkező nem
rendelkezik a 47. § (1) bekezdése szerinti, a rendvédelmi szerv jellegének megfelelő rendvédelmi szakmai
képesítéssel.
(2) A hivatásos állomány tagja a próbaidő alatt a jogszabályban meghatározott illetményre és a szolgálat teljesítéséhez
szükséges egyéb ellátásra jogosult.
(3) A próbaidő alatt a szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
(4) A középfokú rendvédelmi oktatási intézményben tanulmányokat folytató személyt – a miniszter által meghatározott
feltételekkel és rendben – az első oktatási év eredményes befejezése után legalább hat, de legfeljebb tizenkét havi
próbaidő kikötésével a képzés szintjének megfelelően, tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó „A” besorolási
kategóriájú szolgálati beosztás első fizetési fokozatába kinevezéssel, hivatásos állományba lehet venni.
Szolgálatellátására a 47. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés irányadó.

50. §

(1) Ha a hivatásos állomány tagja részére próbaidőt kötöttek ki, a próbaidő elteltekor dönteni kell a véglegesítéséről.
(2) A véglegesítés előtt az állományilletékes parancsnok meggyőződik
a)
– ha volt ilyen előírás – az előírt képzettség megszerzéséről,
b)
az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági feltételeknek való megfelelésről,
c)
a hivatásos állomány tagjának a hivatásos szolgálat alatt tanúsított magatartásáról, szakmai felkészültségéről
és teljesítményéről,
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valamint kikéri a hivatásos állomány tagja szolgálati elöljárójának véleményét.
(3) Ha a hivatásos állomány tagjának véglegesítését az állományilletékes parancsnok elutasítja, a szolgálati viszonyt
azonnali hatállyal a próbaidő alatt meg kell szüntetni.

VII. FEJEZET
ÁLLOMÁNYBA TARTOZÁS ÉS A SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSE RENDVÉDELMI SZERVEN KÍVÜL
51. §

(1) A hivatásos állomány tagja annak a rendvédelmi szervnek az állományába tartozik, amelybe őt a kinevezési
okmányban felvették, és szolgálatát is – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – ott teljesíti.
(2) A hivatásos állomány tagja a szolgálatát a rendvédelmi szerven kívül teljesítheti
a)
a miniszter által vezetett minisztériumban,
b)
a miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervnél vagy
c)
a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetnél
meghatározott munkakör vagy feladat ellátásával, szolgálati beosztásban, kormánytisztviselői vagy közalkalmazotti
munkakörben.
(3) Hivatásos szolgálat kormányzati, rendvédelmi érdekből a rendvédelmi szerven kívül a következő szerveknél is
teljesíthető:
a)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
b)
az ügyészi szervezet,
c)
a (2) bekezdésen kívüli közigazgatási vagy államigazgatási szerv,
d)
a Köztársasági Elnöki Hivatal,
e)
a Magyar Honvédség,
f)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kívüli más, állami fenntartású felsőoktatási intézmény,
g)
tudományos intézmény,
h)
rendvédelmi célú tevékenységet folytató állami tulajdonban levő gazdálkodó szerv,
i)
egészségügyi intézmény,
j)
a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezet, valamint
k)
rendészeti adatfeldolgozást végző szerv [a c)–k) pontban meghatározott szervek a továbbiakban együtt: más
szerv].
(4) Hivatásos szolgálat kormányzati, rendvédelmi érdekből az Európai Unió intézményeinél és nemzetközi szervezetnél
is teljesíthető.

VIII. FEJEZET
A SZOLGÁLATI VISZONY MÓDOSÍTÁSA
32. A szolgálati viszony módosulásának esetei
52. §

(1) A szolgálati viszony – az e törvényben meghatározott eseteket kivéve – a hivatásos állomány tagjának
beleegyezésével módosítható.
(2) A módosítás esetei különösen:
a)
szolgálati beosztás módosítása
aa)
magasabb szolgálati beosztásba helyezéssel,
ab)
azonos besorolású másik szolgálati beosztásba helyezéssel,
ac)
alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezéssel,
ad)
vezetői beosztásba történő kinevezéssel és a vezetői kinevezés visszavonásával,
b)
áthelyezés rendvédelmi szerv más szervezeti egységéhez,
c)
átrendelés,
d)
más szervhez vezénylés,
e)
vezénylés a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által irányított szervhez,
f)
vezénylés az ügyészi szervezethez,
g)
vezénylés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre,
h)
külföldi szolgálatra vezénylés,
i)
megállapodás az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban
történő szakértői részvételre,
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j)
k)
l)
m)
n)

megbízás helyettesítésre,
szolgálati viszony szüneteltetése,
rendelkezési állományba helyezés,
nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezés,
könnyített szolgálatban foglalkoztatás.

33. Szolgálati beosztás módosítása
53. §

(1) A hivatásos állomány tagja szervezeti egységen belül magasabb szolgálati beosztásba csak beleegyezésével
helyezhető, feltéve, hogy a tervezett szolgálati beosztás ellátásához szükséges képesítési és alkalmassági
feltételeknek megfelel.
(2) Szervezeti egységen belül azonos besorolású másik szolgálati beosztásba helyezéshez a hivatásos állomány
tagjának beleegyezése nem szükséges, azonban az új szolgálati beosztásba előírt képesítési és alkalmassági
feltételeknek ebben az esetben is meg kell felelni.

54. §

(1) Ha a hivatásos állomány nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső szolgálati beosztást betöltő tagjával szemben
a nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg, és a nemzetbiztonsági
ellenőrzés alá eső jogviszony fenntartását a nemzetbiztonsági ellenőrzés tárgykörét szabályozó törvény szerint arra
feljogosított személy nem hagyta jóvá, a hivatásos állomány tagját a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső szolgálati
beosztásból azonnali hatállyal fel kell menteni.
(2) A szolgálati beosztásból történő felmentéssel egyidejűleg intézkedni kell a kifogástalan életvitel soron kívüli
ellenőrzésére. A szolgálati beosztásból történő felmentés időpontjától a hivatásos állomány tagjának szolgálati
viszonya szünetel.
(3) Ha a kifogástalan életvitel-ellenőrzés az életvitel kifogásolhatóságát állapítja meg, a hivatásos állomány tagjának
szolgálati viszonyát a 86. § (2) bekezdés b) pontja alapján felmentéssel meg kell szüntetni.
(4) Ha a kifogástalan életvitel-ellenőrzés kifogásolható életvitelt nem állapít meg, a hivatásos állomány tagja részére
a rendvédelmi szervnek az állományilletékes parancsnok irányítása alá tartozó valamely szervezeti eleménél
– feltéve, hogy felajánlható szolgálati beosztással rendelkezik – másik, képzettségének, végzettségének megfelelő,
de nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső szolgálati beosztást kell felajánlani. A felajánlott szolgálati beosztás
a korábbi szolgálati beosztással azonos besorolású vagy alacsonyabb szolgálati beosztás is lehet.
(5) A felajánlott szolgálati beosztás elfogadásáról vagy elutasításáról a hivatásos állomány tagja a felajánlástól számított
öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha a hivatásos állomány tagja a szolgálati beosztás elfogadásáról öt
munkanapon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, mintha a felajánlott szolgálati beosztást elutasította
volna.
(6) Ha a (4) bekezdés szerinti szolgálati beosztás nem biztosítható, úgy az érintettet beleegyezésével a szolgálati
beosztásba helyezéséig, de legfeljebb egy évig rendelkezési állományba kell helyezni. Ez esetben a szolgálati hely és
szolgálati tevékenység meghatározásáról az állományilletékes parancsnok köteles gondoskodni.
(7) A (6) bekezdés szerinti rendelkezési állomány ideje alatt a hivatásos állomány tagja részére a szolgálati beosztásból
történő felmentését megelőző – a korábbi szolgálati beosztás tényleges betöltéséhez kötődő pótlékok nélküli –
illetményének 85%-át kell folyósítani.
(8) Ha a hivatásos állomány tagja a részére a (4) bekezdés szerint felajánlott vagy a (6) bekezdés szerinti rendelkezési
állomány ideje alatt felajánlott azonos besorolású vagy alacsonyabb szolgálati beosztást elfogadja, akkor az új
szolgálati beosztásának megfelelően kell besorolni és illetményét megállapítani.
(9) Ha a hivatásos állomány tagja a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső szolgálati beosztás alóli felmentést követően
vagy a (6) bekezdés szerinti rendelkezési állomány ideje alatt felajánlott, a (4) bekezdésben meghatározott
feltételeknek megfelelő szolgálati beosztást nem fogadja el, szolgálati viszonyát a 86. § (2) bekezdés c) pontja
alapján felmentéssel meg kell szüntetni.

55. §

(1) A hivatásos állomány tagja alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezhető:
a)
beleegyezésével, ha létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt a szolgálati beosztása megszűnt,
b)
a saját kérelmére,
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c)
d)

a vezetői kinevezés visszavonásával vagy az arról történő lemondással, vagy
ha a nemzetbiztonsági ellenőrzése alapján megállapított nemzetbiztonsági
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső szolgálati beosztásából fel kellett menteni.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja esetén az 54. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
56. §

kockázat

miatt

(1) A hivatásos állomány tagját alacsonyabb szolgálati beosztásba kell helyezni, ha
a)
minősítése alapján az általa betöltött szolgálati beosztás ellátására alkalmatlannak bizonyult,
b)
vele szemben alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés fegyelmi fenyítést alkalmaztak.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén a 189. § szerint kell eljárni.
(3) A minősítésre alapozott alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezéskor a hivatásos állomány tagját
a szolgálatteljesítési hely megváltoztatása nélkül a szervezeti egységen belüli üres vagy átmenetileg be nem töltött
alacsonyabb szolgálati beosztásban kell tovább foglalkoztatni. Ha ilyen szolgálati beosztás a szolgálatteljesítési hely
megváltoztatása nélkül nem biztosítható, a szolgálatteljesítési hely megváltoztatásával, az 57. § (2) bekezdésében
foglalt korlátozás figyelembevételével kell eljárni.

34. Áthelyezés a rendvédelmi szerv más szervezeti egységéhez
57. §

(1) Szolgálati érdekből vagy a hivatásos állomány tagjának kérelmére a hivatásos állomány tagja a rendvédelmi szerv
más szervezeti egységéhez áthelyezhető, ha megfelel a tervezett új szolgálati beosztáshoz előírt képzettségi és
alkalmassági feltételeknek. Az átadó állományilletékes parancsnok a szolgálati érdekre hivatkozva az áthelyezést
legfeljebb négy hónappal elhalaszthatja. Ha a hivatásos állomány tagja a tervezett szolgálati beosztást pályázattal
nyerte el, az áthelyezés nem halasztható el.
(2) A szolgálati érdekből történő áthelyezéshez nem kell a hivatásos állomány tagjának beleegyezése, ha az
a)
nem jár a szolgálatteljesítési hely megváltoztatásával, vagy
b)
az új szolgálatteljesítési hely eléréséhez szükséges idő a tartózkodási helytől – tömegközlekedés
igénybevételével – nem haladja meg irányonként a másfél órát, a hivatásos állomány tíz éven aluli gyermeket
nevelő tagja esetében az egy órát.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetében az új szolgálatteljesítési hely meghatározásakor a hivatásos állomány tagjának
méltányos érdekét lehetőség szerint figyelembe kell venni.
(4) A szolgálati érdekből történő áthelyezéshez a hivatásos állomány tagjának beleegyezése szükséges, ha
az áthelyezés alacsonyabb vagy magasabb szolgálati beosztásba helyezéssel is jár.

35. Vezetői beosztás
58. §

(1) A hivatásos állomány tagja a rendvédelmi szervnél rendszeresített vezetői beosztásba – beleegyezésével –
akkor nevezhető ki, ha a tervezett vezetői beosztáshoz szükséges szakmai és rendvédelmi ismeretekkel, vezetői
kompetenciákkal rendelkezik, valamint az egészségi és pszichikai állapota alkalmassá teszi a vezetői beosztás
ellátására.
(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a vezetői kinevezés határozatlan időre szól.
(3) Vezetői kinevezés helyettesítés céljából vagy tartós külszolgálat időtartamára határozott időre is adható.
A helyettesítés céljából adott határozott idejű vezetői kinevezés meghosszabbítható.
(4) Kiemelt vezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, aki középvezetői beosztásban legalább
három évet eltöltött. Középvezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, aki beosztott vezetői
beosztásban legalább három évet eltöltött.
(5) A területi és a helyi szerv vezetője öt évre nevezhető ki vezetői beosztásába. A kinevezés azonos szolgálati
helyen egy alkalommal öt évvel hosszabbítható meg, ha a vezető egyéni teljesítményértékelése, valamint
az általa irányított területi vagy helyi szerv szervezeti teljesítményértékelésének öt évi átlaga legalább jó
teljesítményfokozatú.
(6) A vezetői beosztásnak az (5) bekezdésben foglalt határozott idő lejártával történő megszűnése esetén a vezetői
kinevezés visszavonására vonatkozó szabályok irányadóak.

59. §

(1) A hivatásos állomány tagjának vezetői kinevezése azonnali hatállyal, indokolás nélkül visszavonható vagy arról
az érintett harmincnapos határidővel bármikor, indokolás nélkül lemondhat.
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(2) A vezetői kinevezés visszavonása esetén, ha az nem a 185. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fenyítés végrehajtása
miatt történik, az érintett részére a kinevezés visszavonásával egy időben a rendvédelmi szervnek a visszavont
vezetői beosztása szerinti szervezeti egységénél, ha az nem lehetséges, másik szervezeti egységénél
képzettségének megfelelő szolgálati beosztást kell felajánlani, feltéve, hogy ilyen felajánlható szolgálati beosztás
rendelkezésre áll. A felajánlott szolgálati beosztás nem lehet magasabb besorolású vezetői beosztás a visszavont
vezetői beosztásnál, valamint nem vezetői beosztás felajánlása esetén legalább „C” besorolási kategóriába tartozó
szolgálati beosztást kell felajánlani. A felajánlott szolgálati beosztás elfogadásáról vagy elutasításáról a hivatásos
állomány tagja a felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha a hivatásos állomány tagja
a szolgálati beosztás elfogadása vonatkozásában öt munkanapon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni,
mintha a felajánlott szolgálati beosztást elutasította volna.
(3) Ha a vezetői kinevezés visszavonásakor a (2) bekezdés szerinti szolgálati beosztás nem biztosítható, vagy
a felajánlásról egészségi állapota miatt nem lehet dönteni, a hivatásos állomány tagját – a vezetői besorolása
szerinti utolsó illetménye 85%-ának folyósítása mellett – a szolgálati beosztásba helyezéséig, de legfeljebb egy
évig rendelkezési állományba kell helyezni. Ez esetben a szolgálati hely és szolgálati tevékenység meghatározásáról
az állományilletékes parancsnok köteles gondoskodni.
(4) Ha a hivatásos állomány tagja a neki felajánlott szolgálati beosztást elfogadja, új szolgálati beosztásának
megfelelően be kell sorolni és illetményét megállapítani. Ha a hivatásos állomány tagja a vezetői kinevezés
visszavonása után a neki felajánlott, a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő szolgálati beosztást
nem fogadja el, szolgálati viszonyát a 86. § (2) bekezdés e) pontja alapján felmentéssel meg kell szüntetni.
(5) A vezetői kinevezésről történő lemondás esetén a (3) bekezdés szerinti időtartam alatt a rendvédelmi
szervnél – feltéve, hogy felajánlható szolgálati beosztás rendelkezésre áll – a hivatásos állomány tagja részére
képzettségének megfelelő szolgálati beosztást kell felajánlani. A felajánlott szolgálati beosztás nem lehet magasabb
besorolású vezetői beosztás a lemondással érintett vezetői beosztásnál. A hivatásos állomány tagja a felajánlott
szolgálati beosztás elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban
nyilatkozik. Ha a hivatásos állomány tagja a felajánlott szolgálati beosztást elfogadja, új szolgálati beosztásának
megfelelően kell besorolni és illetményét megállapítani.
(6) A szolgálati viszonyról történő lemondásnak kell tekinteni, ha a hivatásos állomány tagja nem fogadja el a vezetői
kinevezésről történő lemondást követően felajánlott, végzettségének, képzettségének megfelelő szolgálati
beosztást. Ha a rendvédelmi szervnél felajánlható másik szolgálati beosztás nincs, de a szolgálat érdekeire
figyelemmel a hivatásos állomány tagjának továbbfoglalkoztatását tervezik, úgy az érintett beleegyezésével
– a vezetői beosztása szerinti utolsó illetménye 85%-ának folyósítása mellett – a szolgálati beosztásba helyezéséig,
de legfeljebb egy évig rendelkezési állományba helyezhető. Ez esetben a szolgálati hely és szolgálati tevékenység
meghatározásáról az állományilletékes parancsnok köteles gondoskodni.

36. Átrendelés
60. §

(1) A hivatásos állomány tagja szolgálati érdekből eredeti szolgálati beosztásában való meghagyása mellett,
beleegyezése nélkül a rendvédelmi szerv bármely szervezeti egységéhez és bármely helységbe meghatározott
szolgálati feladat teljesítésére átrendelhető.
(2) A más helységbe való átrendelések együttes időtartama naptári évenként a négy hónapot nem haladhatja meg.
A négy hónap leteltétől számított hat hónapon belül újabb átrendelésre nem kerülhet sor. Méltánylást érdemlő
személyi vagy családi érdekből azonban e korlátoktól el lehet tekinteni. E korlátoktól a hivatásos állomány tagjának
kérelmére is el lehet térni.
(3) A rendelkezési állományba nem tartozók iskolai rendszerű oktatása, képzése az oktatás időtartamára átrendeléssel
történik. Ezen átrendelés időtartama nem számít be a (2) bekezdésben meghatározott időtartamba.

61. §

(1) A hivatásos állomány tagja a rendvédelmi szerv hatékony működéséhez szükséges szolgálatszervezési okból,
ideiglenesen az eredetei szolgálati beosztásához tartozó feladatok helyett a szervezeti egységen belül más
szolgálati feladatok ellátására rendelhető át (a továbbiakban: ideiglenes átrendelés), az eredeti szolgálati
beosztásában való megtartása mellett.
(2) Az ideiglenes átrendelést a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban rendeli el.
(3) Az ideiglenes átrendelésre egy naptári éven belül összesen harminc munkanap időtartamban,
a rész-szolgálatteljesítési időben foglalkoztatott esetében a harminc munkanap időarányos részére kerülhet sor.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

5241

(4) Az ideiglenes átrendelés időtartamára a hivatásos állomány tagját nem illeti meg az illetményen felüli további
díjazás.

37. A más szervhez vezénylés
62. §

(1) A hivatásos állomány tagja kormányzati, rendvédelmi vagy egyéb biztonsági érdekből a miniszter, a más szervet
irányító vagy vezető miniszter, a más szerv és a rendvédelmi szerv megállapodása alapján – beleegyezésével –
munkakör vagy meghatározott feladat ellátására más szervhez vezényelhető szolgálatteljesítésre.
(2) A más szervhez vezénylés legfeljebb öt évre szól. A más szervhez vezénylés leteltét követően újabb más szervhez
vezénylésre akkor kerülhet sor, ha a hivatásos állomány tagja a más szervhez vezénylés megszűnése után legalább
a vezénylésével megegyező időtartamban a rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesített.
(3) A vezényelt a más szervhez vezénylés ideje alatt a más szervhez vezénylést megelőzően viselt rendfokozatának
viselésére jogosult.
(4) Ha a hivatásos állomány tagjának más szervhez vezénylése előzetes felkészítéshez kötött, a vezénylést megelőző
szolgálati beosztásából történő felmentését követően a felkészítés időtartamára, de legfeljebb hat hónapig részére
a más szervhez vezénylés előtt megállapított illetményt kell folyósítani.

63. §

(1) A hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagja a más szerv illetékes vezetőjének rendelkezései szerint teljesíti
szolgálatát.
(2) A hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagjának tevékenységére, munkarendjére, teljesítményértékelésére,
minősítésére, pihenőidejére, a kártérítésre, a személyiségi jogi jogsértés jogkövetkezményeire, a más szervnél
rendszeresített címek és egyéb elismerések elnyerésére és viselésére – a (6) és (7) bekezdés kivételével – a más
szervnek az ellátott munkakör szerinti foglalkoztatottaira vonatkozó szabályok irányadóak.
(3) A hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagja
a)
illetményére, illetményjellegű juttatásaira a más szervnek az ellátott munkakör szerinti foglalkoztatottaira
vonatkozó szabályok az irányadók,
b)
keresőképtelensége esetén a 147. és 148. § szerinti szabályok alkalmazásával jogosult a 168. § szerinti
távolléti díjra,
c)
az e törvény szerinti jubileumi jutalomra jogosult,
d)
az a) pont szerinti illetményen felül az e törvény szerinti hivatásos pótlék legalacsonyabb mértékének
megfelelő összegű hivatásos pótlékra jogosult.
(4) A más szervnél megállapított illetmény és a (3) bekezdés d) pontja szerinti hivatásos pótlék együttes összege
– a vezényelt hozzájárulása nélkül – nem lehet kevesebb a más szervhez vezénylés előtt a szolgálati beosztásban
elért illetménynél. A más szervhez vezénylés időtartama alatt a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyán
alapuló egyéb járandóságait kormányrendeletben foglaltak szerint kell biztosítani.
(5) A hivatásos állomány tagjának ruházati ellátmányát a rendvédelmi szerv saját költségvetésének terhére biztosítja.
A más szervhez vezényelt illetménye és a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó egyéb járandóságok a más szerv
költségvetését terhelik.
(6) A (7) bekezdésben meghatározott korlátozással, a szolgálati viszonyt érintő munkáltatói jogokat jogszabályban
meghatározottak szerint a miniszter vagy az országos parancsnok, az egyéb munkáltatói jogokat a más szervhez
vezénylés helye szerinti más szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetője, parancsnoka gyakorolja.
(7) A hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagjának fegyelmi felelősségre vonására a rendvédelmi szervnél
szolgálatot teljesítő hivatásos állomány tagjára vonatkozó szabályok az irányadók.

64. §

(1) A más szervhez vezénylés megszüntetésére a más szerv vezetőjének kezdeményezésére érdekmúlás miatt vagy
a más szervhez vezényelt magatartására visszavezethető okból, valamint a hivatásos állomány tagjának kérelme
alapján kerülhet sor. A szolgálat érdekére hivatkozva a más szervhez vezénylés megszüntetését a rendvédelmi szerv
is kezdeményezheti. A más szervhez vezénylésnek a más szerv működése érdekkörében felmerülő okból történő
megszüntetése a más szerv vezetőjének kérésére legfeljebb két hónapra elhalasztható.
(2) A más szervhez vezénylés megszüntetése esetén a hivatásos állomány tagja részére a rendvédelmi szerv valamely
szervezeti egységénél – lehetőség szerint a más szervhez vezénylést megelőző szolgálati helyen – a végzettségének,
képzettségének megfelelő, de legalább a más szervhez vezénylést megelőző szolgálati beosztásával azonos
besorolású szolgálati beosztást kell biztosítani. Ha a hivatásos állomány tagjának ilyen szolgálati beosztás
nem biztosítható, de a más szervhez vezénylés megszüntetésétől számított egy éven belül ez lehetővé válhat,
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beleegyezésével a szolgálati beosztásba helyezéséig, de legfeljebb egy évig, rendelkezési állományban tartható.
Ebben az esetben az érintettet a más szervhez vezénylést megelőző szolgálati beosztásának megfelelően kell
besorolni és részére az adott szolgálati beosztásból eredő korábbi pótlékok nélküli illetményt kell folyósítani.
(3) Ha a hivatásos állomány tagja számára a végzettségének, képzettségének megfelelő, de legalább a más szervhez
vezénylést megelőző szolgálati beosztásával azonos besorolású szolgálati beosztás nem biztosítható, vagy ennek
hiányában a neki felajánlott alacsonyabb szolgálati beosztást nem fogadja el, akkor az érintett szolgálati viszonyát
felmentéssel meg kell szüntetni.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően nem felmentéssel kell megszüntetni a szolgálati viszonyt, hanem a szolgálati viszonyról
történő lemondásnak kell tekinteni, ha a hivatásos állomány tagja a végzettségének, képzettségének megfelelő,
de legalább a más szervhez vezénylést megelőző szolgálati beosztásával azonos besorolású szolgálati beosztást
nem fogadja el, vagy arról öt munkanapon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy a felajánlott szolgálati beosztás
elfogadásával a szolgálatteljesítési hely nem változik.

38. Vezénylés a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által irányított szervhez
65. §

(1) A hivatásos állomány tagját a miniszter az 51. § (2) bekezdésében meghatározott szervhez – beleegyezésével –
határozott vagy határozatlan időre vezényelheti.
(2) A miniszter az 51. § (2) bekezdésében meghatározott szervhez vezénylés elrendelésekor meghatározza, hogy
a vezényelt szolgálati beosztást, közalkalmazotti vagy kormánytisztviselői munkakört tölt be.
(3) Az 51. § (2) bekezdésében meghatározott szervhez
a)
kormánytisztviselői vagy közalkalmazotti munkakörbe történő vezénylésre a más szervhez vezénylésre
vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban meghatározott eltéréssel,
b)
szolgálati beosztás betöltésére vezénylésre az e §-ban és a 66. §-ban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
(4) Az 51. § (2) bekezdésében meghatározott szervhez történő vezénylés esetében a 62. § (2) bekezdésében foglaltaktól
eltérően
a)
a vezénylés időtartamára vonatkozó ötéves korlátozás nem alkalmazandó, továbbá
b)
a vezénylésre a rendvédelmi szervnél történő ismételt szolgálatteljesítés hiányában vagy a 62. §
(2) bekezdésében meghatározott időtartam letelte előtt is sor kerülhet.
(5) A miniszter a vezénylés fenntartásával a hivatásos állomány tagját meghatározott szolgálati feladat ellátására
az irányítása alatt álló más szervhez továbbvezényelheti.

66. §

(1) A hivatásos állománynak az 51. § (2) bekezdésében meghatározott szervhez szolgálati beosztás betöltésére
vezényelt tagja
a)
esetében a szolgálati viszonyt nem érintő munkáltatói jogköröket, fegyelmi felelősségre vonását – a szolgálati
viszonyt érintő fegyelmi fenyítések kivételével – az 51. § (2) bekezdése szerinti szerv vezetője gyakorolja,
b)
illetményére és illetményjellegű juttatásaira, teljesítményértékelésére, minősítésére, pihenőidejére,
a kártérítésre, a személyiségi jogi jogsértésének jogkövetkezményeire, elismerések elnyerésére és viselésére,
képzésére, továbbképzésére és előmenetelére e törvény szabályait kell alkalmazni,
c)
foglalkoztatásával kapcsolatos költségek – ha jogszabály vagy a miniszter eltérően nem rendelkezik –
a vezényeltet foglalkoztató rendvédelmi szervet terhelik.
(2) Az 51. § (2) bekezdésében meghatározott szervhez szolgálati beosztás betöltésére történő vezénylés
megszüntetését az 51. § (2) bekezdése szerinti szerv indokolás nélkül kezdeményezheti.
(3) A hivatásos állomány tagja a vezénylés ideje alatt a vezénylés idejére megállapított szolgálati beosztáshoz
rendszeresített rendfokozatot viseli.
(4) A szolgálati beosztásba történő vezénylés esetében a meghatározott szolgálati beosztás besorolása – a hivatásos
állomány tagjának beleegyezése nélkül – nem lehet alacsonyabb a vezénylés előtt betöltött szolgálati beosztás
besorolásánál. A vezénylés megszüntetésekor a szolgálati beosztás felajánláskor a vezénylés helye szerinti utolsó
szolgálati beosztást kell figyelembe venni.

39. Vezénylés ügyészi szervezethez
67. §

(1) A hivatásos állomány tagja – a szolgálati beosztása meghagyása mellett – a legfőbb ügyész kezdeményezésére,
az országos parancsnok egyetértésével, meghatározott feladat ellátására, határozott időtartamra az ügyészi
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szervezethez vezényelhető. A hivatásos állomány tagjának az ügyészi szervezethez vezénylésére a 62–64. §-ban
foglalt szabályokat kell – az e §-ban foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni.
(2) A hivatásos állománynak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervhez vezényelt tagját
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetője a vezénylés megszüntetése nélkül
– a legfőbb ügyész kezdeményezésére – az ügyészi szervezethez meghatározott feladat ellátására ideiglenesen
vezényelheti.
(3) A hivatásos állomány tagjának az ügyészi szervezethez, meghatározott feladat ellátására történő ideiglenes
vezénylésére alkalmazni kell a 64. § (1) bekezdését azzal, hogy a vezénylés megszüntetésére jogosult a belső
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetője is.
(4) A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervtől meghatározott feladat ellátására történő
ideiglenes vezénylés időtartama alatt a szolgálati viszonnyal összefüggő munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja,
az egyéb munkáltatói jogokat az ügyészi szervezet munkáltatói jogkört gyakorló vezetője. A hivatásos állomány
tagjának előléptetése, kitüntetése, fegyelmi felelősségre vonása, ruházati ellátmányának és a 63. § (3) bekezdésében
nem említett járandóságainak biztosítása a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervhez
történt vezénylésre irányadó szabályok szerint történik.

40. Vezénylés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre
68. §

(1) A hivatásos állomány tagja – beleegyezésével – határozott vagy határozatlan időtartamra szolgálati beosztásba vagy
közalkalmazotti oktatói, nevelői munkakör vagy feladat ellátására a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényelhető.
A vezénylésre a 63. § (1)–(5) bekezdését az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztásokat és azok besorolását a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület (a továbbiakban: Fenntartói Testület) véleményének kikérésével
a rendészetért felelős miniszter határozza meg. A szolgálati beosztás a Fenntartói Testület egyetértésével szolgálati
viszonyban nem álló személlyel is betölthető.
(3) A vezényelt a besorolásának megfelelő illetményre és e törvény szerinti pótlékokra, juttatásokra, támogatásokra
és költségtérítésre jogosult azzal, hogy azokat a vezénylő rendvédelmi szerv folyósítja. A vezényelt
kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és mértékben rendészeti felsőoktatási illetménykiegészítésre,
továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szabályzataiban
meghatározott feltételekkel juttatásokra, támogatásokra, valamint költségtérítésekre is jogosult vagy azokban
részesíthető.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott rendészeti felsőoktatási illetménykiegészítés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet
terheli azzal, hogy annak összegét átadja a rendvédelmi szerv részére és azt a rendvédelmi szerv az illetmény
részeként folyósítja. Az egyéb juttatásokat és támogatásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem folyósítja, és azzal
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felé kell a hivatásos állomány tagjának elszámolnia.
(5) A vezényelt oktatói, tudományos ismereteinek fejlesztése érdekében vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
nemzetközi kapcsolatai keretében – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának kezdeményezésére – külföldi
szolgálatra ideiglenesen vezényelhető. A külföldi szolgálatra történő ideiglenes vezénylés tartamára az e törvény
vagy a végrehajtására kiadott rendelet alapján járó, a vezénylő rendvédelmi szerv költségvetését terhelő
költségtérítést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem saját költségvetéséből kiegészítheti.

41. Külföldre vezénylés
69. §

(1) A hivatásos állomány tagját beleegyezésével
a)
a nemzetközi szervezetek által béketámogató, fegyveres vagy egyéb rendészeti tevékenységre kiírt és
a miniszter által támogatott pályázat elnyerése esetén,
b)
nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi béketámogató, fegyveres vagy egyéb rendészeti
misszióban való részvételre önkéntes jelentkezés alapján,
c)
az Európai Unió intézményeibe nemzeti szakértőként, kormányrendeletben meghatározott jelölési eljárás
alapján vagy gyakornokként a miniszter támogatásával,
d)
egyéb, Magyarország nemzetközi kötelezettségeinek ellátásához kapcsolódó feladatok ellátására
– rendelkezési állományba helyezés mellett – a miniszter külföldre vezényli a külföldi szolgálati tevékenység
időtartamára, de legfeljebb három évre. A külföldre vezénylés egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható.
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(2) Magyarországi szolgálatteljesítési hely esetén is a külföldre vezénylés szabályai szerint kell eljárni, ha a vezénylés
az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szervezethez vagy az Európai Unió intézményéhez, az ott meghatározott célból
történik, és a nemzetközi szerv vagy az Európai Unió intézményének székhelye vagy telephelye Magyarországon
van.
(3) A hivatásos állomány tagját nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében vagy megállapodás alapján három
hónapot meg nem haladó időtartamra – a szolgálati beosztása meghagyásával – az országos parancsnok vagy
az országos főigazgató vezényli a külföldi szolgálatra.
(4) A hivatásos állomány tagját külföldi szolgálatra vezénylés előtt az ezzel járó sajátos szolgálati kötelezettségekről,
ezek teljesítése feltételeiről és körülményeiről, a részére járó juttatásokról és egyéb jogosultságairól tájékoztatni kell.
(5) A hivatásos állomány külföldre vezényelt tagjának juttatásaira, többletjuttatásaira, költségtérítésére, ellátmányára
kormányrendelet a szolgálatteljesítési hely sajátosságaira, továbbá a vezényelt közeli hozzátartozóira tekintettel
e törvényben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátást állapíthat meg.
(6) A rendelkezési állományba helyezés mellett külföldre vezényeltek esetében a külföldre vezénylés megszüntetésekor
a 64. § (2)–(4) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell eljárni.
(7) Ha a hivatásos állomány tagjának külföldre vezénylése előzetes felkészítéshez kötött, a külföldre vezénylést
megelőző szolgálati beosztásából történő felmentését követően a felkészítés időtartamára, de legfeljebb hat
hónapig részére a külföldre vezénylés előtt megállapított illetményt kell folyósítani.

42. Az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban történő
szakértői részvétel
70. §

(1) A rendvédelmi szerv és a hivatásos állomány tagja megállapodhatnak abban, hogy a hivatásos állomány tagja
határozott ideig az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programok keretében
szakértői tevékenységet lát el. A hivatásos állomány tagja és a fejlesztési programok végrehajtásáért felelős szerv
között a szakértői tevékenység gyakorlásával kapcsolatban kötött megállapodás nem hoz létre e törvény szerinti
további jogviszonyt.
(2) A hivatásos állomány tagjának kinevezését az (1) bekezdésben foglalt tevékenység ellátásának időtartamára
közös megegyezéssel módosítani kell. A határozott idő elteltével a hivatásos állomány tagját vissza kell helyezni
a szakértői tevékenységet megelőzően általa betöltött szolgálati beosztásba.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenység ellátásának ideje alatt a szolgálati viszony a 86. § (1) bekezdésében foglalt
okok alapján nem szüntethető meg felmentéssel.
(4) A hivatásos állománynak az (1) bekezdés szerinti programban egyes részfeladatok végrehajtásáért felelős
szakértőként részt vevő, a megvalósítás időtartama alatt esetileg a kedvezményezett országban tartózkodó tagjára
a (2) bekezdést nem kell alkalmazni.

43. Megbízás helyettesítésre
71. §

(1) A hivatásos állomány arra alkalmas tagja átmenetileg megbízható
a)
az ideiglenesen megüresedett vagy betöltetlen szolgálati beosztás ellátásával,
b)
a szolgálati beosztás ellátásában tartósan akadályozott személy helyettesítésével, vagy
c)
a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztásához nem tartozó feladatkör ellátásával, többletfeladatként.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati beosztás ellátására vagy helyettesítésre szóló megbízás történhet az eredeti
szolgálati beosztás ellátása mellett vagy az eredeti szolgálati beosztás ellátása alóli mentesítéssel. A helyettesítés
az egy évet nem haladhatja meg. Az illetmény nélküli szabadságon távollevő helyettesítése az illetmény nélküli
szabadság tartamára szólhat. Az egyhavi időtartamot meg nem haladó megbízáshoz a hivatásos állomány tagjának
beleegyezése nem szükséges.
(3) A szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladatkörrel való megbízás nem esik a (2) bekezdés szerinti időkorlátozás alá.
(4) Ha a megbízott személyt az eredeti szolgálati beosztás ellátása alól mentesítették, részére a megbízással betöltött
szolgálati beosztás figyelembevételével megállapított illetmény jár, amely nem lehet kevesebb az eredeti
illetményénél. A helyettesítés a viselt rendfokozatot nem érinti.
(5) Ha a hivatásos állomány tagja a megbízást az eredeti szolgálati beosztásának ellátása mellett végzi,
a többletszolgálatért a rendvédelmi illetményalap 50–200%-áig terjedő mértékű díjazásra jogosult. A szervezetszerű
helyettesnek a szolgálati elöljárója helyettesítéséért díjazás csak az egybefüggő három hónapot meghaladó
helyettesítést követő időtartamra jár.
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(6) A (4) bekezdés szerinti illetmény és az (5) bekezdés szerinti díjazás a harminc napot meghaladó megbízás esetén
visszamenőleg, a megbízás első napjától jár.
(7) E § alkalmazásában:
a)
tartósan akadályozott személy az, aki keresőképtelenség, átrendelés, szolgálati feladatra vezénylés miatt,
vagy más okból – ide nem értve a harminc napot meg nem haladó szabadság idejét – harminc napnál
hosszabb ideje nem tudja ellátni a szolgálati beosztását vagy abból adódó feladatait, vagy előre láthatóan
harminc napnál hosszabb ideig nem fogja azt ellátni,
b)
szervezetszerű helyettes a hivatásos állománynak az a vezetői beosztást betöltő tagja, akinek a szolgálati
beosztását elsődlegesen arra rendszeresítették, hogy távolléte esetén szolgálati elöljáróját általános jelleggel
helyettesítse.
72. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti célfeladat végrehajtásában a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvényben és végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a rendvédelmi
szerv hivatásos állományának tagja is részt vehet és a kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint a célfeladat
eredményes végrehajtásáért céljuttatásra jogosult.

44. A szolgálati viszony szünetelése
73. §

(1) Szünetel a szolgálati viszonya a hivatásos állomány azon tagjának, akit az országgyűlési képviselők, az Európai
Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vagy a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán jelöltként nyilvántartásba vettek.
(2) A szünetelés időtartama jelöltségének nyilvántartásba vételétől a választás befejezéséig, megválasztása esetén
a mandátuma igazolásáig tart.
(3) Ha a hivatásos állomány (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett tagja a jelöltségtől visszalépett, vagy nem
választották meg, az eredeti szervezeti egységénél és szolgálati beosztásában folytatja szolgálatát.

74. §

(1) Szünetel a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya, ha a miniszter által vezetett minisztériumba állami
vezetővé nevezik ki.
(2) A szünetelés az állami vezetővé való kinevezéstől vagy megválasztástól az állami vezetői megbízatás megszűnéséig
tart.
(3) A szünetelés megszűnését követően az 59. §-ban meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell.

75. §		
Szünetel a szolgálati viszonya a hivatásos állomány 54. § (2) bekezdése alapján szolgálati beosztásából felmentett
tagjának a kifogásolható életvitelt megalapozó feltételek fennállásának megállapításáig, vagy ha kifogásolható
életvitel megállapítására nem kerül sor, a kifogástalan életvitel ellenőrzésének befejezéséig.
76. §		
A 73–75. § szerinti szünetelés időtartama alatt a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból származó jogait
nem gyakorolhatja, egyenruhát és szolgálati fegyvert nem viselhet, részére illetmény nem folyósítható, a szolgálati
viszonyával kapcsolatos kötelezettségek őt nem terhelik. A hivatásos állomány tagja a választással kapcsolatos
tevékenysége során vagy azzal összefüggésben a rendvédelmi szerv állományába tartozását nem használhatja fel.
Ha a szünetelésre a próbaidő alatt kerül sor, a szünetelés tartama a próbaidőbe nem számít be.

45. Rendelkezési állomány
77. §

(1) A rendvédelmi szerv hivatásos állományába tartozó, de a rendvédelmi szervnél szolgálati beosztást be nem töltő
személyt rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelően a rendvédelmi szerv rendelkezési állományába
tartozik:
a)
aki szolgálatát az 51. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott szervnél teljesíti vagy akit külföldre
vezényeltek,
b)
akinek a szolgálati beosztása létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt megszűnt, de más szolgálati
beosztásba tervezett, legfeljebb egy évig,
c)
aki rendvédelmi szerv által elrendelt iskolarendszerű képzésen vesz részt, a szolgálati beosztásba helyezéséig,
de legfeljebb a képzés befejezését követő hat hónapig,
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d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

aki felsőoktatási intézményben nappali tanrendben tanulmányokat folytat, a tanulmányai befejezéséig, de
legfeljebb a tanulmányok befejezését követő hat hónapig,
aki egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota miatt eredeti szolgálati beosztását tartósan képtelen ellátni, de
felgyógyulása várható, az általa ellátható más szolgálati beosztásba helyezéséig, de legfeljebb egy évig,
aki szolgálati feladatait gyermekgondozás céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság miatt vagy más,
önhibáján kívüli okból nem tudja ellátni, legfeljebb az ok megszűnéséig,
a Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) elnöke, az elnöki megbízatás megszűnéséig,
akinek a részére vezetői beosztásba történt kinevezésének visszavonásakor vagy vezetői kinevezésről történő
lemondás esetén az 59. § (2) és (6) bekezdése szerinti szolgálati beosztás felajánlására nincs lehetőség,
legfeljebb egy évig,
akinek a részére az 51. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott szervhez vezénylés megszüntetését
követően a 62–69. §-ban meghatározott szabályok szerinti szolgálati beosztás nem biztosítható, más
szolgálati beosztásba helyezéséig, de legfeljebb egy évig,
akinek a szolgálati viszonyát a (4) bekezdés alapján felmentéssel meg kellene szüntetni, de a felmentésére
a 88. §-ban meghatározott okok miatt nem kerülhet sor, legfeljebb a felmentési védelem megszűnéséig,
akit a szolgálati beosztásából a nemzetbiztonsági ellenőrzés során megállapított nemzetbiztonsági kockázat
miatt fel kellett menteni, de az 54. § (4) bekezdése szerinti szolgálati beosztás felajánlására nincs lehetőség,
az 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szolgálati beosztás felajánlásáig, de legfeljebb egy évig.

(2) Az
a)
b)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) bekezdés a) pontja alá tartozók jogaira és kötelezettségeire a 62–69. § rendelkezései irányadók,
(1) bekezdés b), e), g), h), i), j) és k) pontja alá tartozók jogai és kötelezettségei azonosak a szolgálati beosztást
betöltők jogaival és kötelezettségeivel,
c)
(1) bekezdés c) és d) pontja alá tartozók jogait és kötelezettségeit az oktatási intézmény szervezeti és
működési szabályzata, valamint a tanulmányi szerződés határozza meg,
d)
(1) bekezdés f ) pontja alá tartozók jogait és kötelezettségeit – beleértve a társadalombiztosítási járulék
fizetésének rendjét is – jogszabály állapítja meg.
Az (1) bekezdés c)–i) pontja szerinti rendelkezési állomány megszűnésekor a hivatásos állomány tagja részére
a rendvédelmi szerv valamely szervezeti egységénél a rendelkezési állományba helyezést megelőző szolgálati
beosztásával azonos besorolású szolgálati beosztást kell biztosítani, ilyen szolgálati beosztás hiányában legalább
a végzettségének, képzettségének megfelelő szolgálati beosztást kell felajánlani.
Ha a (3) bekezdésben meghatározott esetben a hivatásos állomány tagjának a rendelkezési állományba helyezést
megelőző szolgálati beosztásával azonos besorolású szolgálati beosztás nem biztosítható, vagy a részére ilyen
szolgálati beosztás hiányában felajánlott, végzettségének, képzettségének megfelelő szolgálati beosztást nem
fogadja el, – a hivatásos állomány (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tagja kivételével – szolgálati viszonyát
felmentéssel meg kell szüntetni.
Az (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezési állomány időtartama alatt a hivatásos állomány tagja részére
a (3) bekezdésben meghatározott szolgálati beosztást kell biztosítani vagy felajánlani. Ha a hivatásos állomány
tagjának az (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezési állomány ideje alatt ilyen szolgálati beosztás nem
biztosítható, vagy a hivatásos állomány tagja a felajánlott szolgálati beosztást nem fogadja el, a szolgálati viszonyát
felmentéssel meg kell szüntetni.
Az (1) bekezdés a), c), d), e), f ) és g) pontja alapján rendelkezési állományba helyezettek kivételével a hivatásos
állomány rendelkezési állományba tartozó tagjának szolgálati feladattal való ideiglenes ellátásáról a munkáltatói
jogkört gyakorló elöljáró köteles gondoskodni.
A hivatásos állomány rendelkezési állományba tartozó tagjának illetményére és a részére adható juttatásokra
vonatkozó szabályokat e törvény keretei között a miniszter állapítja meg.

46. Nyugdíj előtti rendelkezési állomány
78. §

(1) A hivatásos állomány tagját a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérése előtt öt évvel kérelmére vagy
– a rendvédelmi szerv érdekkörében felmerült okból, beleegyezésével – a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró erre
irányuló döntése alapján nyugdíj előtti rendelkezési állományba kell helyezni, ha legalább harminc év tényleges
szolgálati idővel rendelkezik.
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(2) A hivatásos állomány nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett tagja
a)
csak veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot, váratlan támadás vagy szükségállapot
idején hívható szolgálatba,
b)
arra az időtartamra, amíg nem hívják szolgálatba, olyan mértékű illetményre jogosult, amelynek összege
a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után megegyezik azzal az összeggel, amely a nyugdíj előtti
rendelkezési állományba helyezéskor öregségi nyugdíjként megilletné, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltötte volna, vagy választása szerint a Knytv.-ben foglaltak szerint rögzített szolgálati nyugdíjnak
megfelelő összeggel,
c)
szolgálatba hívása időtartamára a ténylegesen betöltendő szolgálati beosztása szerinti, de legalább az utolsó
havi illetményének megfelelő díjazásra jogosult, továbbá
d)
szabadságra nem jogosult, kivéve, ha szolgálatba hívják, amelynek tartamára tekintettel az éves szabadság
időarányosan illeti meg.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összegről a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót annak kérelmére a nyugdíjmegállapító szerv tájékoztatja. A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott illetmény emelésének mértéke
megegyezik az öregségi nyugdíjemelés mértékével.
(4) A nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett illetményét a központi költségvetés a rendvédelmi szervnek
megtéríti.

47. Könnyített szolgálat
79. §

(1) A hivatásos állomány tagját a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérése előtt tíz évvel, ha legalább huszonöt
év tényleges szolgálati idővel rendelkezik, kérelmére – valamely, e törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervnél
vagy a miniszter által vezetett minisztériumban könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető szolgálati
beosztásban – könnyített szolgálat formájában kell foglalkoztatni.
(2) Könnyített szolgálat ellátása esetén a szolgálatteljesítési idő heti harmincöt óra, túlszolgálat nem rendelhető el.
A könnyített szolgálatban foglalkoztatott beleegyezése nélkül éjszakai szolgálatteljesítés nem rendelhető el.
(3) A hivatásos állomány könnyített szolgálatban foglalkoztatott tagjának illetménye a könnyített szolgálatban betöltött
szolgálati beosztás szerinti besorolása és szolgálati ideje alapján megállapítható illetményének 90%-a.
(4) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető szolgálati beosztásokat a miniszter határozza meg.

IX. FEJEZET
A SZOLGÁLATI VISZONY MEGSZŰNÉSE
48. A szolgálati viszony megszűnésének esetei
80. §

(1) A szolgálati viszony megszűnik:
a)
a szolgálat felső korhatárának elérésével,
b)
a hivatásos állomány tagjának halálával,
c)
a törvény erejénél fogva, e törvényben meghatározott esetekben,
d)
a 10. § (2) bekezdésében meghatározott esetben, ha az érvénytelen jognyilatkozat alapján jött létre,
e)
a határozott időre létesített szolgálati viszony esetében a határozott időtartam leteltével,
f)
a szolgálati viszony megszüntetése fenyítés kiszabásával,
g)
büntetőeljárás keretében szolgálati viszony megszüntetése, lefokozás, a szolgálati viszony keretében
betöltött szolgálati beosztás ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás vagy
közügyektől eltiltás alkalmazásával.
(2) A szolgálati viszony megszüntethető:
a)
közös megegyezéssel,
b)
lemondással,
c)
azonnali hatályú lemondással,
d)
felmentéssel,
e)
kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti vagy igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba történő
áthelyezéssel,
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f)
g)
h)

más rendvédelmi szervhez történő áthelyezéssel,
a Magyar Honvédséghez történő áthelyezéssel,
azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

49. A szolgálat felső korhatárának elérése
81. §

(1) A hivatásos szolgálat felső korhatára a hivatásos állomány tagjára irányadó társadalombiztosítási öregségi
nyugdíjkorhatár.
(2) A szolgálati viszony annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hivatásos állomány tagja eléri a rá
irányadó társadalombiztosítási öregségi nyugdíjkorhatárt.

50. A szolgálati viszony megszűnése a törvény erejénél fogva
82. §

(1) A törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya ha
a)
az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott, a szolgálati viszony fenntartásához szükséges,
és az állományilletékes parancsnok által a hivatásos állomány tagjának előírt képzési és vizsgakötelezettség
teljesítését önhibájából elmulasztotta,
b)
országgyűlési vagy európai parlamenti képviselővé, nemzetiségi szószólóvá, főpolgármesterré,
főpolgármester-helyettessé, megyei közgyűlés elnökévé, alelnökévé, polgármesterré, alpolgármesterré, helyi
vagy nemzetiségi önkormányzati képviselővé megválasztották,
c)
az összeférhetetlenség megszüntetését elmulasztotta, vagy
d)
– a miniszter által vezetett minisztériumba kinevezett állami vezető kivételével – állami vezetővé nevezték ki.
(2) A szolgálati viszony a törvény erejénél fogva azon a napon szűnik meg, amikor a munkáltatói jogkört gyakorló
elöljáró a törvényi feltétel beálltát megállapította.

51. Közös megegyezés
83. §

(1) A szolgálati viszony az állományilletékes parancsnok és a hivatásos állomány tagjának közös megegyezésével
bármikor megszüntethető. A megszüntetést bármelyik fél kezdeményezheti és azt indokolni nem kell.
(2) A megegyezést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a szolgálati viszony megszűnésének napját,
a hivatásos állomány tagjának és a rendvédelmi szervnek a szolgálati viszony megszüntetéséből eredő jogait és
kötelezettségeit, továbbá – ha fennáll – a megtérítési kötelezettség és a lakásbérleti jog alakulását is. A jogokban
és kötelezettségekben való megegyezés nem feltétele a szolgálati viszony közös megegyezéssel történő
megszüntetésének. A felek a megállapodástól csak közös akarattal térhetnek el.

52. Lemondás
84. §

(1) A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyáról – a szükségállapot vagy rendkívüli állapot idejét, valamint
a váratlan támadás időszakát kivéve – lemondhat.
(2) A lemondási idő két hónap, a felek ennél rövidebb időtartamban is megállapodhatnak. Határozott idejű szolgálati
viszony esetén a lemondási idő nem terjedhet túl a kinevezésben meghatározott határozott időtartamon.
(3) Aki a szolgálati viszonyáról lemondott, a lemondási idő elteltével elveszti a jogszabályban meghatározott,
a hivatásos állomány volt tagja részére a hivatásos szolgálat alapján a szolgálati viszony megszűnését követően is
biztosított jogosultságokat.

53. Azonnali hatályú lemondás
85. §

(1) Ha a szolgálati elöljárója részéről a hivatásos állomány tagját a törvényben meghatározott jogaiban vagy emberi
méltóságában olyan súlyos sérelem érte, amely miatt szolgálati viszonyának fenntartása nem várható el tőle,
az arra okot adó körülmény megjelölésével azonnali hatályú lemondással élhet. A szolgálati viszony megszűnése
az azonnali hatályú lemondás bejelentését követő napon hatályba lép.
(2) Az azonnali hatályú lemondás esetén az arra okot adó körülmény meglétét a hivatásos állomány tagjának kell
bizonyítani. Az ok megalapozatlansága esetén a hivatásos állomány tagja köteles a 84. § (2) bekezdése szerinti
lemondási időre járó illetménynek megfelelő összeget a rendvédelmi szervnek megtéríteni, és az esetlegesen
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felmerült kárért helytállni. Ha az azonnali hatályú lemondás oka és az azt megalapozó körülmények valósnak
bizonyulnak, vagy a rendvédelmi szerv azt nem vitatja, a hivatásos állomány tagja részére a 87. § (2) bekezdése
szerinti felmentési időre járó távolléti díjat és végkielégítést kell fizetni.

54. Felmentés
86. §

(1) A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya – az (5) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével –
felmentéssel megszüntethető, ha
a)
az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter vagy az országos parancsnok döntése alapján a rendvédelmi
szervnél létszámcsökkentést kell végrehajtani és emiatt továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség,
b)
átszervezés következtében szolgálati beosztása megszűnt, és a számára felajánlott, a végzettségének és
képzettségének megfelelő más szolgálati beosztást nem fogadta el.
(2) A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát – az (5) és (6) bekezdésben foglalt korlátozás
figyelembevételével – felmentéssel meg kell szüntetni, ha
a)
minősítése, egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota alapján
aa)
a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, vagy
ab)
szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált,
és részére a rendvédelmi szervnél megfelelő szolgálati beosztás, munkakör nem biztosítható,
b)
a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, mert nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének,
c)
nemzetbiztonsági szempontból alkalmatlanná vált, mert a nemzetbiztonsági ellenőrzése során
nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg – kivéve, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés tárgykörét
szabályozó törvény szerint arra feljogosított személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony
fenntartását jóváhagyta –, és
ca)
a hivatásos állomány tagja a részére az eredeti szolgálati beosztásból való felmentését követően
vagy a rendelkezési állomány ideje alatt az 54. §-ban foglaltak szerint felajánlott szolgálati beosztást
nem fogadta el, vagy
cb)
a rendelkezési állomány ideje úgy telik el, hogy részére az 54. §-ban foglaltaknak megfelelő,
felajánlható szolgálati beosztás nem volt,
d)
a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált, mert szolgálaton kívül olyan cselekményt követett el, amely
a rendvédelmi szerv működésébe vetett közbizalmat súlyosan veszélyezteti és emiatt nem várható el, hogy
a rendvédelmi szerv a szolgálati viszonyát fenntartsa,
e)
a vezetői kinevezés visszavonását követően az 59. § (4) bekezdése szerinti szolgálati beosztás nem
biztosítható vagy az 59. § (4) bekezdése szerinti felajánlott szolgálati beosztást nem fogadja el,
f)
a 77. § (4) vagy (5) bekezdésében meghatározott esetben részére a rendelkezési állomány megszűnésekor
megfelelő szolgálati beosztás nem biztosítható,
g)
az 51. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott szervhez vezénylés, valamint külföldre vezénylés
megszűnése után részére a 64. § (2) bekezdése szerinti végzettségének, képzettségének megfelelő beosztás
nem biztosítható és rendelkezési állományba sem helyezhető, vagy a részére a 64. § (3) bekezdése alapján
felajánlott alacsonyabb szolgálati beosztást nem fogadja el.
(3) A hivatásos állomány nő tagjának szolgálati viszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha legkésőbb
a szolgálati viszony megszűnésének napjával rendelkezik a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése szerinti jogosultsági
idővel.
(4) A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a felmentést köteles megindokolni. Ebből világosan ki kell tűnnie, hogy
a felmentés indoka valós és okszerű.
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, valamint ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
alkalmatlanság nem önhibából bekövetkezett egészségi, pszichikai vagy fizikai ok következménye, a rendvédelmi
szerv köteles a hivatásos állomány tagja állapotának, képzettségének, végzettségének megfelelő másik szolgálati
beosztást, ennek hiányában másik, az állapotának, képzettségének, végzettségének megfelelő nem hivatásos
munkakört felajánlani.
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(6) A hivatásos állomány tagját akkor lehet felmenteni, ha
a)
a nem önhibából bekövetkezett egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság esetén
aa)
állapotának megfelelő betöltetlen szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör a rendvédelmi
szerv szervezeti egységénél nincs,
ab)
állapotának megfelelő betöltetlen szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör a rendvédelmi
szervnél – az 57. § (2) bekezdés b) pontjára is figyelemmel – nincs,
ac)
a felajánlott másik, állapotának megfelelő szolgálati beosztást vagy nem hivatásos munkakört
a hivatásos állomány tagja méltányolható okból nem fogadta el, vagy
ad)
a megváltozott munkaképességű személyek ellátására jogosultságot szerzett,
b)
a hivatásos állomány átszervezés miatt megszűnt szolgálati beosztást betöltő tagja a számára felajánlott,
a végzettségének és képzettségének megfelelő más szolgálati beosztást méltányolható okból nem fogadta
el.
(7) A szolgálati viszonyról történő lemondásnak kell tekinteni, ha a hivatásos állomány tagja az (5) és (6) bekezdés
szerint felajánlott szolgálati beosztást vagy a nem hivatásos munkakört nem méltányolható okból nem fogadja el.
(8) A (2) bekezdés d) pontja szerinti méltatlanná válásról az állományilletékes parancsnok vagy a miniszter
az e törvényben és miniszteri rendeletben meghatározott eljárási szabályok szerint dönt.
(9) A (2) bekezdés b) pont szerinti alkalmatlanság nem állapítható meg, ha a 42. § (4) bekezdés b) pontjában
meghatározott büntetőjogi felelősséget megállapító jogerős ítélet katonai bűncselekmény miatt született és
a bíróság a hivatásos állomány tagját előzetesen mentesítette a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.
(10) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alkalmatlanság megállapításától a miniszter eltekinthet, ha
a bíróság a büntetőjogi felelősséget megállapító jogerős ítéletében a kiszabott szabadságvesztés végrehajtását
felfüggesztette, és az elmarasztalás alapjául szolgáló magatartás a további szolgálatellátást feltehetően nem
befolyásolja hátrányosan.
87. §

(1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább két hónap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. A hivatásos
állomány tagjának írásbeli kérelme alapján a felek ennél rövidebb időtartamban is megállapodhatnak.
(2) A két hónapos felmentési idő a szolgálati viszonyban töltött
a)
öt év után egy hónappal,
b)
tíz év után két hónappal,
c)
tizenöt év után három hónappal,
d)
húsz év után négy hónappal,
e)
huszonöt év után öt hónappal,
f)
harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik. E tekintetben a hivatásos szolgálati időt kell figyelembe venni.
(3) Ha a felmentés oka a minősítés alapján hivatásos szolgálatra való alkalmatlanság, a felmentési idő – a szolgálati
viszonyban töltött időre való tekintet nélkül – harminc nap.
(4) Ha a hivatásos állomány tagjának felmentésére kerül sor, felmentési idő nélkül kell megszüntetni a szolgálati
viszonyát
a)
a 86. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott okból hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált,
b)
a 86. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott okból a hivatásos szolgálatra nemzetbiztonsági
szempontból alkalmatlanná vált, valamint
c)
a 86. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott okból a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált
személynek.
(5) A felmentés időtartamának felére a hivatásos állomány tagját a szolgálati kötelezettség teljesítése alól mentesíteni
kell. Indokolt esetben a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a hivatásos állomány tagját a teljes felmentési időre
mentesítheti a szolgálati kötelezettség teljesítése alól.

88. §

(1) Nem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel az alábbiakban meghatározott időtartam alatt:
a)
a betegség és az egészségügyi szabadság, valamint az egészségi okból megkezdett egészségi alkalmassági
felülvizsgálat ideje,
b)
a beteg gyermek ápolásának ideje vagy ilyen célból, továbbá a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy
gondozása céljából kapott illetmény nélküli szabadság,
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c)

a várandósság ideje, a szülést követő három hónap, a szülési szabadság és a gyermekgondozás céljára
kapott illetmény nélküli szabadság, továbbá illetmény nélküli szabadság igénybevétele nélkül is a gyermek
hároméves koráig,
d)
a házastárs tartós hivatalos külföldi kiküldetése miatt kapott illetmény nélküli szabadság,
e)
a törvény szerinti, örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén a hivatásos állomány örökbe
fogadni szándékozó tagját – közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a gyermek
nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat – érintően a kötelező gondozásba helyezéstől számított
hat hónap, vagy ha a gyermek a hat hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás ideje,
f)
a hivatásos állomány nő tagjának jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő
kezelésének ideje, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt felmentési tilalmak nem vonatkoznak a hivatásos állomány tagjára, ha
a)
a 86. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlanná vált,
b)
a 86. § (2) bekezdés d) pontja alapján méltatlanná vált,
c)
nyugdíjasnak minősül, vagy
d)
a 86. § (3) bekezdése alapján a felmentését maga kérte.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem fennállása szempontjából a felmentés közlésének időpontja
az irányadó. A felmentés közlésének az tekintendő, amikor a felmentésről szóló írásba foglalt munkáltatói
intézkedést a hivatásos állomány tagjának a 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kézbesítették.
(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti védelem az illetmény nélküli szabadság igénybevétele nélkül azt a szülőt illeti
meg, aki az illetmény nélküli szabadságot utoljára igénybe vette.
89. §		
Nem szüntethető meg a szolgálat felső korhatárát megelőző öt évben a hivatásos állomány tagjának a szolgálati
viszonya a 86. § (1) bekezdése alapján felmentéssel.

55. Végkielégítés
90. §

(1) A hivatásos állomány tagját felmentése esetén – a (6) bekezdésben felsorolt kivételekkel – a felmentési időre járó
távolléti díjon túl végkielégítés illeti meg.
(2) A végkielégítés összege, ha a hivatásos állomány felmentett tagja szolgálati viszonyban töltött ideje legalább
a)
három év: egyhavi,
b)
öt év: kéthavi,
c)
nyolc év: háromhavi,
d)
tíz év: négyhavi,
e)
tizenhárom év: öthavi,
f)
tizenhat év: hathavi,
g)
húsz év: nyolchavi,
h)
huszonöt év: kilenchavi,
i)
harminc év: tízhavi
távolléti díjnak megfelelő összeg. E tekintetben a hivatásos szolgálati időt kell figyelembe venni.
(3) A hivatásos szolgálatba visszavett személy szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszűnésekor
a végkielégítés alapjául a korábbi végkielégítést követően szolgálati viszonyban töltött időt lehet figyelembe venni.
(4) A végkielégítés összegének felére jogosult a hivatásos állomány tagja, ha
a)
azért mentették fel, mert a 86. § (6) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezéshez nem járult hozzá, kivéve,
ha a hozzájárulását alapos indokkal – így különösen a közeli hozzátartozó elhelyezkedési, iskoláztatási,
gondozási lehetetlensége, lakhatási feltételek nehézségei miatt – tagadta meg,
b)
a 91. § (1) bekezdésében szabályozott tartalékállomány tartama alatt a végzettségének, képzettségének,
egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő felajánlott munkakört nem fogadja el, vagy
c)
a 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalékállomány tartama alatt az együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget vagy a végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai
állapotának megfelelő felajánlott álláshelyet nem fogadja el.
(5) A hivatásos állomány tagja a szolgálati kötelezettség teljesítése alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta
egyenlő részletekben jogosult, részére a végkielégítést – a 91. § (8) és (9) bekezdésében meghatározott kivételekkel –
a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni.
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(6) Végkielégítésre nem jogosult a hivatásos állomány tagja, ha
a)
a szolgálati viszony megszűnésekor a (8) bekezdés alapján nyugdíjasnak minősül vagy szolgálati
járandóságra jogosult,
b)
a 86. § (3) bekezdése alapján a felmentését maga kérte,
c)
alkalmatlansága vagy méltatlansága miatt mentették fel, kivéve azt, aki egészségi, pszichikai vagy fizikai
alkalmatlanság miatt került felmentésre,
d)
a 91. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott tartalékállomány tartama alatt felajánlott álláshelyet elfogadja.
(7) Ha a hivatásos állomány tagja a szolgálati kötelezettség teljesítése alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési
szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy
részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyt létesít,
a)
ezt a tényt a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b)
a felmentési időből hátralevő időre távolléti díjra nem jogosult,
c)
végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása
során a felmentéssel megszüntetett szolgálati viszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba
kell venni.
(8) A (6) bekezdés a) pontja alkalmazásában nyugdíjasnak minősül, aki
a)
az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik,
b)
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,
c)
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján
folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben vagy nyugdíjban részesül,
d)
egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,
e)
öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,
f)
növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy
g)
rokkantsági ellátásban részesül.

56. A tartalékállomány
91. §

(1) A hivatásos állomány tagját a felmentési idő tartamára tartalékállományba kell helyezni, ha
a)
a 86. § (1) bekezdése vagy a 86. § (2) bekezdés a), e), f ) vagy g) pontja alapján mentették fel és
b)
a 86. § (6) bekezdése szerinti továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség vagy a felajánlott szolgálati beosztást,
munkakört nem fogadta el.
(2) A hivatásos állomány tagját kérelmére a szolgálati viszony megszűnése után is tartalékállományban kell tartani
a továbbfoglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb egy évig, ha
a)
a 86. § (2) bekezdés a) pontja alapján egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt mentették fel,
b)
az (1) bekezdés szerinti tartalékállomány tartama alatt részére a rendvédelmi szervnél, más rendvédelmi vagy
egyéb költségvetési szervnél a képzettségének, végzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának
megfelelő hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony alá tartozó
munkakör nem volt biztosítható, és
c)
a felmentési idő lejártakor rendelkezik legalább huszonöt év tényleges szolgálati idővel.
(3) A (2) bekezdés szerinti tartalékállományban tartás időtartamára a tartalékállományban tartott a felmentését
megelőző havi illetménye 50%-ának, de legalább a minimálbérnek megfelelő összegű ideiglenes szolgálati
járandóságra jogosult, feltéve, hogy az ideiglenes szolgálati járandóság kezdő napján más biztosítással
járó jogviszonyban nem áll, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény által rendszeres
pénzellátásként felsorolt ellátásban – ide nem értve a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat – nem részesül.
A tartalékállomány időtartama társadalombiztosítási szempontból szolgálati időnek számít, a tartalékállományban
tartott biztosítási jogviszonyban áll.
(4) A (2) bekezdés szerinti tartalékállomány idejére járó ideiglenes szolgálati járandóságot a hivatásos állomány tagját
korábban foglalkoztató rendvédelmi szerv költségvetéséből kell biztosítani.
(5) Ha a tartalékállományban tartottnak a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott munkakörben történő
továbbfoglalkoztatására kerül sor, a tartalékállományban tartást és az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását
a továbbfoglalkoztatás kezdőnapjától meg kell szüntetni. Az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását
továbbfoglalkoztatás hiányában is meg kell szüntetni, és az addig folyósított ideiglenes szolgálati járandóságot
vissza kell téríteni, ha a tartalékállományban tartott neki felróható okból nem tesz eleget az együttműködési
kötelezettségének vagy a továbbfoglalkoztatása neki felróható okból meghiúsult.
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(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalékállomány tartama alatt a tartalékállományba helyezett
vagy tartalékállományban tartott köteles együttműködni a tartalékállomány kezelését végző, jogszabályban
meghatározott szervvel, valamint a rendvédelmi szerv országos parancsnokságával. Az együttműködés körébe
tartozik
a)
a tartalékállományra vonatkozó jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás,
b)
a megjelenés
ba)
az állásközvetítő egyeztetésen,
bb)
a felvételi beszélgetésen, valamint
bc)
a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton,
c)
az álláshely betöltéséhez szükséges képzésen való részvétel,
d)
a felajánlott – végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő – állás
elfogadása.
(7) Nem minősül a (6) bekezdés d) pontja szerinti együttműködési kötelezettség megszegésének, ha a (2) bekezdés
szerinti tartalékállományban tartás első hat hónapjában a tartalékállományban tartott nem fogadja el a neki
felajánlott állást.
(8) Aki a (2) bekezdésben foglaltak szerint kéri a tartalékállományban tartását, az végkielégítésre – a (9) bekezdésben
meghatározott kivétellel – csak a tartalékállomány időtartamának lejártakor válik jogosulttá. Ha a tartalékállomány
a tartalékállományban tartott végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának
megfelelő állás felajánlása nélkül fejeződik be, a tartalékállományban tartott a végkielégítés teljes összegére
jogosult.
(9) Ha a tartalékállományba helyezett vagy a tartalékállományban tartott a tartalékállomány időtartamának lejárta
előtt kéri a tartalékállomány megszüntetését, arra tekintettel, hogy további foglalkoztatása a tartalékállomány
kezelését végző szerv közreműködése nélkül új álláshelyen kezdődik meg, a tartalékállományba helyezést vagy
tartalékállományban tartást – és a (2) bekezdés szerinti tartalékállomány esetén az ideiglenes szolgálati járandóság
folyósítását – meg kell szüntetni. Ebben az esetben a tartalékállományba helyezett vagy tartalékállományban tartott
a tartalékállomány megszüntetésének napján válik jogosulttá a végkielégítés teljes összegére.
(10) Ha a tartalékállományba helyezett a felmentési idő alatt elfogadja a felajánlott álláshelyet és az elfogadott
álláshelyen a keresete alacsonyabb, mint a felmentési időre járó távolléti díja, részére a felmentési idő hátralévő
részére járó távolléti díj és az új álláshelyen elért kereset közötti különbözetet a rendvédelmi szerv megfizeti.
92. §

(1) A tartalékállományba helyezésről az állományilletékes parancsnok, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetén
a főigazgató tájékoztatja a tartalékállományt kezelő szervet. Az adatszolgáltató és a tartalékállományt kezelő szerv
adatkezelésére az e törvényben meghatározottakon kívül a tartalékállományra vonatkozó jogszabály rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) A tartalékállomány kezelését végző szervnek a 4. melléklet szerinti adatokat az országos parancsnokság adja
át. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya tagjának tartalékállományba helyezése esetén
a mellékletben megjelölt adatkörök kitöltése részben mellőzhető.

93. §

(1) A hivatásos állomány tagját saját kérésére a tartalékállományt kezelő szerv nyilvántartásba veszi, és részére
álláskeresési tevékenységet végez a nyilvántartásba vételtől számított egy évig. A nyilvántartásba vételről
a tartalékállományt kezelő szerv tájékoztatja a hivatásos állomány tagjának állományilletékes parancsnokát.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja csak a főigazgató hozzájárulásával vehető
nyilvántartásba.
(2) A tartalékállományt kezelő szervnél egy év időtartamra a nyilvántartásba vételét kérheti az is, akinek a 91. §
(1) bekezdésében felsorolt okból szűnt meg a szolgálati viszonya, és nem került sor a 91. § (2) bekezdése szerinti
tartalékállományban tartására.

94. §		
Ha törvény a tartalékállományba helyezettek vagy tartalékállományban tartottak foglalkoztatására
járulékcsökkentési kedvezményt biztosít, vagy lehetővé teszi annak személyi juttatásokra történő felhasználását,
e rendelkezéseket a 91–93. § szerint tartalékállományba helyezett vagy tartalékállományban tartott személyt
foglalkoztatóra is alkalmazni kell.
95. §		
A rendvédelmi szervek hivatásos állományából tartalékállományba helyezetteket és a tartalékállományban
tartottakat a közszolgálatban történő továbbfoglalkoztatásuk érdekében a kormányzati szolgálati jogviszonyban,
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köztisztviselői, közalkalmazotti vagy igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztató költségvetési szerveknél,
valamint a Magyar Honvédségnél a megüresedő munkakörök betöltésénél előnyben kell részesíteni.

57. Kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba
történő áthelyezés
96. §		
A hivatásos állomány tagja, valamint
a)
az állományilletékes parancsnok,
b)
az állományilletékes parancsnok és a rendvédelmi szerv másik szervezeti egységének munkáltatói jogkört
gyakorló elöljárója, vagy
c)
az állományilletékes parancsnok és a kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti vagy igazságügyi
alkalmazotti jogviszony létrehozására feljogosított munkáltatói szerv vezetője
megállapodhatnak a hivatásos állomány tagjának kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti vagy
igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezésében.

58. Más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés
97. §

(1) A hivatásos állomány tagja beleegyezése esetén – az érintett miniszterek által meghatározott feltételekkel – más
rendvédelmi szervhez áthelyezhető.
(2) A hivatásos állomány áthelyezett tagjának szolgálati viszonya a rendvédelmi szervnél megszűnik, a szolgálati
viszonyát azonban az új rendvédelmi szervnél folyamatosnak kell tekinteni. Az áthelyezettnek meg kell felelni
a rendvédelmi szervnél tervezett szolgálati beosztásához előírt képzettségi és alkalmassági feltételeknek.
A szolgálati beosztás ellátásához szükséges szakirányú képzettség megszerzését határidő tűzésével elő kell írni.

59. Áthelyezés a Magyar Honvédséghez
98. §		
A hivatásos állomány tagja beleegyezése esetén – a miniszter és a honvédelemért felelős miniszter vagy az országos
parancsnok és a Honvéd Vezérkar főnökének döntése alapján – a Magyar Honvédség állományába áthelyezhető.
Az áthelyezésre a 97. § (2) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.

60. Eljárás a szolgálati viszony megszűnése esetén
99. §

(1) A szolgálati viszony megszűnése esetén a szolgálatteljesítés utolsó napján vagy legkésőbb az attól számított
tizenöt napon belül a hivatásos állomány tagjával el kell számolni, ki kell fizetni az illetményét, egyéb járandóságait,
valamint ki kell adni a jogszabályban előírt igazolásokat.
(2) A hivatásos állomány tagjának az (1) bekezdés szerint igazolást kell kiadni, amely tartalmazza
a)
szolgálati viszonya megszűnésének jogcímét,
b)
a rendvédelmi szervnél szolgálati viszonyban töltött idejét,
c)
az illetményéből határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozását és ennek jogosultját, vagy azt, hogy
ilyen tartozása nincs,
d)
a szolgálati viszony megszűnésének évében igénybe vett szabadsága időtartamát, valamint
e)
a kifizetett végkielégítés összegét.

61. Megtérítési kötelezettség
100. § (1) Ha a szolgálati viszony a 80. § (1) bekezdés f ) vagy g) pontja, (2) bekezdés b) vagy f ) pontja, a 82. § (1) bekezdés
a) vagy c) pontja, vagy a 86. § (2) bekezdés b)–d) pontja alapján az oktatási intézményben kötelező tanulmányi
időnél rövidebb idő alatt szűnt meg, a rendvédelmi szerv a szolgálati beosztáshoz és előmenetelhez szükséges
iskolarendszerű képzéshez térítésmentesen nyújtott támogatást időarányosan visszakövetelheti, ideértve a pénzbeli
juttatásokat, a természetbeni élelmezés értékét, valamint a megállapított, de meg nem fizetett tandíjnak azt
a hányadát is, amelyet a felsőoktatási intézményben a szociális és tanulmányi kedvezményekkel is meg kellett volna
fizetni.
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(2) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya a 132. § szerint megkötött tanulmányi szerződésben
meghatározott időtartam előtt az (1) bekezdésben felsorolt okból szűnt meg, a hivatásos állomány tagja
a tanulmányi szerződés alapján részére kifizetett tanulmányi támogatás összegét köteles
a)
teljes mértékben megtéríteni, ha a szolgálati viszonya a tanulmányi szerződésben meghatározott időtartam
megkezdése előtt szűnt meg,
b)
időarányos mértékben megtéríteni, ha a szolgálati viszonya a tanulmányi szerződésben meghatározott
időtartam megkezdése után, de annak letelte előtt szűnt meg.

X. FEJEZET
A SZOLGÁLATI VISZONY TARTALMA
62. A szolgálat teljesítésére vonatkozó szabályok
101. § (1) A szolgálati viszony keretében a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles
a)
a hivatásos állomány tagjának feladatait munkaköri leírásban rögzíteni, őt a szolgálati viszonyra vonatkozó
szabályok és az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni, részére az egészséges és biztonságos
szolgálatteljesítés feltételeit biztosítani, annak követelményeiről őt tájékoztatni,
b)
a szolgálati feladatok ellátását úgy megszervezni, hogy a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból
eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja,
c)
a feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, a szolgálatteljesítéshez szükséges
ismeretek megszerzését biztosítani.
(2) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlása során a munkáltatói intézkedés a hivatásos állomány tagja jogainak
korlátozásával jár, a munkáltatói jogkör gyakorlójának a több lehetséges és alkalmas korlátozás közül azt kell
választania, amely az eredmény biztosítása mellett a hivatásos állomány érintett tagjára a legkisebb sérelemmel jár.
102. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálat ellátásával összefüggésben köteles
a)
az előírt helyen és időben, szolgálatképes állapotban megjelenni, ezt az állapotot a szolgálat teljes ideje alatt
fenntartani és feladatát teljesíteni, valamint e célból rendelkezésre állni,
b)
a szolgálati feladatait a törvényes előírásoknak, a parancsoknak és intézkedéseknek megfelelően – szükség
esetén a veszély vállalásával –, az elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan
végrehajtani,
c)
a munkatársaival együttműködni, munkáját úgy végezni és általában olyan magatartást tanúsítani, hogy
az – kivéve, ha ez a feladat végrehajtásával elkerülhetetlenül együtt jár – más egészségét, testi épségét ne
veszélyeztesse, anyagi károsodását ne idézze elő,
d)
a számára meghatározott iskolai rendszerű vagy iskolai rendszeren kívüli oktatásban, képzésben részt venni,
és az előírt vizsgákat letenni,
e)
az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek eleget tenni, és az ezek ellenőrzése
érdekében szükséges, a miniszter által meghatározott felméréseknek, szűréseknek és vizsgálatoknak magát
alávetni, egészségének megóvása, valamint gyógyulása érdekében az előírt orvosi utasításokat betartani,
f)
a jogszabályban foglalt esetben magát kötelező védőoltásnak – az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 58. § (1)–(3) bekezdésében foglalt korlátozásokkal – alávetni,
g)
a rábízott, a szolgálat ellátásához biztosított eszközt, felszerelést megóvni, rendeltetésszerűen használni,
h)
a szolgálatképes állapot megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából az alkohol, a kábítószer
vagy pszichotróp anyag fogyasztásának ellenőrzését célzó, műtétnek nem minősülő vizsgálatnak magát
alávetni a miniszteri rendeletben meghatározott szabályok szerint,
i)
munkatársaival az emberi méltóság és a függelmi viszonyok tiszteletben tartásával érintkezni.
(2) A hivatásos állomány tagja köteles a szolgálaton kívül is a hivatásos állomány tagjához és szolgálati beosztásához
méltó magatartást tanúsítani.
(3) A hivatásos állomány tagja a szolgálati feladathoz kapcsolódó nyilvános szereplésért tiszteletdíjat nem fogadhat el.
(4) A miniszter rendeletben határozza meg azokat a fertőző betegségeket, amelyek esetében a szolgálati beosztáshoz
vagy egyes szolgálati feladatokhoz kapcsolódóan – így különösen a külföldi szolgálat végrehajtása során –
a hivatásos állomány tagjának vagy egyes csoportjainak egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kóroki
tényező kockázatának elkerülése érdekében kötelező védőoltás elrendelésének van helye. A kötelező védőoltást
a rendvédelmi szerv egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért felelős vezető főorvos javaslatára az országos
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parancsnok vagy az országos főigazgató rendeli el. Az országos parancsnok vagy az országos főigazgató által
elrendelt kötelező védőoltás alól az Eütv. 58. § (3) bekezdése szerinti mentesítést a hivatásos állomány védőoltásra
kötelezett tagja, törvényes képviselője vagy kezelőorvosa a rendvédelmi szerv egészségügyi szakfeladatainak
ellátásáért felelős főorvosnál kezdeményezheti.
(5) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti vizsgálat során keletkezett adatok kizárólag fegyelmi, büntető-, méltatlansági vagy
kártérítési eljárás során használhatóak fel. Abban az esetben, ha a vizsgálat befejezését követő kilencven napon
belül fegyelmi, büntető-, méltatlansági vagy kártérítési eljárás nem indul, a vizsgálat során keletkezett adatokat
törölni kell.
103. § (1) A hivatásos állomány tagja szolgálatteljesítése során köteles végrehajtani a szolgálati elöljáró parancsát, a felettes
rendelkezését, kivéve, ha azzal bűncselekményt követne el.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kivétellel a hivatásos állomány tagja a jogszabálysértő parancs, rendelkezés
végrehajtását nem tagadhatja meg. Ha azonban annak jogellenessége felismerhető számára, arra haladéktalanul
köteles a szolgálati elöljáró figyelmét felhívni. Ha a szolgálati elöljáró a parancsát, a felettes a rendelkezését ennek
ellenére fenntartja, azt kérelemre írásba kell foglalnia. A jogszabálysértő parancs, rendelkezés végrehajtásáért
kizárólag az azt kiadó felel.
104. § (1) A rendvédelmi szerv a hivatásos állomány tagjának szolgálatteljesítését az e törvényben meghatározott
feltételekkel, az erre szolgáló technikai eszköz igénybevételével is ellenőrizheti (a továbbiakban: technikai
ellenőrzés). Technikai ellenőrzésre képrögzítő, hangrögzítő, valamint kép- és hangrögzítő eszköz, továbbá
a tartózkodási hely megállapítására és nyomon követésére alkalmas technikai berendezés alkalmazható.
(2) A technikai ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság
megsértésével. Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi
méltóságot sértheti. A rendvédelmi szerv köteles gondoskodni arról, hogy a technikai eszközzel végzett ellenőrzés
során rögzített adathoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
(3) A rendvédelmi szerv technikai ellenőrzést kizárólag a szolgálatteljesítés ideje alatt, a szolgálatteljesítésre vonatkozó
szabályok betartásának ellenőrzése céljából végezhet. Technikai ellenőrzéssel a hivatásos állomány tagjának
magánélete nem ellenőrizhető.
(4) A rendvédelmi szerv előzetesen írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját annak a technikai eszköznek
az alkalmazásáról, amely az ellenőrzésére szolgál.
(5) A technikai ellenőrzés során rögzített adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés
miatt indult eljárás, egyéb jogsértés miatt indult közigazgatási eljárás, a kényszerítő eszköz alkalmazása vagy rendőri
intézkedés jogszerűségének vizsgálata, a fegyelmi eljárás vagy a kártérítési eljárás lefolytatása céljából, valamint
a hivatásos állomány tagja jogainak gyakorlása érdekében használható fel, és azt a rendvédelmi szerv kizárólag
az ezen eljárás lefolytatására jogosult bíróságnak vagy hatóságnak adhatja át.
(6) A technikai ellenőrzés során rögzített adatok legfeljebb a rögzítést követő harminc napig kezelhetőek, ezt követően
– ha nem indul azok felhasználásával az (5) bekezdésben meghatározott eljárás – azokat törölni kell. Ha a rögzített
adatok alapján az (5) bekezdésben meghatározott eljárás indul, úgy azok kezelésére az alapul szolgáló eljárás
szabályait kell alkalmazni.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározott eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk
biztosítása céljából – ha ilyen cselekmény elkövetésére utaló adat vagy információ a (6) bekezdés szerinti
időtartamon belül merül fel – az adatkezelő rendvédelmi szerv a rögzített adatok kezelésének határidejét legfeljebb
harminc napig meghosszabbíthatja. Ha ezen időtartamon belül nem indul olyan eljárás, amelyben a felvételek
felhasználhatók, az adatokat haladéktalanul törölni kell.
105. § (1) Mentesül a hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól
a)
az állampolgári kötelezettségének teljesítése alatt,
b)
közeli hozzátartozója halálakor, esetenként két munkanapra,
c)
a kötelező orvosi vizsgálat, valamint a várandóssággal összefüggő orvosi vizsgálat teljes időtartamára,
d)
a véradás miatt távol töltött teljes – a szolgálati helyen kívül szervezett véradás esetén legalább négy óra –
időtartamra,
e)
az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárással összefüggő vizsgálat időtartamára,
f)
tanúzási kötelezettség teljesítése esetén a megjelenéshez és a kötelezettség teljesítéséhez szükséges
időtartamra,
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g)
ha elháríthatatlan ok miatt nem tud a szolgálatteljesítési helyén megjelenni,
h)
a szolgálati viszonyra vonatkozó szabály vagy az állományilletékes parancsnok engedélye alapján.
(2) A szolgálatteljesítési kötelezettség alóli (1) bekezdés szerinti mentesülés esetében a hivatásos állomány tagja
a távollét idejére távolléti díjra jogosult.

63. Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság
106. § (1) A hivatásos állomány tagjának meg kell felelnie a miniszter által meghatározott, a szolgálati beosztásának és
életkorának megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek.
(2) Az alkalmassági feltételeket a hivatásos állomány tagjának tudomására kell hozni, és az alkalmasságot rendszeresen
ellenőrizni kell.
(3) A hivatásos állomány tagja kizárólag olyan vizsgálatra kötelezhető, amelyet az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés megállapítása érdekében jogszabály, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában közjogi
szervezetszabályozó eszköz ír elő, és a vizsgálatot végző orvos vagy pszichológus, illetve – a fizikai alkalmasság
vizsgálatakor – a felmérést végző szakmailag indokoltnak tart.
(4) Ha a hivatásos állomány tagja az előírt követelményeknek nem felel meg, határidő kitűzésével az ellenőrzést meg
kell ismételni.
(5) Ha a hivatásos állomány tagja a megismételt ellenőrzésen sem felelt meg a követelményeknek, a 86. § (6) bekezdése
szerint kell eljárni.
107. § (1) Az egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálat során keletkezett adat
kezelésének célja
a)
az alkalmasság felmérése és a hivatásos állomány tagja alkalmasságának minősítése,
b)
a szolgálati viszony létesítéséhez, fenntartásához, módosításához, megszüntetéséhez az egészségi, pszichikai
vagy fizikai alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása.
(2) Az (1) bekezdés alapján kezelhető adatnak minősül az egészségi, pszichikai és fizikai állapotra vonatkozó,
az alkalmasság felméréséhez és az alkalmassági minősítéshez felhasznált egészségi, pszichikai és fizikai állapotra
vonatkozó, valamint az alkalmasság minősítését tartalmazó adat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az egészségi vagy pszichikai állapotra vonatkozó vizsgálati adatokat,
a vizsgálatok teljes egészségügyi dokumentációját az alkalmasság megállapításában részt vevő orvos és
pszichológus, valamint orvosi bizottság kezelheti, az kizárólag részükre továbbítható. Az (1) bekezdésben
meghatározott célból a fizikai alkalmasságra vonatkozó adatokat a felmérésben közreműködő, valamint az orvosi
bizottság kezelheti.
(4) A hivatásos állomány tagja jogosult az egészségi vagy pszichikai állapotára vonatkozó vizsgálat teljes
dokumentációját megismerni, és kérelmére annak másolatát térítésmentesen rendelkezésére kell bocsátani.
(5) Az állományilletékes parancsnoknak és a személyügyi szervnek kizárólag az alkalmasság minősítésére
vonatkozó adat továbbítható. Ha az alkalmassági vizsgálatot az állományilletékes parancsnok kezdeményezi,
akkor az alkalmassági vizsgálat megindulása előtt tudomására jutott egészségügyi adatot is jogosult kezelni,
és az egészségügyi adatot az eljárásban részt vevő orvos és pszichológus, valamint orvosi bizottság részére
továbbíthatja.
(6) A (2) bekezdésben meghatározott adat szolgálati viszonnyal összefüggő jogvitában, valamint büntetőügyben az eljáró
bíróság, ügyész, valamint nyomozó hatóság részére, megkeresésére, továbbá a szolgálati viszonnyal összefüggő
jogvitában vagy büntetőeljárásban hivatalból – a tényállás tisztázásához szükséges mértékig – továbbítható.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az egészségi, pszichikai vagy fizikai állapotra vonatkozó vizsgálati
adat, egészségügyi adat a szolgálati viszony létesítését célzó alkalmassági vizsgálatot vagy a szolgálati viszony
megszűnését követő tizedik év december 31-ig kezelhető. Ha a szolgálati viszony létesítésére nem kerül sor,
a szolgálati viszony létesítését célzó alkalmassági vizsgálat során az egészségi, pszichikai és fizikai állapotra
vonatkozóan keletkezett vizsgálati adatot vagy egészségügyi adatot a vizsgálattól számított két éven belül meg kell
semmisíteni.
(8) Ha az alkalmassági vizsgálatot végző orvos, pszichológus vagy orvosi bizottság a vizsgálat során kábítószer
fogyasztására utaló körülményeket észlel, arról – kizárólag a felmerült gyanú tényének közlésével –
az állományilletékes parancsnokot köteles értesíteni. Az állományilletékes parancsnok az így tudomására jutott
egészségügyi adatot is jogosult kezelni. Az adatokat törölni kell, ha az adatok átvételét követő kilencven napon
belül méltatlansági, fegyelmi vagy büntetőeljárás nem indul.
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64. Összeférhetetlenség
108. § (1) A rendőrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja
pártnak vagy pártpolitikai célokat szolgáló egyesületnek nem lehet tagja, ilyen célú alapítvánnyal nem létesíthet
jogviszonyt, munkájában nem vehet részt, politikai tartalmú közszereplést szolgálaton kívül – az országgyűlési
képviselők, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltként való részvételt kivéve – sem vállalhat.
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának tagja pártban
tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében – az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament
tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán jelöltként való részvételt kivéve – közszereplést nem vállalhat, a szolgálati helyen vagy a szolgálati
feladat teljesítése közben a hivatásos állomány tagja politikai tevékenységet nem folytathat.
(3) E § alkalmazásában politikai tevékenységnek kell tekinteni minden olyan, mások előtti megnyilvánulást, amely
kifejezetten valamely párt vagy politikai mozgalom céljának megvalósulása érdekében a párt vagy politikai
mozgalom segítésére vagy támogatására szólít fel.
109. § (1) A hivatásos állomány tagja nem tölthet be olyan szolgálati beosztást
a)
amelyben – az országos parancsnok és az országos főigazgató által engedélyezett kivétellel – közeli
hozzátartozójával közvetlen irányítási, felügyeleti vagy ellenőrzési viszonyba kerül,
b)
amelynek révén – az állományilletékes parancsnok engedélye nélkül – olyan gazdálkodó szervezettel kerül
elszámolási viszonyba, amelyben közeli hozzátartozójának tulajdoni hányada meghatározó, vagy a közeli
hozzátartozó az elszámolási viszonyra befolyással bíró tisztséget, munkakört lát el.
(2) A hivatásos állomány tagja – a (3)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – csak engedéllyel létesíthet munkavégzéssel
járó egyéb jogviszonyt. Vezetői beosztást betöltő személy – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével –
munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthet.
(3) A hivatásos állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak bejelenteni
a)
a szolgálati időn kívüli sporttal vagy ismeretterjesztéssel összefüggő, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony létesítését,
b)
gazdasági társaságban – munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak nem minősülő – személyes
közreműködési kötelezettséggel járó tagsági, felügyelőbizottsági tagsági vagy a gazdasági társaságban
vezető tisztségviselői viszony létesítését.
(4) A hivatásos állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak bejelenteni a gazdasági társaságban
fennálló tagságát, ide nem értve, ha kisebbségi üzletrésztulajdonnal vagy a gazdasági társaság részvényeinek
kevesebb mint húsz százalékával rendelkezik.
(5) Nem kell engedélyeztetni vagy bejelenteni a szolgálati időn kívül végzett tudományos, oktatói, művészeti, lektori,
szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység folytatását és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony
létesítését.
(6) Nem adható engedély, ha a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony, a civil szervezetben való részvétel vagy
tisztségviselés ellentétes a rendvédelmi szerv feladataival, vagy veszélyezteti a szolgálat kötelességszerű, pártatlan
és befolyástól mentes ellátását, vagy a rendvédelmi szerv tekintélyét.
110. § (1) A hivatásos állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben
a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy ha szolgálati viszonyának fennállása alatt
összeférhetetlen helyzetbe került. Az állományilletékes parancsnok köteles – kivéve, ha a hivatásos állomány tagja
a 109. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedélyt kapott – írásban felszólítani a hivatásos állomány tagját
az összeférhetetlenség megszüntetésére, vagy köteles a szükséges intézkedést megtenni az összeférhetetlenség
kizárására.
(2) Ha a hivatásos állomány tagja az összeférhetetlenséget a felszólítástól számított harminc napon belül nem szüntette
meg, szolgálati viszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.

65. A hivatásos állomány tagjának teljesítményértékelése és minősítése
111. § (1) A hivatásos állomány tagjának szolgálatellátását, magatartását és a vele szemben támasztott követelményeknek
való megfelelését évente egy alkalommal értékelni kell (a továbbiakban: egyéni teljesítményértékelés).
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(2) Az (1) bekezdéstől eltérően év közben is teljesítményértékelést kell végezni, ha a hivatásos állomány tagjának
szolgálati beosztása év közben megváltozik, vagy szolgálatra alkalmatlansága merült fel.
(3) Az egyéni teljesítményértékelés kötelező és ajánlott elemekből áll.
(4) Az egyéni teljesítményértékelés szintjének meghatározásakor figyelembe kell venni a szolgálati hely szervezeti
teljesítményének – a miniszter által meghatározott rendben és szempontok alapján végrehajtott – tárgyévi
értékelését. A teljesítményfokozat a teljesítményértékelés szintjéhez kapcsolódóan lehet kivételes, jó, megfelelő,
átlag alatti vagy elfogadhatatlan teljesítmény.
112. § (1) A tárgyévet lezáró egyéni teljesítményértékelés – az értékelt képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggő
személyes tulajdonságainak értékelését, valamint a szolgálati beosztás ellátására való alkalmasságára, további
fejleszthetőségére és előmenetelre vonatkozó következtetést is tartalmazó – szöveges indokolással kiegészítve adja
az értékelt tárgyévre szóló minősítését. A minősítés értékelési szintje megegyezik az egyéni teljesítményértékelés
szintjével.
(2) A 111. § (2) bekezdésében foglalt, a szolgálatra alkalmatlanság felmerülése miatt elvégzett egyéni
teljesítményértékelés esetén soron kívüli minősítést kell készíteni.
(3) Az értékelő vezető a minősítésben
a)
kezdeményezheti az értékeltnek a vezetői és utánpótlási adatbankba való felvételére vagy az abból való
törlésére irányuló eljárást,
b)
kezdeményezheti a szolgálati viszony módosítását,
c)
megállapíthatja a szolgálati beosztás ellátására való alkalmatlanságot,
d)
megállapíthatja a hivatásos szolgálatra való alkalmatlanságot, vagy
e)
jogszabályban meghatározott egyéb intézkedéseket javasolhat.
(4) A minősítést az állományilletékes parancsnok hagyja jóvá.
(5) A (3) bekezdés d) pontja szerinti, az állományilletékes parancsnok által jóváhagyott megállapítás esetén a hivatásos
állomány tagjának szolgálati viszonyát a 86. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján felmentéssel meg kell
szüntetni.
113. § (1) A minősítést ismertetni kell a hivatásos állomány tagjával, aki arra írásban észrevételt tehet, és az ismertetés
megtörténtét aláírásával igazolja.
(2) A minősítés megállapításai ellen, a teljesítményértékelés egyes elemeire is kiterjedően, a hivatásos állomány tagja
szolgálati panasszal élhet. A minősítéssel szemben benyújtott szolgálati panasz a minősítésen alapuló munkáltatói
döntés meghozatalára halasztó hatállyal bír.
(3) Ha a szolgálati panaszt elbíráló elöljáró azt állapítja meg, hogy a teljesítményértékelés egyes értékei vagy
a minősítés megállapításai tényekkel nem támaszthatók alá, vagy a mérlegelési jogkör kereteit meghaladó
mértékben jelentősen eltér az értékelt által valósnak tartott értékektől, a teljesítményértékelés, a minősítés vagy
a teljesítményértékelés és minősítés újbóli elvégzését rendeli el. A megismételt teljesítményértékelés, minősítés
megállapításaival szemben az értékelt közvetlenül a bírósághoz fordulhat.
(4) Ha a megismételt minősítés alapján a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát a 112. § (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel felmentéssel meg kell szüntetni, a megismételt minősítéssel szemben önálló jogorvoslatnak
nincs helye. A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyának megszüntetéséről rendelkező állományparanccsal
vagy határozattal szemben a 267. § alapján benyújtott – nem halasztó hatályú – szolgálati panaszban kifogásolhatja
a döntés jogszerűségét.

XI. FEJEZET
A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY TAGJÁNAK BESOROLÁSA ÉS ELŐMENETELE
66. A szolgálati beosztások besorolása
114. § (1) A szolgálati beosztások
a)
vezetői,
b)
tiszti vagy
c)
tiszthelyettesi
besorolási osztályba tartoznak.
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(2) A vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás lehet kiemelt vezetői, középvezetői vagy beosztott vezetői
beosztás, ezen belül a besorolási kategóriák:
a)
kiemelt vezetői beosztás esetén
aa)
a központi szerv vezetője,
ab)
a központi szerv vezetőjének helyettese vagy
ac)
a területi szerv vezetője,
b)
középvezetői beosztás esetén
ba)
szakirányító 1,
bb)
szakirányító 2,
bc)
főosztályvezető 1 vagy
bd)
főosztályvezető 2,
c)
beosztott vezetői beosztás esetén
ca)
főosztályvezető-helyettes 1,
cb)
főosztályvezető-helyettes 2,
cc)
osztályvezető 1 vagy
cd)
osztályvezető 2.
(3) A tiszti besorolási osztályba és a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó,
a)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél,
valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztásokat öt-öt, „A”, „B”, „C”, „D”,
„E” jelölésű,
b)
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél,
az Országgyűlési Őrségnél, valamint a polgári nemzetbiztonság szolgálatoknál rendszeresített szolgálati
beosztásokat négy-négy, „A”, „B”, „C”, „D” jelölésű
besorolási kategóriába kell besorolni.
(4) Az egyes szolgálati beosztások besorolását a miniszter – a munkakör tartalmának meghatározott módszertanon
és eljárási rendben végrehajtott értékelése alapján – rendeletben állapítja meg. A munkakör értékelése során
a szolgálati beosztás szervezeti szintjét is figyelembe kell venni.
(5) A szolgálati beosztás (4) bekezdés szerinti értékelésének felülvizsgálatát a miniszter elrendelheti.
(6) A szolgálati beosztások besorolási kategóriáihoz rendelt rendfokozatokat és fizetési fokozatokat, valamint
a beosztási illetmény megállapításához szükséges szorzószámokat
a)
a (3) bekezdés a) pontjában megjelölt szerveknél a tiszthelyettesi besorolási osztályban az 5. melléklet, a tiszti
besorolási osztályban a 6. melléklet,
b)
a (3) bekezdés b) pontjában megjelölt szerveknél a tiszthelyettesi besorolási osztályban a 7. melléklet, a tiszti
besorolási osztályban a 8. melléklet,
c)
a vezetői besorolási osztályban a 9. melléklet tartalmazza.
(7) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szakirányító 1 és szakirányító 2 vezetői beosztásba – a szervezeti szint és irányítói
jogkör figyelembevételével – azt a vezetői beosztást betöltőt lehet besorolni, aki központi szervnél vagy az országos
főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységnél több szervezeti elemet irányít vagy szervezeti
egységet vezet, de nem minősül kiemelt vezetőnek, vagy a területi szerv vezetőjének helyettese.

67. A hivatásos állomány tagjának besorolása
115. § (1) A tervezett szolgálati beosztásba történő kinevezés előtt az állományilletékes parancsok megvizsgálja, hogy
a hivatásos állomány tagja rendelkezik-e a szolgálati beosztás ellátásához szükséges képzettséggel, megfelel-e
az alkalmassági követelményeknek, és megállapítja a fizetési fokozat megállapításakor figyelembe vehető szolgálati
idejét, valamint a besorolás alapján viselhető rendfokozatot. A szolgálati beosztásba kinevezni – jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában – csak azt lehet, aki megfelel a szolgálati beosztás betöltésére előírt feltételeknek és
a szolgálati beosztás besorolási osztályához rendelt követelményeknek.
(2) Az állományilletékes parancsnok a szolgálati beosztásba kinevezéskor az (1) bekezdésben meghatározottak alapján
besorolja a hivatásos állomány tagját, megállapítja a fizetési fokozatát és rendfokozatát. Ha a hivatásos állomány
tagjának viselt rendfokozata alacsonyabb a besorolás szerintinél, a hivatásos állomány tagját rendfokozatban
kinevezi vagy előlépteti, vagy kinevezésre, előléptetésre terjeszti elő az arra jogosult elöljáróhoz.
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116. §		
A hivatásos állomány tagját a fizetési fokozatba a fizetési várakozási idő alapján kell besorolni.
117. § (1) Nem vezetői szolgálati beosztás esetében a fizetési várakozási idő négy év.
(2) A fizetési fokozatban történő soros előresorolás esetén az új fizetési fokozatban a fizetési várakozási idő újraindul.
(3) A fizetési fokozatban történő soron kívüli előresorolás esetén az új fizetési fokozatban a hivatásos állomány tagjának
a korábbi fizetési fokozatban már eltelt időtartamot továbbra is figyelembe kell venni.
(4) A hivatásos állomány tagjának másik szolgálati beosztásba helyezése esetén – a vezetői beosztásba történő
kinevezés kivételével –fizetési fokozata nem változik és az adott fizetési fokozatban már eltelt időtartamot továbbra
is figyelembe kell venni.
(5) A hivatásos állomány vezetői beosztásból nem vezetői beosztásba helyezett tagjának fizetési fokozatát úgy
kell megállapítani, hogy a vezetői beosztásba történő kinevezése előtt elért utolsó fizetési fokozatban a vezetői
beosztásba helyezéséig a fizetési várakozási időből már eltelt időtartamhoz a vezetői beosztásban eltöltött
időtartamot hozzá kell adni. Ha az így számításba vehető időtartam a négy évet meghaladja, a hivatásos állomány
tagját magasabb fizetési fokozatba kell sorolni, úgy, hogy minden eltelt négy év után egy fizetési fokozatot
kell emelni. Az ezt követően fennmaradt időtartamot az elért fizetési fokozatban már eltelt időtartamként kell
figyelembe venni.
(6) A rendelkezési állomány ideje
a)
a hivatásos állomány 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő tagja esetében
a fizetési várakozási időbe akkor számít be, ha a szolgálatteljesítés során a fizetési fokozatban előresoroláshoz
szükséges egyéb feltételeket teljesíti,
b)
a hivatásos állomány 77. § (1) bekezdés b) vagy h)–k) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő tagja
esetében a fizetési várakozási időbe akkor számít be, ha a 77. § (6) bekezdése alapján szolgálati feladattal való
ideiglenes ellátásáról a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró gondoskodott,
c)
a hivatásos állomány 77. § (1) bekezdés c)–g) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő tagja esetében
a fizetési várakozási időbe nem számít bele.
118. § (1) Vezetői szolgálati beosztás esetében a fizetési várakozási idő szempontjából a vezetői beosztásban eltöltött idő
vehető figyelembe, a fizetési várakozási idő a vezetői beosztás esetében öt év.
(2) A fizetési fokozatban történő soros előresorolás esetén az új fizetési fokozatban a fizetési várakozási idő újraindul.
(3) A nem vezetői beosztásból vezetői beosztásba első alkalommal történő kinevezéskor a hivatásos állomány tagját
a vezetői besorolási kategória első fizetési fokozatába kell besorolni.
(4) A hivatásos állomány vezetői beosztást betöltő tagjának másik, alacsonyabb vagy azonos besorolású vezetői
beosztásba helyezésekor fizetési fokozata nem változik, és az adott fizetési fokozatban már eltelt időtartamot
továbbra is figyelembe kell venni.
(5) A hivatásos állomány vezetői beosztást betöltő tagját másik, magasabb besorolású vezetői beosztásba helyezésekor
az első fizetési fokozatba kell besorolni, és fizetési várakozási ideje újraindul.
(6) Ha a hivatásos állomány korábban vezetői beosztást betöltő tagját nem vezetői beosztásba helyezését követően
ismételten vezetői beosztásba nevezik ki, fizetési fokozatának megállapításakor figyelembe kell venni a korábban
ezzel azonos vagy magasabb besorolású vezetői beosztásban töltött valamennyi időt.
119. § (1) A hivatásos állomány azon tagja, aki pályakezdőként létesít szolgálati viszonyt, a szolgálati viszony fennállása
alatt nem helyezhető olyan besorolási kategóriájú szolgálati beosztásba, amelyhez a hivatásos állomány tagja
részére megállapított fizetési fokozatban nincs hozzárendelve a beosztási illetmény megállapításához szükséges
szorzószám.
(2) A hivatásos állomány nem pályakezdő tagját a szolgálati viszony létesítésekor az általa betöltendő, végzettségének
és képzettségének megfelelő szolgálati beosztás besorolási kategóriájába kell besorolni. Fizetési fokozatát a fizetési
várakozási időben eltöltött szolgálati idő figyelembevételével kell megállapítani. Ha az így megállapított fizetési
fokozatához az adott besorolási kategóriában nincs szorzószám rendelve, az illetményét az adott besorolási
kategóriához rendszeresített legelső fizetési fokozat alapján kell folyósítani. A fizetési fokozatban való előmenetelre,
valamint a szolgálati beosztás módosításakor a megállapított fizetési fokozat irányadó.
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68. Az előmenetel
120. § (1) A hivatásos állomány tagjának a hivatásos pályán belátható, tervszerű előmeneteli lehetőséget kell biztosítani
a besorolási kategórián belüli fizetési fokozatban és rendfokozatban, továbbá a magasabb szolgálati beosztás
eléréséhez.
(2) Az előmenetel általános feltételei:
a)
az előírt képzési és továbbképzési kötelezettség teljesítése,
b)
a jogszabályban meghatározott, elvárt teljesítményszint,
c)
az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
d)
az előírt fizetési várakozási idő kitöltése,
e)
a magasabb szolgálati beosztás ellátásához szükséges gyakorlati tapasztalat, valamint készségek és
kompetenciák,
f)
a pályázat útján betölthető szolgálati beosztás esetén pályázat benyújtása.
121. § (1) A besorolás szerinti besorolási kategóriához tarozó fizetési fokozatban előre kell sorolni a hivatásos állomány tagját,
ha a fizetési várakozási idő eltelt, a jogszabályban meghatározott továbbképzési kötelezettségét teljesítette és
a várakozási idő éves egyéni teljesítményértékeléseinek átlaga legalább megfelelő teljesítményfokozatú.
(2) A hivatásos állomány tagja a magasabb rendfokozatba és az ahhoz rendelt fizetési fokozatba az (1) bekezdésben
meghatározott feltételeken felül akkor léptethető elő, ha a magasabb rendfokozathoz előírt rendfokozati vizsgát
teljesítette.
(3) Ha a hivatásos állomány tagja az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikét nem teljesítette,
akkor magasabb fizetési fokozatba vagy rendfokozatba nem sorolható vagy léptethető elő. Az előmenetelhez
szükséges feltételek meglétét a munkáltatói jogkör gyakorlója az esedékességet követően évenként felülvizsgálja,
és a feltételek teljesülésekor a hivatásos állomány tagját előresorolja vagy előlépteti.
122. §		
Magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba vagy vezetői beosztásba a hivatásos állomány tagja
akkor nevezhető ki, ha teljesíti az annak ellátásához előírt képzettségi és alkalmassági feltételeket, és az utolsó négy
év egyéni teljesítményértékelésének átlaga legalább jó teljesítményfokozatú. Ha a magasabb szolgálati beosztásba
kerülés rendfokozati előmenetellel is jár, a magasabb szolgálati beosztásba helyezéshez a 121. § (2) bekezdésének
rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
123. § (1) Nem léptethető elő a hivatásos állomány tagja a 121. §-ban meghatározott feltételek megléte esetén sem,
a)
a rendfokozatot érintő fegyelmi fenyítés vagy bírósági ítélet végrehajtásának tartama alatt, vagy
b)
ha ellene büntető-, méltatlansági vagy fegyelmi eljárás van folyamatban.
(2) Ha a hivatásos állomány tagját az (1) bekezdés b) pontja miatt nem léptették elő és az eljárás nem végződött
rendfokozatot érintő büntetés, fenyítés kiszabásával vagy a szolgálati viszony megszüntetésével, a hivatásos
állomány tagja az eljárás jogerős befejezésekor léptethető elő, a feltételek teljesítésének idejére visszamenőleges
hatállyal.
124. § (1) Az állományilletékes parancsnok a szervezeti egységénél betölthető szolgálati beosztás esetén kiválasztási eljárás
vagy pályáztatás keretében köteles megvizsgálni, hogy a szervezeti egységnél a szolgálati beosztás betöltésére
van-e alkalmas személy.
(2) Ha a szervezeti egységnél nincs a feltételeknek megfelelő személy, az állományilletékes parancsnok elsődlegesen
a rendvédelmi szerv személyi állományából kiválasztási eljárással vagy pályáztatással töltheti be a szolgálati
beosztást.
(3) Ha a (2) bekezdésben foglaltak alapján a rendvédelmi szerv személyi állományában sincs a feltételeknek megfelelő
személy, a miniszter engedélyével az állományilletékes parancsnok a tartalékállományból vagy az e törvény hatálya
alá tartozó másik rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
hatálya alá tartozó szervek személyi állományából pályáztatással töltheti be a szolgálati beosztást.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti eljárástól rendkívüli esetben a miniszter engedélyével az állományilletékes parancsnok
eltérhet.
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125. § (1) A hivatásos állomány tagja soron kívül eggyel magasabb fizetési fokozatba előre sorolható, ha az előző négy év
átlagában jó vagy kivételes teljesítményfokozattal rendelkezik, és meglévő rendfokozatában legalább négy évet
eltöltött.
(2) Az (1) bekezdés szerinti soron kívüli fizetési fokozatban előresorolásra viselt rendfokozatonként legfeljebb egy
alkalommal kerülhet sor.
(3) A hivatásos állomány tagja soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba kinevezhető, előléptethető, ha
a rendfokozatban történő előléptetés, kinevezés legfeljebb egy fizetési fokozatban történő előresorolással jár
együtt, és a magasabb rendfokozathoz szükséges képzettséggel, továbbá az előző négy év átlagában jó vagy
kivételes teljesítményfokozattal rendelkezik. Ebben az esetben a hivatásos állomány tagjának a rendfokozati vizsgát
utólag teljesítenie kell.
(4) A (3) bekezdés szerinti magasabb rendfokozatba kinevezésére, előléptetésre a besorolási kategórián belül legfeljebb
egy alkalommal kerülhet sor.
(5) A miniszter az (1) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek nélkül is soron kívül eggyel magasabb fizetési
fokozatba vagy rendfokozatba előléptetheti a hivatásos állomány tagját, ha a szolgálat teljesítésében kimagasló
helytállást tanúsított.
(6) A soron kívül eggyel magasabb fizetési fokozatba előresoroláskor és a soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba
kinevezéskor, előléptetéskor a hivatásos állomány tagjának új fizetési fokozatában a fizetési várakozási idő újraindul.
126. §		
Ha a hivatásos állomány tagját alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezik, akkor az új szolgálati beosztás besorolási
kategóriájához rendelt, – a hivatásos állomány tagjának fizetési fokozata szerinti – rendfokozatot kell részére
megállapítani.
127. § (1) A szolgálati viszony megszűnésével egyidejűleg eggyel magasabb rendfokozatba lehet kinevezni, előléptetni
a hivatásos állomány tagját, ha a nyugállományba helyezésére
a)
a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérésével került sor vagy
b)
szolgálati kötelmekkel összefüggő egészségkárosodás miatt került sor, és nyugállományba helyezésekor
legalább húsz év tényleges szolgálati idővel rendelkezett,
és szolgálati feladatait kiemelkedő eredményességgel látta el.
(2) Eggyel magasabb rendfokozatba kell előléptetni, kinevezni a hősi halottá nyilvánított, tiszti, főtiszti vagy tábornoki
rendfokozati állománycsoportba tartozott személyt. Hadnagyi rendfokozatba kell kinevezni a hősi halottá
nyilvánított, zászlósi vagy tiszthelyettesi rendfokozati állománycsoportba tartozott személyt.
(3) A szolgálati halott eggyel magasabb rendfokozatba előléptethető.

69. Képesítési követelmények
128. § (1) A vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba kinevezéshez felsőfokú végzettség,
a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba kinevezéshez pedig középiskolai végzettség
szükséges.
(2) A rendvédelmi szervnél szolgálati beosztást betöltőnek a rendvédelmi szerv alaptevékenységének megfelelő
szakképzettséggel, ha ilyen nincs, az előírt szakmai alapképzettséggel kell rendelkezni. A rendvédelmi szerv
nem alaptevékenységébe tartozó szolgálati beosztásába a hivatásos állomány tagja szakképzettség, szakmai
alapképzettség hiányában is kinevezhető azzal, hogy annak teljesítését határidő kitűzésével elő kell írni. Ha
a hivatásos állomány tagja az előírt képzési kötelezettségének határidőben neki felróható okból nem tesz eleget,
a szolgálati viszonyát meg kell szüntetni.
129. §		
A miniszter rendeletben állapítja meg a rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati
beosztásainak betöltéséhez elfogadható felsőfokú végzettségeket, az egyes szolgálati beosztások ellátásához
szükséges szakképzettségeket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb
képzettségi feltételeket.
130. § (1) A szolgálati beosztás betöltéséhez a 128. és 129. §-ban meghatározottakon túl rendészeti alapvizsgával, a miniszter
által meghatározott szolgálati beosztásokban pedig rendészeti szakvizsgával is rendelkezni kell.
(2) A hivatásos állomány azon tagjának, aki a rendészeti alapvizsga teljesítésére irányuló kötelezettségének a részére
jogszabály alapján meghatározott időben nem tesz eleget, szolgálati viszonyát meg kell szüntetni.
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(3) A hivatásos állomány tagja a rendészeti szakvizsga teljesítéséig rendészeti szakvizsgához kötött szolgálati beosztást
nem tölthet be.
(4) Vezetői beosztásba történő kinevezéshez a jogszabályban meghatározott vezetővé képzés vagy magasabb
vezetővé képzés teljesítése szükséges.
131. § (1) A rendvédelmi szerv a tehetségen és teljesítményen alapuló tervszerű előmenetel biztosítása érdekében
a magasabb szolgálati beosztás vagy vezetői beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés
megszerzéséhez a hivatásos állomány tagjának iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben való
részvételét – a szolgálati érdek figyelembevételével – támogatja.
(2) A hivatásos állomány tagját szakmai ismereteinek fejlesztése céljából jogszabályban meghatározott
továbbképzésben vagy átképzésben kell részesíteni. A képzési, továbbképzési kötelezettség önhibából történt
elmulasztása az e törvényben meghatározott jogkövetkezményekkel jár.

70. Tanulmányi szerződés
132. § (1) Szolgálati érdekből a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a hivatásos állomány tagjával vagy a hivatásos
szolgálatot vállaló személlyel tanulmányi szerződést köthet a betöltött vagy tervezett szolgálati beosztás,
vagy a szolgálati viszony létesítéséhez vagy fenntartásához szükséges iskolai végzettség, szakképzettség vagy
rendvédelmi tárgyú szakmai képzettség iskolarendszerű vagy felnőttképzés keretében történő megszerzésére. Nem
köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a hivatásos
állomány tagját kötelezte.
(2) A tanulmányi szerződést, valamint a kötelezést – a lényeges tartalmi elemek: a képzés tárgya, időtartama, helye,
teljesítés módja, határideje, költségek viselése, kötelezettségek rögzítésével – írásba kell foglalni.
(3) A tanulmányi szerződésben meg kell határozni a hivatásos állomány tagját vagy a hivatásos szolgálatot vállalót
megillető támogatás formáját és mértékét, a tanulmányok befejezése után a rendvédelmi szervnél kötelezően
szolgálati viszonyban eltöltendő idő tartamát, továbbá a tanulmányi támogatás pénzben kiszámított összegére
vonatkozó megtérítési kötelezettséget, ha a hivatásos állomány tagja a tanulmányait nem fejezi be, vagy
a szerződésben vállalt időtartamot önhibából nem tölti le.

71. Szolgálati beosztás betöltése pályázattal
133. § (1) Az állományilletékes parancsnok, valamint a kinevezésre jogosult elöljáró parancsnok az általa irányított szervnél,
szervezeti egységnél rendszeresített szolgálati beosztás betöltésére a 124. § rendelkezéseire figyelemmel pályázatot
írhat ki. Jogszabály a szolgálati beosztás betöltésére pályázat kiírását előírhatja.
(2) A pályázati kiírásának tartalmaznia kell a pályázat elnyeréséhez szükséges valamennyi feltételt és a pályázat
elbírálásának határidejét.
(3) A pályázat benyújtásának ténye, valamint a benyújtott pályázat tartalma a pályázat elbírálásában részt vevőkön,
valamint a 275. §-ban meghatározott betekintésre jogosultakon kívül csak a pályázó beleegyezésével közölhető
harmadik személlyel.
(4) Pályázatra kiírt szolgálati beosztás csak olyan személlyel tölthető be, aki a pályázaton részt vett és a pályázati
feltételeknek megfelelt.
(5) Pályázatot csak betölthető szolgálati beosztásra lehet kiírni. A pályázatot betöltött szolgálati beosztásra is ki lehet
írni azzal a feltétellel, hogy annak legalább a pályázatban megjelölt határidőre betölthetőnek kell lennie.

XII. FEJEZET
SZOLGÁLATTELJESÍTÉSI ÉS PIHENŐIDŐ
72. Szolgálatteljesítési idő
134. § (1) A szolgálatteljesítési idő heti negyven óra (a továbbiakban: általános heti szolgálatteljesítési idő). A részben vagy
egészben készenléti jellegű szolgálati beosztásban (a továbbiakban: készenléti jellegű szolgálati beosztás) ennél
hosszabb, de heti negyvennyolc órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idő állapítható meg.
(2) A szolgálatteljesítési idő – a heti szolgálatteljesítési idő figyelembevételével – többheti, de legfeljebb négyhavi vagy
tizenhat heti keretben is meghatározható. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, valamint a készenléti
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jellegű szolgálati beosztásban a szolgálatteljesítési időt a heti szolgálatteljesítési időtartam figyelembevételével
legfeljebb hathavi keretben is meg lehet határozni.
(3) Készenléti jellegű szolgálati beosztás az a szolgálati beosztás, amelyben
a)
a hivatásos állomány tagja szolgálati feladatainak jellege miatt – hosszabb időszak alapulvételével – a heti
szolgálatteljesítési idejének legalább egyharmadában fizikai vagy szellemi erőkifejtéssel járó, vagy fokozott
figyelmet igénylő szolgálatteljesítés nélkül áll a rendvédelmi szerv rendelkezésére, vagy
b)
a szolgálatteljesítés – különösen a szolgálati beosztás sajátosságára, a szolgálatteljesítés feltételeire
tekintettel – a hivatásos állomány tagja számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb
igénybevétellel jár,
és a hivatásos állomány tagja állandó készenléti helyzetben, a szolgálatteljesítés helyén látja el a szolgálatát.
(4) A miniszter rendeletben állapítja meg a készenléti jellegű szolgálati beosztásoknak minősülő szolgálati beosztások
körét.
135. § (1) A szolgálatteljesítési idő a munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható. A napi szolgálatteljesítési idő ilyen esetben
sem lehet négy óránál rövidebb, és – a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, az őr- és a készenléti
jellegű szolgálati beosztásokat, valamint a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve – tizenkét óránál hosszabb.
(2) Az eligazítás, váltás, valamint a szolgálati felszerelések felvétele és leadása érdekében a napi tizenkét órás
szolgálatteljesítési idő legfeljebb harminc perccel meghosszabbítható a hivatásos állomány egy vagy többhavi
szolgálatteljesítési időkeretben foglalkoztatott tagjánál, ha a szolgálatteljesítést naponta azonos helyen két fő
egymás utáni beosztásával rendelik el.
(3) Fokozottan veszélyes – nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek, vagy biológiai kóroki tényezők
jelenléte miatt fertőzés veszélyének kitett, továbbá föld alatti létesítményekben, mesterséges és klimatikus
viszonyok melletti – szolgálati beosztásban az ilyen tevékenységre fordítható napi szolgálatteljesítési idő
egyenlőtlen időbeosztásnál sem haladhatja meg a hat órát.
(4) A hivatásos állomány tagjának beosztás szerinti napi vagy heti szolgálatteljesítési ideje az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott időtartamot legfeljebb egy órával meghaladhatja, ha a téli időszámítás kezdete a beosztás szerinti
szolgálatteljesítési időre esik.
(5) Az egyes rendvédelmi szerveknél alkalmazható szolgálati időrendszereket és azok kereteit a miniszter állapítja meg.
(6) A szolgálatteljesítési időbeosztást – ide nem értve a túlszolgálat elrendelését – a szolgálati elöljáró a szolgálatba
lépést megelőzően legalább egy héttel előbb közli a hivatásos állomány tagjával.
136. § (1) A hivatásos állomány
a)
nő tagját várandóssága megállapításától gyermekének egyéves koráig, továbbá
b)
gyermekét egyedül nevelő tagját gyermekének tízéves koráig, ha annak felügyeletét más nem tudja ellátni,
éjszakai szolgálatteljesítésre, valamint huszonnégy órás szolgálatra nem lehet beosztani.
(2) A hivatásos állomány tagja részére, ha teljesített szolgálata a hat órát meghaladja, munkaközi szünetet kell
biztosítani. A munkaközi szünetet a napi szolgálatteljesítési időn belül kell kiadni. A hat órát meghaladó
szolgálatteljesítési idő esetén harminc perc, huszonnégy órás szolgálat teljesítése esetén hatvan perc munkaközi
szünetet kell biztosítani.
(3) A hivatásos állomány tagja részére a napi szolgálati tevékenység befejezése és a következő napi szolgálatteljesítés
megkezdése között legalább nyolc óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani, amelybe a lakásról
a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartama nem számít bele. A napi pihenőidő, ha
az a nyári időszámítás kezdetének időpontjára esik, legalább hét óra.
(4) A hivatásos állomány tagját hetenként két pihenőnap illeti meg, ezeket lehetőleg együtt kell kiadni. A folyamatos
ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztásokban szolgálatot teljesítők esetében az egy hónapra eső
pihenőnapok közül legalább az egyiknek vasárnapra kell esnie.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően a pihenőnap – a 135. § (3) bekezdése szerinti fokozottan veszélyes szolgálati beosztást
kivéve – a szolgálati elfoglaltság miatt havonta összevontan is kiadható.
137. § (1) Munkaszüneti nap a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) meghatározott
munkaszüneti nap, valamint az egyes rendvédelmi szervek ünnepnapja:
a)
a rendőrség és az Országgyűlési Őrség ünnepnapja április 24-e, Szent György napja,
b)
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ünnepnapja május 4-e, Szent Flórián napja, a tűzoltóság napja,
c)
a büntetés-végrehajtási szervezet ünnepnapja szeptember 8-a, Szent Adorján napja,
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d)

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok ünnepnapja március 1-je, a nemzetbiztonsági szolgálatok
megalakulásának napja.
(2) Munkaszüneti napon, valamint húsvét- vagy pünkösdvasárnapon teljesített szolgálatért a hivatásos állomány tagját
a munkájáért járó illetményén felül távolléti díj is megilleti.
(3) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által évenként kiadott, az általános munkarendben foglalkoztatott
munkavállalók munkaidő-beosztásának a munkaszüneti napok miatti változtatását szabályozó rendeletet
a miniszteri rendeletben meghatározott egyes szolgálati időrendszerek esetében a hivatásos állomány tagjára is
alkalmazni kell.

73. Rész-szolgálatteljesítési időben foglalkoztatás
138. § (1) A hivatásos állomány 134. § (1) bekezdése szerinti szolgálatteljesítési időben foglalkoztatott tagjának írásbeli
kérelmére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a kinevezésben
a)
heti húsz vagy harminc óra,
b)
készenléti jellegű szolgálati beosztásban a kinevezés szerinti szolgálatteljesítési idő legalább felének
megfelelő mértékű
rész-szolgálatteljesítési időt engedélyez, ha a hivatásos állomány tagja a kérelem benyújtásakor a 150. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti illetmény nélküli szabadságot vesz igénybe, és az eredeti szolgálati beosztása
– a szolgálati beosztás jellegéből fakadóan – rész-szolgálatteljesítési időben is ellátható.
(2) Ha a hivatásos állomány tagjának eredeti szolgálati beosztása rész-szolgálatteljesítési időben nem látható el,
a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró az eredeti szolgálati beosztástól eltérő szolgálati beosztást ajánl fel. Ha
a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró az eredeti szolgálati beosztástól eltérő szolgálati beosztást nem tud
felajánlani, azt írásban köteles indokolni.
(3) A hivatásos állomány tagjának az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott heti húsz vagy harminc óra
rész-szolgálatteljesítési idő egyenlőtlen beosztására vonatkozó kérelmét a munkáltatói jogkör gyakorlója csak
abban az esetben tagadhatja meg, ha az egyenlőtlen beosztás szolgálati érdeket sértene, vagy a munkáltatói jogkör
gyakorlójának lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A kérelem megtagadását a munkáltatói
jogkör gyakorlója írásban köteles megindokolni.
(4) A rész-szolgálatteljesítési idő – annak engedélyezése esetén –
a)
az illetmény nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b)
ha a hivatásos állomány tagjának az (5) bekezdés alapján ki kell adni a rendes szabadságát, a szabadság
leteltét követő naptól
hatályos.
(5) A (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérő megállapodása hiányában – a rendes
szabadság kiadását az illetmény nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni. Eltérő
megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását az illetmény nélküli szabadság lejártát követő harminc napon
belül meg kell kezdeni.
(6) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti illetmény nélküli szabadság igénybevételének megszűnése előtt legalább
hatvan nappal kell a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónál benyújtatni. A kérelemben a hivatásos állomány tagja
a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót köteles tájékoztatni
a)
az illetmény nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve, a hivatásos állomány
három vagy több gyermeket nevelő tagja esetében ötödik életéve betöltésének időpontjáról, továbbá
b)
ha egyenlőtlen szolgálatteljesítési időbeosztásban kíván dolgozni, a szolgálatteljesítési idő beosztására
vonatkozó javaslatáról.
(7) A (4) bekezdés szerinti időponttól az illetmény, valamint a szolgálati viszony alapján közvetlenül vagy közvetve
nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az időarányosság elve
alkalmazandó, ha az arra való jogosultság a szolgálatteljesítési idő mértékével összefügg. A hivatásos állomány
rész-szolgálatteljesítési időben foglalkoztatott tagjára a 60. és 61. §, a 71. §, valamint a 139–141. § nem alkalmazható.
(8) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a rész-szolgálatteljesítési időt a rendvédelmi szerv a hivatásos állomány
tagjának a kérelemben megjelölt időpontig, de legfeljebb a gyermek hároméves koráig, a hivatásos állomány három
vagy több gyermeket nevelő tagja esetén a gyermek ötéves koráig engedélyezi. Ezt követően a hivatásos állomány
tagjának szolgálatteljesítési idejét a 134. § szerint kell meghatározni, és az illetményét újra meg kell állapítani.
(9) Vezetői beosztás betöltésére rész-szolgálatteljesítési idő nem engedélyezhető.
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74. Túlszolgálat
139. § (1) Ha a szolgálati érdek vagy rendkívüli eset – így különösen tömegbaleset, elemi csapás, katasztrófa vagy súlyos
kár megelőzése, elhárítása, következményeinek felszámolása, továbbá egyéb, a köz- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető, előre nem látható körülmény bekövetkezése – szükségessé teszi, a hivatásos állomány tagja
a 134. §-ban meghatározott szolgálatteljesítési időn túl, valamint a munkaszüneti és pihenőnapon is kötelezhető
arra, hogy szolgálatot teljesítsen (a továbbiakban: túlszolgálat).
(2) A szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat tartama naptári évenként háromszázötven óra, amely négyhavi
átlagban a százhúsz órát nem haladhatja meg. A hivatásos állomány tagja önkéntes vállalásával évenként további
hatvan óra túlszolgálatot teljesíthet.
(3) A (2) bekezdésben írt korlátozás nem alkalmazható, ha a túlszolgálatra tömegbaleset, elemi csapás, katasztrófa
vagy súlyos kár megelőzése, elhárítása, következményeinek felszámolása vagy egyéb, a köz- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető előre nem látható körülmény bekövetkezése miatt kerül sor.
(4) A hivatásos állomány készenléti jellegű szolgálati beosztásban szolgálatot teljesítő tagja esetében, ha
szolgálatteljesítési ideje – a heti negyvennyolc óra figyelembevételével – eléri a hathavi keretre megállapított
szolgálatteljesítési időt, a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően túlszolgálat csak baleset, elemi csapás vagy súlyos
kár megelőzése, elhárítása, következményeinek felszámolása, valamint arra való felkészülés céljából rendelhető el.
140. § (1) A túlszolgálatot az állományilletékes parancsnoknak vagy az általa felhatalmazott szolgálati elöljárónak írásban kell
elrendelnie. A teljesített túlszolgálatról nyilvántartást kell vezetni.
(2) A rendvédelmi szerv vezetőjének és helyetteseinek, valamint a szervezeti egység vezetőjének és helyetteseinek nem
jár a túlszolgálatért ellentételezés, ha a tárgyévben teljesített túlszolgálat ideje nem haladta meg a háromszázötven
órát.
(3) A hivatásos állomány (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó tagjának a túlszolgálattal azonos tartamú szabadidőt
kell biztosítani. Ha a túlszolgálatot heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat
kétszeresének megfelelő szabadidő jár.
(4) A túlszolgálatért járó szabadidőt lehetőség szerint harminc napon belül kell kiadni. Ha a szabadidő kiadása
veszélyezteti a szolgálatellátást, a szabadidő kiadását hat hónapon belül kell biztosítani. Ha a túlszolgálat havi vagy
többhavi szolgálatteljesítési idő keretében történt, a szabadidő kiadása történhet hat hónapon túl is, de legkésőbb
a következő év első félévében ki kell adni.
(5) A túlszolgálat elrendelésének és elszámolásának, valamint a túlszolgálatért járó szabadidő kiadásának rendjét
a miniszter állapítja meg.

75. Készenlét
141. § (1) A szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagját kötelezheti arra, hogy a szolgálatteljesítési időn kívül szolgálati
érdekből, szolgálatképes állapotban olyan elérhető – szolgálati helyen kívüli – helyen tartózkodjon, ahonnan
szolgálati feladatra bármikor igénybe vehető.
(2) A készenlét időtartama havonként – többhavi szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén havonkénti átlagban –
a százhatvannyolc órát nem haladhatja meg.

76. Szabadság
142. §		
A hivatásos állomány tagja évente alap- és pótszabadságra jogosult, továbbá az e törvényben meghatározott
feltételekkel egészségügyi, szülési és illetmény nélküli szabadságot vehet igénybe.

77. Alap- és pótszabadság
143. § (1) A hivatásos állomány tagjának alapszabadsága évi huszonöt munkanap.
(2) A hivatásos állomány tagját évente pótszabadság illeti meg:
a)
két évig terjedő szolgálati viszonyban töltött idő után három munkanap,
b)
három-öt év szolgálati viszonyban töltött idő után négy munkanap,
c)
hat-tíz év szolgálati viszonyban töltött idő után öt munkanap,
d)
tizenegy-tizenöt év szolgálati viszonyban töltött idő után hat munkanap,
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e)
tizenhat-húsz év szolgálati viszonyban töltött idő után hét munkanap,
f)
huszonegy-huszonöt év szolgálati viszonyban töltött idő után nyolc munkanap,
g)
huszonhat-harminc év szolgálati viszonyban töltött idő után kilenc munkanap,
h)
harmincegy év és annál hosszabb szolgálati viszonyban töltött idő után tíz munkanap.
(3) A (2) bekezdés szerinti pótszabadság esetében a hivatásos állomány tagját megillető pótszabadság soron következő
fokozata először abban az évben jár, amelyben a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyban töltött ideje
eléri a (2) bekezdésben meghatározott időtartamot. A pótszabadság mértéke szempontjából a hivatásos szolgálati
időt kell figyelembe venni.
(4) A (2) bekezdés szerinti pótszabadság helyett a vezetői beosztást betöltőket vezetői pótszabadság illeti meg.
A vezetői pótszabadságra jogosultak köre és mértéke:
a)
beosztott vezető esetén tizenegy munkanap,
b)
középvezető esetén tizenkét munkanap,
c)
területi szerv vezetője esetén tizenhárom munkanap,
d)
központi szerv vezetőjének helyettese esetén tizennégy munkanap,
e)
központi szerv vezetője esetén tizenöt munkanap.
(5) A (2) vagy (4) bekezdés szerinti pótszabadságon túl évente öt munkanap pótszabadságra jogosult a büntetésvégrehajtási szervezet hivatásos állományának tagja, ha szolgálati feladatait a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szerinti biztonsági részlegen látja el.
144. § (1) A hivatásos állomány tagját a tizenhat évesnél fiatalabb
a)
egy gyermeke után évente kettő,
b)
két gyermeke után évente négy,
c)
kettőnél több gyermeke után évente összesen hét
munkanap pótszabadság illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a hivatásos állomány
tagjának gyermeke fogyatékos.
(3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig
a tizenhatodik életéve betöltésének évében kell figyelembe venni.
(4) E § alkalmazásában
a)
gyermek: a családok támogatására vonatkozó jogszabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott
gyermek,
b)
fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti
magasabb összegű családi pótlék került megállapításra,
c)
szülő:
ca)
a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együtt élő házastárs,
cb)
az, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már
folyamatban van,
cc)
a gyám,
cd)
a nevelőszülő és a helyettes szülő.
145. § (1) Gyermeke születése esetén öt munkanap – ikergyermekek esetében hét munkanap – pótszabadság illeti meg
az apát, amelyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig, a kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
A szabadság akkor is megilleti, ha a gyermek halva születik vagy meghal. A pótszabadság tartamára távolléti díj jár.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során apán a szülői felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti vagy örökbefogadó apát kell
érteni.
146. § (1) A hivatásos állomány tagja a folyamatos és átlagon felüli fizikai, pszichikai igénybevételéből származó
egészségkárosodás megelőzése, valamint a fizikai állóképességének megőrzése céljából a 143. § szerinti
pótszabadságon felül tizennégy nap rekreációs célú pótszabadságra jogosult, ha
a)
fokozottan veszélyes – nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek vagy biológiai kóroki tényezők
jelenléte miatt fertőzés veszélyének kitett, továbbá föld alatti létesítményekben, mesterséges és klimatikus
viszonyok melletti – szolgálati beosztásban,
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b)

repülőgép- vagy helikoptervezető, fedélzeti szolgálattevő, közvetlen életveszélynek kitett tűzszerész, búvár
vagy terrorelhárító szolgálati beosztásban
teljesíti szolgálatát.
(2) A hivatásos állomány azon tagja, aki legalább harminc napig az életet vagy a testi épséget közvetlenül veszélyeztető
általános körülmények között – így különösen háborús cselekmények vagy fegyveres összeütközések sújtotta
földrajzi területen – külföldön teljesít szolgálatot, a szolgálat lezárultát követő három hónapon belül jogosult
az (1) bekezdés szerinti rekreációs célú pótszabadságra.

78. Egészségügyi szabadság
147. § (1) Egészségügyi szabadság jár a hivatásos állomány tagjának, ha betegség, műtét vagy baleset miatti sérülés
következtében a szolgálat ellátására képtelen, vagy a szolgálat további ellátása egészségi állapotának
rosszabbodását eredményezné, valamint ha a szolgálatképességének helyreállítása pihenést vagy gyógyüdülést
igényel.
(2) Az egészségügyi szabadság az egészségi állapot helyreállásáig vagy a végső fogyatékosság kialakulásáig, de
legfeljebb – a 148. §-ban foglaltak kivételével – egy évig jár.
(3) A szolgálatképtelenség igazolására, valamint az egészségügyi szabadság engedélyezésére vonatkozó szabályokat
a miniszter állapítja meg.
(4) Ha az egészségügyi szabadságot nem szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy nem
szolgálati eredetű betegség indokolja, annak időtartamára évente harminc naptári napig távolléti díjat vagy
a (6) bekezdésben meghatározott térítést, a harmincegyedik naptári naptól a távolléti díj vagy a (6) bekezdésben
meghatározott térítés 90%-át kell folyósítani.
(5) A hivatásos állomány tagjának szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete, sérülése vagy szolgálati eredetű
betegsége miatt engedélyezett egészségügyi szabadság időtartamára – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel –
távolléti díj jár.
(6) A többhavi időkeretben szolgálatot teljesítők számára az egészségügyi szabadság idejére az utolsó négy naptári
negyedévben kifizetett éjszakai pótlék összegének a távollét idejére számított időarányos átlagával növelt távolléti
díjat kell térítésként folyósítani. Ha a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya négy naptári negyedévnél
rövidebb, a térítés megállapításakor a nála számításba vehető naptári negyedévek, negyedév hiányában az utolsó
naptári hónapokra kifizetett éjszakai pótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlagát kell
figyelembe venni.
(7) A hivatásos állomány azon tagja, akinek a szolgálati beosztásából történő felfüggesztésének időtartamára
az illetményének a 165. § szerinti visszatartását elrendelték, az (1) bekezdés szerinti szolgálatképtelenné válása
esetén a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
alapján jogosult ellátásra. Ennek idejét a (2) bekezdés szerinti egy éves határidőbe be kell számítani.
(8) Ha a hivatásos állomány egészségügyi szabadságon levő tagja a betegségét vagy sérülését szándékosan maga
okozta, az egészségügyi szabadság időtartama alatt számára távolléti díj vagy térítés nem folyósítható; ha
pedig az súlyos gondatlanságának következménye, a távolléti díj vagy térítés legfeljebb 50%-kal csökkenthető.
Az egészségügyi szabadságra járó távolléti díjat vagy térítést meg lehet vonni a hivatásos állomány tagjától, ha
a gyógyulását neki felróhatóan késleltette, az orvos utasításainak felróhatóan nem tett eleget, vagy az elrendelt
orvosi vizsgálaton elfogadható indok nélkül nem jelent meg.
148. § (1) Gyermekápolás céljából egészségügyi szabadság illeti meg
a)
az anyát, ha egyévesnél fiatalabb, kórházi ápolás alatt álló gyermekét szoptatja,
b)
a hivatásos állomány szülő, nevelőszülő, valamint helyettes szülő tagját, ha beteg gyermekét ápolja,
a gyermek egyéves koráig,
c)
a hivatásos állomány szülő, nevelőszülő, valamint helyettes szülő tagját,
ca)
ha az egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermekét ápolja évenként és gyermekenként
nyolcvannégy naptári napon át,
cb)
ha háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermekét ápolja évenként és gyermekenként
negyvenkét, egyedülálló esetén nyolcvannégy naptári napon át,
cc)
ha hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermekét ápolja évenként és gyermekenként
tizennégy, egyedülálló esetén huszonnyolc naptári napon át,
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d)

a hivatásos állomány szülő, nevelőszülő, valamint helyettes szülő tagját a gyermek fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó intézményben történő kezelése esetén a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő
tartózkodás címén
da)
a gyermek egyéves koráig,
db)
egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek esetén a c) pont ca) alpontjában
meghatározott mértékben,
dc)
háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek esetén a c) pont cb) alpontjában
meghatározott mértékben,
dd)
hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek esetén a c) pont cc) alpontjában
meghatározott mértékben.
(2) A gyermek betegségére tekintettel az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 50. § (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával méltányosságból egészségügyi
szabadság állapítható meg a hivatásos állomány szülő, nevelőszülő, valamint helyettes szülő tagja részére,
a)
ha tizenkét éves, vagy annál idősebb, de tizennyolc évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy
b)
tizenkét éves vagy annál idősebb, de tizennyolc évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének
időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó
intézményben.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában szülő a vér szerinti és az örökbefogadó anya vagy apa, a vér szerinti és
az örökbefogadó anyával, apával együtt élő házastárs, továbbá a gyám.

79. Szülési szabadság
149. § (1) A hivatásos állomány várandós, valamint szülő nő tagját huszonnégy hét egybefüggő szülési szabadság illeti meg,
ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés
várható időpontja elé essen.
(2) A szülési szabadság megszűnik, ha
a)
a gyermek halva született, a szüléstől számított hatodik hét elteltével,
b)
a gyermek meghal, az elhalálozását követő tizenötödik napon,
c)
a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, vagy harminc napot
meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, az azt követő napon.
(3) A szülési szabadság időtartama a szülést követően hat hétnél rövidebb nem lehet.
(4) Ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett
részét – a szülést követő egy évig – a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.
(5) A nőnek – ha nem veszi igénybe a 148. §-ban engedélyezett egészségügyi szabadságot – a szoptatás első hat
hónapjában naponta kétszer egy óra, ezután a kilencedik hónap végéig naponta egy óra munkaidő-kedvezmény jár.
Ikrek esetében a munkaidő-kedvezmény az ikrek számának megfelelő mértékben jár.

80. Illetmény nélküli szabadság
150. § (1) A hivatásos állomány tagjának kérelmére illetmény nélküli szabadságot kell engedélyezni a gyermek gondozása
céljából a szülési szabadság letöltését követő naptól, az állomány férfi tagjának a gyermeke születésétől,
örökbefogadott vagy nevelt gyermek esetén az örökbefogadás vagy a nevelésbe vétel hivatalosan igazolt
időpontjától
a)
a gyermek harmadik életévének betöltéséig, ikergyermek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan
beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében a tizenkettedik életéve betöltéséig, valamint
b)
a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósítása alatt.
(2) Illetmény nélküli szabadságot kell engedélyezni a hivatásos állomány tagjának
a)
a tartós, előreláthatólag harminc napot meghaladó ápolásra vagy gondozásra szoruló közeli
hozzátartozójának otthoni ápolása, gondozása céljából, annak idejére, de legfeljebb két évig, feltéve, hogy
az ápolást, gondozást személyesen végzi, valamint
b)
a házastárs tartós külföldi kiküldetése esetén, annak tartamára.
(3) A hivatásos állomány tagjának kérelmére, méltányolható egyéni indokok alapján, így különösen nemzetközi
szervezetek által kiírt pályázatok elnyerése esetén, – ha az a szolgálat érdekével nem esik egybe – a munkavégzés
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idejére az állományilletékes parancsnok mérlegelési jogkörében eljárva illetmény nélküli szabadságot
engedélyezhet.
151. § (1) Az illetmény nélküli szabadság tartamára alap-, pót- és egészségügyi szabadság nem jár.
(2) A gyermek gondozása céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság első hat hónapjára alap- és pótszabadság
illeti meg a hivatásos állomány tagját. A szabadságot egybefüggően, az illetmény nélküli szabadság leteltét követő
naptól kezdve kell kiadni.
(3) A hivatásos állomány tagjának méltányos érdekére tekintettel a szabadság kiadása a (2) bekezdésben
meghatározottól eltérően későbbi kezdőnappal is kiadható, azzal, hogy legkésőbb az illetmény nélküli szabadság
leteltétől számított hatvan napon belül meg kell kezdeni a szabadság letöltését.

81. A szabadság kiadása és megváltása
152. § (1) A szolgálati érdekre figyelemmel a hivatásos állomány tagját megillető szabadságot a tárgyév február 28-áig
elkészített szabadságolási terv alapján, a hivatásos állomány tagjának méltányolható igényeire is tekintettel kell
kiadni.
(2) A szabadság tartamának 50%-át egybefüggően, a 25%-át, de legalább tíz napot pedig a hivatásos állomány
tagja által megjelölt időben és időtartamban kell kiadni úgy, hogy az a rendvédelmi szerv működőképességét ne
veszélyeztesse. A rendvédelmi szerv az általa meghatározott szabadság kezdő napját harminc nappal előbb köteles
közölni a hivatásos állomány tagjával.
(3) A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. Szolgálati érdekből a szabadságot a tárgyévet követő év január
31-éig, kivételesen fontos szolgálati érdekből legkésőbb március 31-éig, a hivatásos állomány tagjának betegsége
vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc
napon belül kell kiadni.
(4) A tárgyévre esedékes és a tárgyévben megkezdett, de a következő évre áthúzódó szabadságot a tárgyévi
szabadságként kell figyelembe venni.
(5) A tárgyévre esedékes, de a (3) bekezdésben meghatározottak szerint ki nem adott szabadság iránti igény
a szolgálati viszony fennállása alatt nem évül el, de az ilyen szabadság kiadását a hivatásos állomány tagja csak
a 11. § (1) bekezdése szerinti elévülési időn belül kérheti, illetve az csak az elévülési időn belül adható ki. Az elévülési
idő letelte után a (7) bekezdésben foglaltak szerint, csak a szolgálati viszony megszűnésének időpontjában történő
pénzbeni megváltásnak van helye.
(6) A rendvédelmi szerven belül történő áthelyezés, valamint a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter
által irányított szervhez vezénylés esetén a hivatásos állomány tagja részére ki nem adott tárgyévi szabadságot az új
szervezeti egységnél kell kiadni. Más vezénylés esetén a ki nem adott időarányos tárgyévi szabadság megváltását
illetően úgy kell eljárni, mintha az érintett szolgálati viszonya megszűnt volna.
(7) Szabadság pénzbeni megváltására csak az (5) és (6) bekezdésben meghatározott esetben, valamint a szolgálati
viszony megszűnésekor kerülhet sor.
(8) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya év közben kezdődik vagy szűnik meg, a hivatásos állomány
tagja a szabadság arányos részére jogosult. Ha a hivatásos állomány tagja a tárgyévben az időarányosan járó
szabadságnál többet vett igénybe – ide nem értve azt, akinek a szolgálati viszonya nyugállományba helyezésére
tekintettel szűnik meg – a különbözetre kifizetett távolléti díjat köteles visszatéríteni.

82. Tanulmányi munkaidő-kedvezmény
153. § (1) A hivatásos állomány tagja saját elhatározása alapján iskolarendszerű oktatásban, képzésben csak
az állományilletékes parancsnoknak tett előzetes bejelentés vagy tanulmányi szerződés alapján folytathat
tanulmányokat. Az állományilletékes parancsnok csak abban az esetben korlátozhatja az oktatásban, képzésben
való részvételt, ha az a szolgálati érdek aránytalan sérelmével járna. A képzésben részt vevő részére tanulmányi
munkaidő-kedvezményként a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt a (3)–(6) bekezdésben foglaltak
szerint biztosítani kell.
(2) Ha az állományilletékes parancsnok az oktatáson, képzésen való részvételt az (1) bekezdés alapján nem
korlátozza, a saját elhatározáson alapuló képzésben való részvételhez a hivatásos állomány tagjának kérelmére
illetményfolyósítás nélküli szolgálatmentességet kell biztosítani.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti szabadidő mértékét az oktatási intézmény által kiadott, a kötelező iskolai foglalkozás és
szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolás alapján kell megállapítani.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl vizsgánként, ha pedig egy vizsganapon több vizsgatárgyból kell vizsgázni,
vizsgatárgyanként – a vizsga napját is beleszámítva – négy munkanap szabadidőt kell biztosítani. Vizsgának
az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül. A diplomamunka, szak- és évfolyamdolgozat
elkészítéséhez tíz munkanap szabadidőt kell biztosítani.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott szabadidőt a hivatásos állomány oktatásban, képzésben részt vevő tagja
kérésének megfelelően, a tanulmányi év folyamán kell kiadni.
(6) A hivatásos állomány iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben részt vevő tagjának tanulmányi munkaidőkedvezmény csak abban az esetben jár, ha azt szolgálati viszonyra vonatkozó szabály elrendeli vagy a tanulmányi
szerződés megállapítja. Tanulmányi munkaidő-kedvezményként ebben az esetben a szolgálati viszonyra vonatkozó
szabályban meghatározott vagy a tanulmányi szerződésben megállapított mértékű szabadidőt kell biztosítani.
(7) A hivatásos állomány tagja részére a tanulmányi munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díjat kell fizetni, ha
az (1) vagy a (6) bekezdés szerinti tanulmányok folytatására őt a rendvédelmi szerv – szolgálati viszonyra vonatkozó
szabály alapján – kötelezte, vagy a távolléti díj fizetését tanulmányi szerződés állapítja meg.

XIII. FEJEZET
AZ ILLETMÉNY, A JUTTATÁSOK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK
83. Az illetmény
154. § (1) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonya alapján alapilletményből, az egyéb pótlékokból és
teljesítményjuttatásból álló illetményre jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.
(2) A hivatásos állomány tagja havonta alapilletményre és az egyéb pótlékokra jogosult. Az alapilletmény beosztási
illetményből, szolgálati időpótlékból és hivatásos pótlékból tevődik össze. Az ellátott feladattól és körülményektől
függően a hivatásos állomány tagja az e törvényben megállapított egyéb pótlékokra jogosult.
(3) Az alapilletmény nem lehet kevesebb a jogszabályban meghatározott, a betöltött szolgálati beosztáshoz szükséges
iskolai végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum összegénél. E rendelkezést nem kell
alkalmazni a hivatásos állomány pályakezdő tagjaira a rész-szakképesítés megszerzéséig.
(4) Az egy órára járó illetmény meghatározása során a havi illetmény összegét osztani kell
a)
a 134. § (1) bekezdésében meghatározott általános heti szolgálatteljesítési idő esetén 174 órával,
b)
az általánostól eltérő teljes heti szolgálatteljesítési vagy rész-szolgálatteljesítési idő esetén a 174 óra
időarányos részével.
155. § (1) A beosztási illetmény a hivatásos állomány tagjának besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó
illetményszorzó és a rendvédelmi illetményalap szorzata.
(2) A beosztási illetmény megállapításához szükséges illetményszorzókat az 5–9. melléklet határozza meg. A kiemelt
vezetők esetében alkalmazott illetményszorzó mértékét a munkáltatói jogkör gyakorlója a 9. mellékletben
meghatározott keretek között állapítja meg.
156. § (1) A szolgálati időpótlék a hivatásos állomány tagját a szolgálati viszonyban eltöltött tizedik évtől kezdődően
megillető, a szolgálatban eltöltött további ötévenként növekvő mértékű, a rendvédelmi illetményalap
meghatározott százalékában megállapított illetményelem. A szolgálati időpótlék mértékét a 10. melléklet
tartalmazza. A szolgálati időpótlékra való jogosultságot a hivatásos szolgálati idő figyelembevételével kell
megállapítani.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül szolgálatban eltöltött időnek a szolgálatból történő felfüggesztés
és a szolgálati viszony szünetelésének időtartama, valamint az illetmény nélkül szabadság három évet meghaladó
időtartama.
157. § (1) A hivatásos pótlék a hivatásos állomány esküjében vállalt többletkötelezettségek és a szolgálati beosztással járó
többlet-igénybevétel és -terhelés ellentételezését szolgálja. Mértékét a miniszter a rendvédelmi illetményalap
50–650%-a közötti értékben állapítja meg. (2) A hivatásos pótlék mértékének megállapításánál
a)
a szolgálatellátás sajátosságaiból adódó valóságos és rendszeresen felmerülő – az életet, testi épséget,
egészséget fenyegető – kockázatot,
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b)

a fegyverrel való szolgálatteljesítés, fegyverhasználattal vagy annak lehetőségével járó helyzetek
gyakoriságát,
c)
a szolgálatteljesítés külső körülményeit,
d)
a szolgálat ellátásához kapcsolódó belső körülmények, rezsimszabályok szigorúságát, kötöttségét, valamint
e)
a szakmai irányításból adódó többletfelelősséget, magasabb szakmai követelményeket
kell figyelembe venni.
158. § (1) A hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti
egység számára a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül
biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, március és szeptember hónapban, egyenlő mértékű
teljesítményjuttatásban részesíthető.
(2) A teljesítményjuttatás tárgyévre meghatározott mértéke nem haladhatja meg a hivatásos állomány tagja
alapilletményének háromszorosát.
(3) Az előző évi egyéni teljesítményértékelésre tekintettel a (2) bekezdés szerint a tárgyévre megállapított
teljesítményjuttatásra a hivatásos állomány tagja akkor is jogosult, ha szolgálati viszonya a kifizetési év közben
megszűnik. Ebben az esetben a kifizetésre a szolgálati viszony megszűnésére irányadó szabályok szerint kell
intézkedni.
159. §		
A rendvédelmi illetményalap összegét évente a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy
az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi rendvédelmi illetményalap.

84. Az egyéb pótlékok
160. § (1) Ha a hivatásos állomány tagja olyan szolgálati beosztást tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges,
idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
(2) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal
egyenértékű okirattal kell igazolni.
(3) A képzés nyelve szempontjából államilag elismert nyelvvizsga nélkül is komplex felsőfokú (Cl) nyelvvizsgának
minősül a hivatásos állomány tagjának külföldön szerzett felsőfokú végzettsége, rendészeti, katonai vagy
közigazgatási tárgyú szakképzettsége, vagy az azt kiegészítő szakosító továbbképzési, továbbá vezetőképzési
végzettsége, ha a képzés időtartama az egy évet eléri vagy meghaladja.
(4) Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és szolgálati beosztásokat, valamint az idegen nyelv
használatához kötött szolgálati beosztásokat a miniszter állapítja meg.
(5) A idegennyelv-tudási pótlék mértéke nyelvvizsgánként
a)
komplex felsőfokú (Cl) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 50%-a, szóbeli vagy írásbeli
nyelvvizsga esetében 25-25%-a;
b)
komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 30%-a, szóbeli vagy írásbeli
nyelvvizsga esetében 15-15%-a.
(6) A (4) és (5) bekezdéstől eltérően az angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében
az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként
a)
komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 100%-a,
b)
komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 60%-a,
c)
komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 15%-a.
(7) Ha a hivatásos állomány tagja a (6) bekezdésben meghatározott idegen nyelvből felsőfokú (C1) vagy középfokú
(B2) típusú, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával rendelkezik, az (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt, a komplex
nyelvvizsgára meghatározott mértékű idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
(8) Ha a hivatásos állomány tagja ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú vagy különböző
típusú és különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékű pótlékra jogosult.
(9) Ha a rendvédelmi szerv tanulmányi szerződés alapján pénzügyi támogatást nyújt a nyelvvizsga megszerzéséhez
– kivéve a felsőfokú szaknyelvi vizsgát –, a hivatásos állomány tagja a (6) bekezdésben meghatározott
idegennyelv-tudási pótlékra mindaddig nem jogosult, amíg a havonta fizetendő pótlék együttes összege nem éri el
a tanulmányi szerződés alapján kifizetett pénzügyi támogatás mértékét.
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161. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítési helyétől, idejétől és körülményeitől függően, a miniszteri
rendeletben meghatározott feltételekkel a következő pótlékra jogosult:
a)
a nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek vagy biológiai kóroki tényezők jelenléte miatt
fertőzés veszélyének kitett beosztásban szolgálatot teljesítők pótléka havonta a rendvédelmi illetményalap
25%-a,
b)
a preferált településen szolgálatot teljesítők pótléka havonta a rendvédelmi illetményalap 50%-a,
c)
az éjszakai pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5%-a, valamint
d)
a készenléti pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25%-a.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti pótlék a szolgálati beosztás betöltésének idejére, az (1) bekezdés c) és
d) pontja szerinti pótlék a hivatásos állomány tagjának a pótlékkal elismert tevékenység tényleges kifejtésének
idejére jár.
(3) Az egyéb pótlékokra jogosító szolgálati beosztásokat és a pótlékok folyósításának feltételeit a miniszter rendeletben
állapítja meg.
162. §		
Az egészségügyi tevékenységet végzők ügyeleti feladatellátásának, egészségügyi ügyeletének, készenlétének
díjazására az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 13/B. §-ában
foglalt rendelkezés irányadó.

85. Az illetmény kifizetése és levonás az illetményből
163. § (1) Az illetményt Magyarország hivatalos pénznemében kell megállapítani, és havonta utólag, a tárgyhónapot követő
hónap ötödik napjáig kell a hivatásos állomány tagjának megbízása alapján a fizetési számlájára átutalni, vagy ha
azzal nem rendelkezik, részére pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján megfizetni.
(2) Ha a hivatásos állomány tagja az illetményfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a szolgálati helyén, kérésére
az illetményét az illetményfizetés előtti utolsó, a szolgálati helyén töltött napon kell kifizetni, vagy a szervezeti
egység költségére a tartózkodási helyére megküldeni.
(3) Az illetmény kifizetésének és átutalásának költségei a rendvédelmi szervet terhelik.
(4) A hivatásos állomány tagjának a rendvédelmi szerv a fizetési számlára történő utalás esetén a költségvetési
törvényben meghatározott összeghatárok figyelembevételével – a miniszter által a tárgyévre vonatkozóan közjogi
szervezetszabályozó eszközben meghatározott mértékű – bankszámla-hozzájárulást adhat. A szolgálati viszony év
közben történő megszűnése esetén a bankszámla-hozzájárulás időarányosan jár.
(5) Az illetmény késedelmes kifizetése esetén – ha az a rendvédelmi szerv hibájából következik be – a polgári jogi
szabályokban meghatározott késedelmi kamat jár.
(6) A Magyar Államkincstár a hivatásos állomány tagja részére a kifizetett illetményről legkésőbb a tárgyhónapot
követő hónap utolsó munkanapjáig részletes, írásbeli elszámolást ad, amelyből mind a kiszámítás helyessége, mind
a levonások jogcíme és összege ellenőrizhető.
164. § (1) Az illetményből történő levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a hivatásos állomány tagjának
hozzájárulása alapján van helye, ettől eltérni nem lehet.
(2) A rendvédelmi szerv az előlegnyújtásból eredő követelését a hivatásos állomány tagjának illetményéből levonhatja.
Az illetményből való levonásra egyebekben a bírósági végrehajtás szabályai az irányadók.
(3) A jogalap nélkül kifizetett illetmény hatvan napon belül írásbeli fizetési felszólítással visszakövetelhető a hivatásos
állomány tagjától. Az általános elévülési időn belül visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett illetmény, ha annak
alaptalanságáról a hivatásos állomány tagja tudott vagy tudnia kellett volna.
(4) Engedményezésnek csak pénzkövetelés esetén van helye. A levonásmentes illetményrész nem engedményezhető,
és a hivatásos állomány tagja az illetményre vonatkozó igényéről előre nem mondhat le. A levonásmentes
illetményrész a bírósági végrehajtásról szóló jogszabály alapján teljesíthető levonások után fennmaradó
illetményrész.
(5) Tartozásátvállalásnak csak pénzkövetelés esetén van helye. Munkáltatói tartozást a hivatásos állomány tagja nem
vállalhat át.
(6) A rendvédelmi szerv és a hivatásos állomány tagjának megállapodása alapján pénztartozás után kamat köthető ki.
A kamat mértéke nem haladhatja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári
Törvénykönyv) 6:47. §-a szerinti mértéket.
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165. § (1) A hivatásos állomány
a)
szolgálati beosztásából felfüggesztett,
b)
előzetes letartóztatásban lévő,
c)
házi őrizetben lévő,
d)
lakhelyelhagyási tilalom alatt lévő,
e)
ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló, vagy
f)
szabadságvesztés-büntetését katonai fogházban töltő
tagja távolléti díjra jogosult, melynek 50%-át vissza kell tartani úgy, hogy a folyósított összeg nem lehet kevesebb
a mindenkori minimálbér összegénél. A teljes illetményt vissza kell tartani a szolgálati viszony megszüntetés
fegyelmi fenyítés kiszabásáról szóló munkáltatói intézkedés végrehajtásáig.
(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott okból visszatartott távolléti díjat a kamataival utólag ki kell fizetni,
ha a fegyelmi vagy büntetőeljárás felmentéssel zárul.

86. Jubileumi jutalom
166. § (1) A hivatásos állomány tagja jubileumi jutalomra jogosult, amelynek mértéke:
a)
huszonöt év szolgálati viszonyban töltött idő esetén kéthavi,
b)
harminc év szolgálati viszonyban töltött idő esetén háromhavi,
c)
harmincöt év szolgálati viszonyban töltött idő esetén öthavi,
d)
negyven, és ezt követő minden öt év szolgálati viszonyban töltött idő esetén héthavi
távolléti díjnak megfelelő összeg.
(2) A jubileumi jutalom a szolgálati viszonyban töltött idő elérésének napján esedékes. A jogosultság megállapításához
a hivatásos szolgálati időt kell figyelembe venni.
(3) A hivatásos állomány tagja nem jogosult a jubileumi jutalomra, ha azt más jogviszony alapján már megkapta.

87. Napidíj
167. § (1) A hivatásos állomány tagja a belföldi szolgálati kiküldetése esetén a rendvédelmi illetményalap egy munkanapra
eső összegének 25%-ában megállapított napidíjra jogosult. Nem jár a napidíj, ha a belföldi szolgálati kiküldetésben
töltött idő a négy órát nem éri el, a napidíj fele jár, ha a nyolc órát nem éri el.
(2) Nem minősül belföldi kiküldetésnek a szolgálati hely működési területén belüli településen történő munkavégzés
elrendelése.
(3) A hivatásos állomány tagja nem jogosult napidíjra, ha a belföldi kiküldetés során térítésmentes étkezést
biztosítottak számára.
(4) A napidíj kiszámításánál havonta huszonegy munkanapot kell figyelembe venni. A napidíjat tíz forintra felkerekítve
kell megállapítani.
(5) A három hónapnál rövidebb időtartamú külföldi szolgálati kiküldetés esetén a hivatásos állomány tagját megillető
napidíj mértékét, kifizetésének és elszámolásának rendjét a miniszter rendeletben állapítja meg, a szolgálatteljesítési
hely sajátosságaira figyelemmel.
(6) A hivatásos állomány azon tagját, akinek külföldi szolgálatteljesítési helyet határoztak meg vagy a változó
szolgálatteljesítési helyek között külföldi szolgálatteljesítési hely is szerepel – ide nem értve a külföldre
vezényelteket –, a napi szolgálatteljesítés külföldi szolgálati helyen történő teljesítése esetén naponta a belföldi
napidíj 50%-ának megfelelő mértékű külföldi szolgálati helyi napidíj illeti meg, ha a külföldi szolgálatteljesítés
időtartama a napi négy órát eléri.

88. Távolléti díj
168. § (1) Távolléti díj fejében a hivatásos állomány tagja részére az alapilletmény, valamint a rendszeres illetménypótlékok
együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga jár.
(2) Rendszeres illetménypótlék a 160. § szerinti idegennyelv-tudási pótlék, a 161. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
pótlék, valamint a 180. § (2) bekezdése szerinti címpótlék.
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89. Költségtérítések
169. § (1) A hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni
a)
az egyik szolgálati helyről a másikra szolgálati érdekből történő áthelyezéssel vagy átrendeléssel kapcsolatos,
b)
a szolgálati feladat ellátásával kapcsolatban indokoltan felmerült, valamint
c)
a szabadságról, a munkaszüneti és a pihenőnapról történő visszarendeléssel összefüggő
költséget.
(2) Az (1) bekezdés alapján a hivatásos állomány tagját megillető költségtérítések fajtáit, mértékét, a költségtérítés
feltételeit, rendjét a miniszter állapítja meg.
(3) A munkába járás helyközi utazási költségeit a hivatásos állomány tagjának jogszabályban foglaltak szerint kell
megtéríteni.

90. Kedvezmények és támogatások
170. § (1) A hivatásos állomány tagja részére visszatérítendő vagy vissza nem térítendő szociális, jóléti és kulturális
kedvezmények és támogatások biztosíthatók. Ezek különösen a következők:
a)
üdülési támogatás,
b)
családalapítási támogatás,
c)
szociális támogatás,
d)
illetményelőleg, valamint
e)
tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás.
(2) A hivatásos állomány tagja – kiemelkedő munkateljesítménye alapján – üdülési támogatásban részesíthető.
Az üdülési támogatás összege magában foglalja a hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élő házastársa,
élettársa, valamint eltartott gyermeke üdülésének támogatását is.
(3) A hivatásos állomány tagját a belföldi menetrend szerinti távolsági közlekedési eszközök igénybevételénél
jogszabályban meghatározott utazási kedvezmény illeti meg.
(4) A miniszter rendeletben az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően további szociális, jóléti és kulturális
kedvezményeket és támogatásokat állapíthat meg a hivatásos állomány tagja, közeli hozzátartozója, valamint
a szolgálati nyugdíjas és közeli hozzátartozója részére.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott, valamint a (4) bekezdés szerinti szociális, jóléti és kulturális kedvezmények
megállapítása esetén ezek fajtáit és mértékét, a kedvezmények, támogatások nyújtásának feltételeit és eljárási
szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.

91. Lakhatási támogatás
171. § (1) A hivatásos állomány tagja részére lakhatási támogatás nyújtható, amelyek különösen az alábbiak:
a)
a szolgálat érdekében minisztérium vagy a rendvédelmi szerv kezelésében levő állami tulajdonú lakás
biztosítása bérleti díj megfizetése ellenében (a továbbiakban: szolgálati lakás),
b)
az önkormányzati vagy magántulajdonú lakás bérletéhez lakbértámogatás vagy albérleti díj-hozzájárulás,
c)
lakhatás biztosításához szükséges lakás, ház vagy ingatlan megszerzésének anyagi támogatása kamatmentes
kölcsönnel vagy vissza nem térítendő juttatással,
d)
a lakásigény megoldásához egyszeri pénzbeli támogatás nyújtása,
e)
az egyedülállók és gyermektelen házaspárok részére szükség esetén szálló- vagy garzonelhelyezés,
f)
a lakással rendelkezők részére a lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás,
g)
a lakástulajdon megszerzéséhez nyújtott hitelintézeti kölcsön igénybevételének állami támogatása,
h)
önkormányzati tulajdonban lévő, a rendvédelmi szerv bérlőkijelölési jogával érintett lakás biztosítása,
a tulajdonos önkormányzat rendeletében meghatározott bérleti díj megfizetése mellett.
(2) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti támogatás formáit és feltételeit törvény vagy kormányrendelet a 172. §-on kívül is
megállapíthatja.
172. § (1) Ha a hivatásos állomány tagja által lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt állami kamattámogatású
kölcsön összege meghaladja e lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott
legmagasabb arányát, a különbözetre az állam készfizető kezességet vállal. A hivatásos állomány tagja az állami
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kezességvállalást – az erre az állammal szerződésben kötelezettséget vállaló – hitelintézeten keresztül veheti
igénybe.
Az állam készfizető kezességet az (1) bekezdésben foglaltakon túl a hivatásos állomány azon tagjánál vállalhat:
a)
akinek a szolgálati viszonyban töltött ideje meghaladta a három évet,
b)
akinek nincs folyamatban a szolgálati viszonyának megszüntetése,
c)
aki ellen nem folyik fegyelmi eljárás,
d)
aki ellen nem folyik – a magánindítvány vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárás kivételével –
büntetőeljárás, és
e)
aki az (1) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrész kiegyenlítésére kötelezettséget
vállal, továbbá a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa – az igénylés időpontjában – állami
kezességvállalással biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett.
A (2) bekezdés a)–c) pontjában foglalt feltételek teljesülését, valamint a kezességvállalás alapjául szolgáló szolgálati
viszony fennállását az állományilletékes parancsnok igazolja.
A (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltételt a hivatásos állomány tagja hatósági bizonyítvánnyal igazolja,
a (2) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel teljesüléséről a hivatásos állomány tagja a kölcsönt nyújtó hitelintézetnek
nyilatkozik.
A hivatásos állomány tagja az állományilletékes parancsnokának köteles bejelenteni a hitelszerződés megkötését
követő öt munkanapon belül
a)
a hitelszerződést kötő pénzintézet nevét, címét,
b)
az állami kezességvállalással biztosított hitel nagyságát, valamint
c)
a hitel lejártának időpontját.
Az (5) bekezdésben foglalt adatokban bekövetkezett változásokról a hivatásos állomány tagja haladéktalanul
köteles tájékoztatni az állományilletékes parancsnokát.

173. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya a 80. § (1) bekezdés f ) vagy g) pontja, (2) bekezdés a), b)
vagy h) pontja, 82. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja, vagy a 86. § (2) bekezdés b)–d) pontja alapján szűnik meg,
a még fennálló állami kezességvállalás után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján – egyszeri
kezességvállalási díjat kell fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség
összegének 2%-a.
(2) Az állományilletékes parancsnok a szolgálati viszony (1) bekezdés szerinti megszűnése esetén erről nyolc napon
belül értesíti a hivatásos állomány tagja által a 172. § (5) bekezdése alapján bejelentett hitelintézetet.
(3) A hitelintézet megállapítja és nyolc napon belül írásban közli a hivatásos állomány tagjával az (1) bekezdés
szerint megfizetendő kezességvállalási díj összegét, amelyet a hivatásos állomány tagja a hitelintézeti értesítés
kézhezvételétől számított harminc napon belül a folyósító hitelintézet részére megfizet.
(4) Ha a hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet
erről, valamint a hivatásos állomány tagjának adatairól nyolc napon belül értesíti az állami adóhatóságot.
(5) Ha az állam a készfizető kezességvállalás alapján a hivatásos állomány tagja helyett a kezességvállalással biztosított
– a hitelintézetnek meg nem térülő – összeget kifizette, vagy ha az (1) bekezdés szerinti egyszeri kezességvállalási
díj megfizetését a hivatásos állomány tagja elmulasztotta, akkor a hivatásos állomány tagjának ezen tartozásai
az állammal szembeni köztartozásnak minősülnek, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be.
(6) A kezességvállalásból eredő helytállási kötelezettség teljesítésének módját a Kormány rendeletben állapítja meg.
174. §		
A hitelintézet a negyedévet követő hónap tizenötödik napjáig tájékoztatja a kincstárt a hivatásos állomány tagjainak
nyújtott kölcsönök állami kezességvállalással érintett részének negyedév végén fennálló állományáról, továbbá
e kölcsönök számáról. Az adatgyűjtés és adatszolgáltatás egyedi azonosításra alkalmatlan módon történhet.

92. Természetbeni ellátás
175. § (1) A hivatásos állomány tagját a természetbeni ellátás keretében térítésmentesen el kell látni a rendvédelmi
szerv feladatainak megfelelő fegyverzettel, felszereléssel, ruházattal és – a jogszabályban meghatározott
esetben – élelmezéssel.
(2) Az ellátási normákban meghatározott egyenruházati és felszerelési cikkek beszerzésére első alkalommal a szolgálati
viszony létesítésekor alapfelszerelési, ezt követően pedig évenként ruházati utánpótlási ellátmány jár.
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(3) A hivatásos állomány tagja évente a rendvédelmi illetményalap 250%-ának megfelelő mértékű ruházati utánpótlási
ellátmányra jogosult, amely természetben is kiadható. A hivatásos állomány tagjának a ruházati utánpótlási
ellátmány felhasználását ruházati termékről szóló számlával kell igazolni. Az ellátmány a személyi jövedelemadó
szempontjából természetbeni juttatásként kiadott munkaruházatnak minősül. A ruházati utánpótlási ellátmány
kiadásának és felhasználásának rendjét a miniszter állapítja meg.
(4) A hivatásos állomány tagja a mindenkori ruházati utánpótlási ellátmány terhére a miniszter által meghatározott
mértékben köteles a ruházat költségeit fedezni.
(5) A hivatásos állomány tagja részére a miniszter – a (3) bekezdésben meghatározott ruházati utánpótlási ellátmányon
felül – évente kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni kiadásáról rendelkezhet. Az ellátmány
a személyi jövedelemadó alkalmazásában az egyenruha természetbeni kiadásának minősül.
(6) A ruházati utánpótlási ellátmányt a jogosultság évében kell kiadni. Ellátmányként csak rendszeresített
egyenruházati termék szolgáltatható ki.
(7) A természetbeni ellátás és a hivatásos állomány egyéb, ruházati utánpótlással kapcsolatos vásárlásának biztosítása
érdekében a ruházatot biztosító szerv jogosult a hivatásos állomány tagjának az ellátás, vásárlás szempontjából
szükséges adatait kezelni.

93. Választható juttatások
176. § (1) A hivatásos állomány tagja természetbeni juttatásként, választása szerint – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító
Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában, továbbá (3) bekezdésében felsorolt juttatásokra,
legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. A miniszter közjogi szervezetszabályozó
eszközben további választható juttatásokat is meghatározhat, valamint az egyes juttatások választható mértékét
magasabban is meghatározhatja.
(2) Nem jogosult természetbeni juttatásra a hivatásos állomány tartós külszolgálaton lévő vagy nemzeti szakértőként
foglalkoztatott tagja, továbbá a hivatásos állomány tagja azon időtartamra, amely során illetményre vagy távolléti
díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.
(3) A hivatásos állomány tagja írásban vagy elektronikus úton a tárgyév január 31-éig, a szolgálati viszony létesítésekor
vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a természetbeni juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart
igényt.
(4) A természetbeni juttatás éves összege – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – nem lehet alacsonyabb
a rendvédelmi illetményalap háromszorosánál, és nem lehet magasabb a tárgyévi költségvetésben meghatározott
összegnél. A természetbeni juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást
teljesítő rendvédelmi szervet terhelő közterhek megfizetésére is.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, valamint ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya
a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett természetbeni juttatás
értékét a távollét vége utáni első munkanapon vagy a szolgálati viszony megszűnésekor vissza kell fizetni, vagy
a hivatásos állomány tagjának választása szerint – ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni. Nem
kell visszafizetni a választható természetbeni juttatás értékét, ha a szolgálati viszony a hivatásos állomány tagjának
elhalálozása miatt szűnik meg.
(6) A miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben állapítja meg a választható természetbeni juttatások
kifizetésének rendjét, módját és fajtáit, valamint éves összegét és mértékét.

94. Vezetői juttatások
177. §		
Az országos parancsnok és az országos főigazgató, valamint helyettesei részére biztosítható juttatásokat a Kormány
rendeletben határozza meg.

95. A kifizetés módjai, adatkezelés
178. § (1) A hivatásos állomány tagjának járó vagy adható juttatások, költségtérítések és támogatások pénzbeli kifizetésére
a 163. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
(2) A hivatásos állomány tagja részére biztosítható visszatérítendő támogatás, valamint a választható természetbeni
juttatás nyújtása során keletkezett, a hivatásos állomány támogatást igénybe vevő vagy juttatásban részesülő
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tagjára és a támogatásra, juttatásra vonatkozó adatokat a (3) bekezdésben meghatározott célból az illetmény
számfejtését végző szervek és személyek kezelhetik, ezek kizárólag a részükre továbbíthatók.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja, hogy folyamatosan megállapíthatóak legyenek
a hivatásos állomány visszatérítendő támogatást igénybe vevő, vagy választható természetbeni juttatásban
részesülő tagjának azonosítására alkalmas adatok, a visszatérítendő támogatás, valamint a választott természetbeni
juttatás fajtája, a visszatérítendő támogatás összege, a törlesztési idő, a visszafizetett vagy levont összeg, és a még
nem törlesztett tartozás, választható természetbeni juttatás esetén annak értéke vagy értékének időarányos része.

XIV. FEJEZET
AZ ÉRDEMEK ELISMERÉSE
179. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért vagy a szolgálati feladatok hosszabb időn át
történő eredményes végzéséért a következő elismerésekben részesíthető:
a)
írásbeli dicséret,
b)
miniszteri elismerő oklevél,
c)
pénz- vagy tárgyjutalom,
d)
a miniszter által adományozott, névre szóló szál- vagy lőfegyver, emléktárgy,
e)
hazai vagy külföldi jutalomüdülés,
f)
egy fizetési fokozattal való előresorolás,
g)
eggyel magasabb rendfokozatba történő soron kívüli előléptetés,
h)
tanácsosi vagy főtanácsosi kitüntető cím,
i)
a miniszter által alapított díj, plakett, emléklap, valamint
j)
szolgálati jel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló törvény hatálya alá nem tartozó elismerések adományozására jogosultak körét, valamint az elismerésben
részesítés feltételeit és rendjét a miniszter rendeletben állapítja meg.
180. § (1) A hivatásos állomány tagja részére kitüntető címként a miniszter tanácsosi vagy főtanácsosi címet adományozhat.
A hivatásos állománynak a szolgálati beosztáshoz előírt végzettséggel és képzettséggel rendelkező tagja részére
magas szintű szakmai ismeretei és példamutató magatartása alapján
a)
tanácsosi cím akkor adományozható, ha legalább tizenöt év,
b)
főtanácsosi cím akkor adományozható, ha legalább huszonöt év
tényleges szolgálati idővel rendelkezik.
(2) A hivatásos állomány tagja részére havonta
a)
a tanácsosi cím után a rendvédelmi illetményalap 50%-ának,
b)
a főtanácsosi cím után a rendvédelmi illetményalap 100%-ának
megfelelő címpótlékot kell folyósítani.
(3) A hivatásos állomány korábbi tagját a kitüntető cím viselésének joga nyugállományba vonulását követően is
megilleti.
(4) A tanácsosi és a főtanácsosi címet meg kell vonni, ha annak viselésére a hivatásos állomány tagja vagy volt tagja
érdemtelenné vált, így különösen, ha
a)
jogerősen pénzbírságnál súlyosabb fegyelmi fenyítésben részesült, vagy
b)
vele szemben a bíróság szabadságvesztést, elzárást, pénzbüntetést, katonai büntetést vagy katonai
mellékbüntetést szabott ki.
(5) Az adományozható kitüntető címek száma nem haladhatja meg a rendvédelmi szervnél foglalkoztatott, tiszti,
főtiszti és tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozók együttes létszámának
a)
tanácsosi cím esetén 10%-át,
b)
főtanácsosi cím esetén 5%-át.
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XV. FEJEZET
FEGYELMI FELELŐSSÉG
96. A fegyelmi felelősség általános szabályai
181. § (1) Fegyelemsértést követ el, és fegyelmi eljárás keretében felelősségre kell vonni a hivatásos állomány tagját, ha
a szolgálatteljesítésre vagy a szolgálati viszonyára vonatkozó kötelezettségét vétkesen megszegi.
(2) Fegyelmi eljárás keretében kell elbírálni a hivatásos állomány tagjának azt a szabálysértését – a szabálysértési
elzárással is büntethető szabálysértés kivételével –, amelyet szolgálati helyen vagy a szolgálattal összefüggésben
követett el.
(3) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 485/A. §-ában meghatározott esetben
a hivatásos állomány azon tagjának, aki a büntető jogszabályok alkalmazása szempontjából a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 127. § (1) bekezdése alapján katonának
tekintendő, katonai vétségét fegyelmi eljárásban kell elbírálni.
(4) Ha a folyamatban lévő fegyelmi eljárás tárgyát képező cselekmény katonai vétséget is megvalósít, és a katonai
ügyész határozata ellen nem jelentettek be panaszt, – a Be. 485/A. §-ának szabályaira figyelemmel – a fegyelmi
eljárást a katonai vétség tárgyában kell továbbfolytatni, és az érdemi döntést meghozni. Ebben az esetben
a büntetőeljárás során végrehajtott eljárási cselekményeket a fegyelmi eljárásban nem kell megismételni.
182. § (1) A fenyítés célja a szolgálati rend és fegyelem védelme, az eljárás alá vont személynek és másoknak
a fegyelemsértéstől való visszatartása.
(2) A fegyelmi eljárás elrendelése, továbbá a fenyítés kiszabása mellőzhető, ha a fegyelemsértés olyan csekély
súlyú, hogy – figyelembe véve a fegyelemsértőnek a magatartását és a szolgálati rendhez való viszonyát –
az (1) bekezdésben meghatározott cél figyelmeztetéssel is elérhető. A figyelmeztetést írásba kell foglalni.
(3) Ha a vétkes kötelezettségszegés elkövetője az eljárás elrendelése nélküli figyelmeztetést nem fogadja el és annak
közlésétől számított három munkanapon belül kifogást jelent be, a fegyelmi eljárást haladéktalanul el kell rendelni.
183. § (1) A hivatásos állomány tagja nem fenyíthető meg, ha a fegyelemsértést az elöljáró, vezető parancsára követte el.
Ha azonban tudta, hogy a kapott parancs teljesítésével fegyelemsértést követ el, és azt a 103. § (2) bekezdésében
előírtak mellőzésével végrehajtotta, a felelősségét meg kell állapítani.
(2) A fenyíthetőséget kizárja, ha a hivatásos állomány tagja a fegyelemsértést
a)
kóros elmeállapotban,
b)
kényszer vagy fenyegetés hatása alatt,
c)
tévedésből,
d)
jogos védelmi helyzetben vagy
e)
végszükségben
követte el. A fenyíthetőséget kizáró okok értelmezésére a Btk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
184. § (1) Elévülés miatt nem indítható fegyelmi eljárás, ha a fegyelemsértés elkövetése óta három év eltelt.
(2) Nem indítható fegyelmi eljárás abban az esetben sem, ha a fegyelmi jogkör gyakorlójának a fegyelemsértésről,
szabálysértésről való tudomásszerzésétől számított három hónap eltelt.
(3) Ha a fegyelemsértést megvalósító magatartás egyben bűncselekménynek is minősül, a fegyelemsértés elévülési
ideje – eltérően az (1) bekezdésben foglaltaktól – megegyezik a bűncselekménynek a Btk. 26. §-ában vagy
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 33. §-ában meghatározott elévülési idejével. Ha a vétkes
kötelezettségszegésről a fegyelmi jogkör gyakorlója az (1) bekezdésben meghatározott határidőn túl szerez
tudomást, a fegyelmi eljárást csak a hivatásos állomány tagjának a büntetőeljárásba gyanúsítottként történő
bevonását követően, az erről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül lehet megindítani.
(4) Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálásakor a szabálysértésekről szóló jogszabályokban meghatározott
elévülési szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy ha az ügyben szabálysértési hatóság járt el, és az ügyet fegyelmi
eljárásra átteszi, az állományilletékes parancsnoknak a fegyelmi eljárást az áttételt követő három hónapon belül
meg kell indítania.
(5) A fegyelemsértés (1) bekezdés szerinti elévülésének kezdő napja:
a)
a kötelezettségszegő magatartás elkövetésének napja,
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b)
c)
d)
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ha a fegyelemsértést valamely kötelezettség elmulasztása vagy nem teljesítése valósítja meg, az a nap,
amikor a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő eltelt,
ha a kötelezettségszegés valamely jogellenes állapot fenntartásában valósul meg, az a nap, amikor
ez a jogellenes állapot megszűnik, vagy
külföldi szolgálat alatt elkövetett fegyelemsértés esetén – amennyiben külföldi szolgálati helyén a hivatásos
állomány tagjának fegyelmi felelősségre vonására nincs lehetőség – a hazatérés napja.

97. Fenyítések
185. § (1) A hivatásos állomány tagjával szemben a következő fenyítések alkalmazhatók:
a)
feddés,
b)
megrovás,
c)
pénzbírság,
d)
egy fizetési fokozattal egy évre való visszavetés,
e)
a fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása hat hónaptól két évig terjedő
időtartamra,
f)
eggyel alacsonyabb rendfokozatba hat hónaptól két évig terjedő időtartamra történő visszavetés,
g)
alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés, egy évtől két évig terjedő időtartamra, vagy
h)
szolgálati viszony megszüntetése.
(2) A fenyítések (1) bekezdésben meghatározott sorrendje kifejezi a fenyítés súlyosságát.
186. § (1) Pénzbírság fenyítés csak a 181. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben alkalmazható.
(2) A 181. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a pénzbírság mértéke nem haladhatja meg az egyes
szabálysértésekre a szabálysértési jogszabályok alapján kiszabható pénzbírság összegét, ha pedig a szabálysértés
miatt helyszíni bírság is kiszabható és a hivatásos állomány tagja a szabálysértés elkövetését elismeri, a pénzbírság
mértéke nem haladhatja meg a helyszíni bírság jogszabályban meghatározott mértékét.
(3) A 181. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb
összege kétszázezer forint.
(4) Fegyelmi eljárásban pénzbírság fenyítés nem alkalmazható, ha az eljárás alapjául szolgáló cselekmény miatt
jogszabály alapján közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(5) A pénzbírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell befizetni.
Az állományilletékes parancsnok az érintett kérelmére legfeljebb hathavi részletfizetést vagy halasztást
engedélyezhet. A határidőben meg nem fizetett pénzbírságot az illetményből kell levonni.
187. § (1) A hivatásos állomány tagjának a 185. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egy fizetési fokozattal egy évre való
visszavetése esetében a már eltelt fizetési várakozási idő nem változik.
(2) A hivatásos állomány tagjának a 185. § (1) bekezdés e) pontja szerinti a fizetési fokozatban való előlépés várakozási
idejének meghosszabbítása esetén a fizetési várakozási idő a fenyítés meghatározott idejével meghosszabbodik,
ennek leteltét követően kell vizsgálni a fizetési fokozatban történő előrelépés egyéb feltételeinek fennállását.
A továbbképzési időszak a fenyítés időtartamával meghosszabbodik.
188. §		
Az eggyel alacsonyabb rendfokozatba hat hónaptól két évig terjedő időtartamra történő visszavetés fenyítés
alkalmazása a fizetési fokozatban visszasorolással nem jár együtt.
189. § (1) A hivatásos állomány tagját az alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés fegyelmi fenyítés alkalmazásakor
a szolgálatteljesítési hely megváltoztatása nélkül kell a szervezeti egységen belüli üres vagy átmenetileg be nem
töltött, a fenyítés kiszabásakor viselt szolgálati beosztásnál egy besorolási kategóriával alacsonyabb besorolási
kategóriájú szolgálati beosztásban a fenyítésnek megfelelő időtartamban foglalkoztatni. Ilyen szolgálati beosztás
hiányában a hivatásos állomány tagjának eredeti szolgálati beosztását kell ideiglenesen, a fenyítésnek megfelelő
időtartamban – az állománytáblázat módosítása nélkül – egy besorolási kategóriával alacsonyabb besorolási
kategóriájúnak minősíteni, és a hivatásos állomány tagja számára az ideiglenes besorolási kategóriának megfelelő
illetményt folyósítani. A hivatásos állománynak a fenyítés kiszabásakor vezetői beosztást betöltő tagja a fenyítés
kiszabásakor általa vezetett szervezeti elembe nem osztható be fegyelmi fenyítés végrehajtásaként.
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(2) Az alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés fegyelmi fenyítés alkalmazásakor a hivatásos állomány tagja
továbbra is az eredeti szolgálati beosztásához és fizetési fokozatához rendszeresített rendfokozatot viseli tovább.
190. §		
A szolgálati viszony megszüntetése fenyítés alkalmazásával a hivatásos állomány tagja elveszíti a viselt
rendfokozatát is.

98. A fegyelmi jogkör gyakorlása
191. § (1) A fegyelmi jogkör magában foglalja a fegyelmi eljárás elrendelésének, lefolytatásának és a fenyítés kiszabásának
jogát.
(2) A miniszter és az országos parancsnok – ha e törvény kivételt nem tesz – az általa irányított szerv hivatásos
állományába tartozó személy esetén a fegyelmi jogkört magához vonhatja, és e törvény szerinti fenyítések
bármelyikét alkalmazhatja.
192. § (1) A fegyelmi jogkört – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott, a fegyelmi jogkör gyakorlására vonatkozó kivétellel,
valamint a (4)–(6) bekezdésben a fegyelmi jogkör részét képező, fenyítés kiszabására való jogosultságra vonatkozó
kivétellel – az állományilletékes parancsnok gyakorolja.
(2) Az állományilletékes parancsnok szervezetszerű helyettesével szemben a fegyelmi jogkört az elöljáró parancsnok
gyakorolja.
(3) Az országos parancsnokkal, valamint kinevezett helyettesével szemben a fegyelmi jogkört a miniszter gyakorolja.
(4) A rendfokozatban való visszavetés és a szolgálati viszony megszüntetése fenyítést a hivatásos állomány ezredesi
rendfokozatot viselő tagjára csak a miniszter szabhat ki.
(5) A rendfokozatban való visszavetés és a szolgálati viszony megszüntetése fenyítést a hivatásos állomány tiszti vagy
főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjára – a hivatásos állomány ezredesi rendfokozatot viselő tagja
kivételével – az országos parancsnok, az ennél alacsonyabb rendfokozatúakra pedig az a munkáltatói jogkört
gyakorló elöljáró szabhatja ki, aki a szolgálati beosztásba kinevezésükre és előléptetésükre jogosult.
(6) Az alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés fenyítés kiszabása – ha az állományilletékes parancsnok hatáskörét
meghaladja – annak a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak a hatáskörébe tartozik, aki a szolgálati beosztásba
való kinevezésre jogosult.
193. § (1) Ha a fegyelemsértést a hivatásos állomány több tagja együttesen valósította meg, a fegyelmi eljárás lefolytatására
az az elöljáró jogosult, akinek a fegyelmi jogköre valamennyi eljárás alá vont személyre kiterjed.
(2) Ha az eljárás alá vont személy szolgálati helye a fegyelmi eljárás megindítása vagy befejezése előtt megváltozik,
az ügyet az eljárás megindítására vagy befejezésére az új szolgálati hely szerinti állományilletékes parancsnokhoz
kell áttenni. Folyamatban lévő fegyelmi eljárás áttétele esetén a 195. § (3) bekezdésében meghatározott határidő
további harminc nappal meghosszabbítható.
(3) Az országos parancsnok vagy a fegyelmi jogkörrel rendelkező közös elöljáró az általa irányított szervek, szervezeti
egységek tekintetében egyedi ügyben a fegyelmi jogkör gyakorlását magához vonhatja, vagy az alárendeltségébe
tartozó fegyelmi jogkörrel rendelkező elöljárót felhatalmazhatja az illetékességi körén kívül eső ügyben a fegyelmi
eljárás lefolytatására.
(4) Tábornok rendfokozatban való visszavetésére, valamint szolgálati viszonyának megszüntetésére a miniszter tesz
javaslatot a köztársasági elnöknek.
194. § (1) A hivatásos állomány rendelkezési állományba tartozó tagjával szemben – ha e törvény eltérő rendelkezést nem
tartalmaz – a fegyelmi jogkör gyakorlója
a)
a miniszter által kijelölt vezető, ha a hivatásos állomány tagja szolgálatát a miniszter vezetése vagy irányítása
alatt álló más szervnél vagy rendvédelmi oktatási intézménynél teljesíti,
b)
annak a szervezeti egységnek az állományilletékes parancsnoka, amelynek rendelkezési állományába
a hivatásos állomány tagja tartozik, ha a rendelkezési állományba helyezés a 77. § (1) bekezdés b), c), vagy
e)–h) pontja alapján történt.
(2) A 60. § szerinti átrendelés tartama alatt a hivatásos állomány tagja felett az átrendelés helye szerinti
állományilletékes parancsnok gyakorolja a fegyelmi jogkört, de szolgálati viszonyt és szolgálati beosztást érintő
fenyítést nem szabhat ki.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

5283

(3) A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományából a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott
gazdálkodó szervhez vezényeltekkel szemben a fegyelmi jogkört – a gazdálkodó szervezet vezetőjének javaslata
alapján – az állományilletékes parancsnok gyakorolja.

99. A fegyelmi eljárás
195. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója, ha a tudomására jutott tények alapján a hivatásos állomány tagjával szemben
a fegyelemsértés megalapozott gyanúja megállapítható, a fegyelmi eljárást elrendeli, vagy a hivatásos állomány
tagját a 182. § (2) bekezdése szerint figyelmeztetésben részesíti.
(2) A fegyelmi eljárást határozattal kell elrendelni. Ennek egy példányát az eljárás alá vont személynek kézbesíteni kell.
A határozatnak tartalmaznia kell az eljárás alapjául szolgáló tényeket, körülményeket, a kivizsgálással megbízott
személy nevét vagy – bonyolultabb ügyben – bizottságot (a továbbiakban együtt: vizsgáló) és a vizsgálat
befejezésének határidejét.
(3) A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani, amelyet harminc napon belül be kell fejezni. E határidőt az eljárás
elrendelője egy alkalommal – legfeljebb harminc nappal – meghosszabbíthatja.
196. § (1) A fegyelmi vizsgálattal nem bízható meg az eljárás alá vontnál alacsonyabb rendfokozati állománycsoportba tartozó
személy. E szabály nem vonatkozik a magasabb szolgálati beosztást betöltő személyre, valamint arra a személyre,
akiknek szolgálati beosztásból eredő feladata a fegyelmi ügyekben eljárni.
(2) A vizsgálatban nem vehet részt az, aki az ügyben érdekelt, vagy akitől egyéb okból elfogulatlanság nem várható.
197. § (1) Az eljárás alá vont személy a fegyelmi eljárás elrendelésétől kezdve jogi képviselőt vehet igénybe, valamint kérheti,
hogy képviseletében az érdek-képviseleti szerv járjon el.
(2) Nem lehet képviselő a szervezeti egység parancsnoka, vezetője, parancsnokhelyettese, továbbá az, akit az ügyben
tanúként vagy szakértőként hallgatnak meg.
(3) A jogi képviselő munkadíját és költségeit az eljárás alá vont személy viseli, ha azonban a fegyelemsértés
megállapítására nem került sor, a jogi képviselettel kapcsolatos költségeit meg kell téríteni. A megtéríthető
költségeket és azok megengedhető mértékét a miniszter rendeletben állapítja meg.
198. § (1) A fegyelmi eljárást fel kell függeszteni, ha az eljárás alá vont személy tartós távolléte vagy egészségi állapota
miatt védekezését előterjeszteni nem tudja, eljárási jogait nem gyakorolhatja. A fegyelmi eljárást a távollét vagy
akadályoztatás idejére kell felfüggeszteni.
(2) A fegyelmi eljárást fel lehet függeszteni, ha
a)
szakértői vizsgálat szükséges, a szakvélemény elkészítéséig,
b)
az eljárás alá vont személy külföldön tartózkodik, a visszaérkezéséig, valamint
c)
a cselekmény elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek eldöntése bíróság vagy más hatóság
hatáskörébe tartozik, annak döntéséig.
(3) A fegyelmi eljárás felfüggesztésének ideje nem számít be a fegyelmi eljárás lefolytatására nyitva álló időtartamba és
az elévülési időbe.
199. § (1) Ha a fegyelemsértés súlya vagy jellege miatt az eljárás alá vont személynek a szolgálati helytől való ideiglenes
távoltartása szükséges, az eljárás befejezéséig, de legfeljebb két hónapra a szolgálati beosztásából felfüggeszthető.
(2) Az elöljáró parancsnok a szolgálati beosztásból történő felfüggesztést indokolt esetben további egy hónappal
meghosszabbíthatja.
(3) Ha a fegyelmi eljárást – a 198. § (2) bekezdés c) pontja alapján – büntetőeljárásra tekintettel függesztették fel,
az (1) és (2) bekezdés szerinti szolgálati beosztásból történő felfüggesztés ennek tartamával meghosszabbítható.
A szolgálati beosztásból történő felfüggesztés tartama ez esetben sem haladhatja meg a tizennyolc hónapot.
(4) A szolgálati beosztásból történő felfüggesztést haladéktalanul meg kell szüntetni, ha annak indokai megszűntek,
vagy a (3) bekezdésben megjelölt határidő eltelt. Ha az eljárást a 210. § (1) bekezdés a)–d) vagy f ) pontjában
meghatározott okból szüntették meg, a visszatartott illetményt törvényes kamatával együtt három munkanapon
belül ki kell fizetni.
(5) Ha a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés határideje letelt, de a szolgálati helytől való távoltartás továbbra is
szükséges, az eljárás befejezéséig az eljárás alá vont személy más szolgálati beosztásban foglalkoztatható vagy más
szolgálatteljesítési helyre vezényelhető.
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(6) Az eljárás alá vont személyt szolgálati viszony megszüntetése fenyítés kiszabása esetén az elsőfokú
határozathozataltól annak végrehajtásáig terjedő időre szolgálati beosztásából fel kell függeszteni.
200. §		
Aki szolgálati beosztásból történő felfüggesztés hatálya alatt áll, a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés
napjától nem gyakorolhatja hatósági jogkörét, szolgálati elöljárói jogait, köteles beszolgáltatni szolgálati okmányait
és fegyverét, szolgálati helyére csak az állományilletékes parancsnok előzetes engedélyével léphet be. Egyéb
tekintetben megilletik az e törvényben biztosított jogok, és terhelik az e törvényben meghatározott kötelezettségek.
201. § (1) A szolgálati beosztásból történő felfüggesztés elrendelése vagy meghosszabbítása ellen, valamint
a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés megszüntetése érdekében az eljárás alá vont az elrendelő vagy
a meghosszabbításról rendelkező parancsnok elöljáró parancsnokához halasztó hatállyal nem bíró panaszt nyújthat
be.
(2) A panaszról az elöljáró a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül indokolással ellátott határozatot hoz.
(3) A szolgálati beosztásból történő felfüggesztés megszüntetése érdekében újabb panaszt legfeljebb az előző panasz
elbírálásától számított harminc nap elteltét követően nyújtható be.
202. §		
A 203–214. § rendelkezéseit kell alkalmazni a hivatásos állomány rendelkezési állományban levő, szolgálati
beosztást be nem töltő tagjával szemben is.
203. § (1) A vizsgáló az eljárás alá vont személyt, a tanút, a sértettet, a szakértőt a meghallgatása idejéről értesíti, a képviselőt
pedig felhívja az eljárási cselekményen való részvételre azzal, hogy távolléte az eljárási cselekmény lefolytatását nem
akadályozza. Az értesítést, felhívást az érintett személynek úgy kell elküldeni, hogy az az eljárási cselekmény előtt
legalább három munkanappal kézbesíthető legyen.
(2) A rendvédelmi szerv hivatásos állománya tagjának értesítése közvetlen elöljárója útján történik.
(3) A fegyelmi eljárás során a tanú vagy jogi képviselője kérésére a tanú személyi adatait – az iratok között elkülönítve –
zártan kell kezelni. A tanú személyi adatai zártan kezelésének elrendelésétől kezdve a fegyelmi eljárás alá vont személy
és képviselője kizárólag a tanú személyi adatait nem tartalmazó iratokba tekinthet be, továbbá részükre a tanú
személyi adatait nem tartalmazó másolat adható.
204. § (1) A fegyelmi eljárás során a tényállást tisztázni kell. Az eljárás alá vont személy javára és terhére szolgáló
körülményeket egyaránt fel kell deríteni, ennek keretében be kell szerezni az ügy szempontjából jelentős
bizonyítékokat is. Bizonyítékként felhasználható más hatósági, valamint a bírósági eljárásban keletkezett irat vagy
egyéb bizonyíték.
(2) A fegyelmi eljárás alá vont személyt a vizsgálat folyamán a jogairól tájékoztatni kell.
(3) A fegyelmi eljárás során az eljárási cselekményeket dokumentálni kell. Az eljárás alá vont személy és a tanúk
meghallgatását jegyzőkönyvbe kell foglalni, a szemléről és más eljárási cselekményekről jelentés is készülhet.
(4) A fegyelmi eljárás alá vont személy és képviselője a fegyelmi ügy irataiba betekinthet, azokról feljegyzést készíthet,
másolatot kérhet, az eljárással összefüggő indítvánnyal élhet.
(5) A fegyelmi eljárás alá vont személy és képviselője jogosult megismerni azt a minősített adatot, amelyet a fegyelmi
eljárás során e törvény szerint általuk megtekinthető irat tartalmaz. A minősített adat védelméről szóló törvényben
meghatározott minősítő vagy minősített adatot kezelő szerv biztosítja, hogy a fegyelmi eljárás alá vont személy
és képviselője a fegyelmi eljárás során általuk megismerhető minősített adatot akkor is megismerhessék, ha
a megismerés jogszabályban meghatározott feltételei a felsoroltaknál nem állnak fenn. Ebben az esetben
figyelmeztetni kell őket, hogy a minősített adatot kötelesek megtartani. A figyelmeztetés kiterjed a minősített
adattal visszaélés büntetőjogi következményeire is. A figyelmeztetést jegyzőkönyvbe kell foglalni.
205. § (1) A vizsgálat befejezésekor a vizsgáló az eljárás alá vont személyt és a képviselőt felhívja, hogy az iratismertetésen
– amelynek időpontját közli – jelenjen meg.
(2) Az iratismertetésen az eljárás alá vont személy és a képviselő bizonyítási indítványt tehet. A bizonyítás felvételéről
vagy mellőzéséről a vizsgáló dönt. A döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.
(3) A vizsgáló az iratismertetés után jelentésben foglalja össze a megállapításait, az eljárás alá vont személy és
képviselője észrevételeivel kapcsolatos véleményét és az ügy lezárására vonatkozó javaslatát. A keletkezett
iratokat és a jelentését a vizsgálat befejezését követően három munkanapon belül átadja az állományilletékes
parancsnoknak.
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206. § (1) Az állományilletékes parancsnok az iratok kézhezvételétől számított három munkanapon belül, a kézhezvételtől
számított tizenöt napon belüli időpontra meghallgatást tűz ki, amelyen az eljárás alá vont személy és képviselője,
valamint a vizsgáló lehet jelen.
(2) A fegyelmi határozat meghozatalát nem akadályozza, ha az eljárás alá vont személy a meghallgatáson alapos ok
nélkül nem jelent meg, vagy írásbeli védekezését a megjelölt határidőn belül nem terjesztette elő.
(3) Ha a tényállás nincs kellően felderítve, vagy olyan eljárási szabályszegés történt, amely az ügy érdemi elbírálását
lényegesen befolyásolta, az állományilletékes parancsnok egyszeri alkalommal póteljárást rendel el. A póteljárás
tartama nem haladhatja meg a tizenöt napot.
207. § (1) Az egyszerű ténybeli megítélésű, csekély tárgyi súlyú fegyelemsértés esetén a vizsgáló megbízása mellőzhető.
A fegyelmi vétség az eljárás alá vont személy állományilletékes parancsnok által történt meghallgatása alapján is
elbírálható (a továbbiakban: egyszerűsített eljárás).
(2) Egyszerűsített eljárásban megállapított fegyelmi felelősség esetén csak a 185. (1) bekezdés § a)–c) pontja szerinti
fenyítés szabható ki.
(3) Ha a fegyelmi eljárás alá vont a személyes meghallgatásakor nem fogadja el az egyszerűsített eljárást vagy
vitatja a megállapított tényállást, a fegyelmi jogkör gyakorlója a vizsgálat megtartására és a vizsgáló kijelölésére
a meghallgatáskor a jegyzőkönyvben, de legkésőbb három munkanapon belül intézkedik a 195. § (2) bekezdése
szerint.
208. §		
A személyes meghallgatást követően az állományilletékes parancsnok öt napon belül elbírálja az ügyet. Ennek
keretében figyelmeztetést alkalmaz vagy fenyítést szab ki,– ha a hatáskörét meghaladó fenyítés alkalmazását látja
szükségesnek – az iratokat a fenyítésre vonatkozó javaslatával szolgálati úton a hatáskörrel rendelkező elöljáróhoz
felterjeszti, vagy ha a 210. § (1) bekezdésében meghatározott eset áll fenn, az eljárást megszünteti.
209. § (1) A fenyítést a fegyelemsértés tárgyi súlyának, a fegyelemre gyakorolt hatásának, az elkövető vétkességének,
a személyi körülményeinek, valamint a szolgálatban tanúsított magatartásának mérlegelésével kell kiszabni.
(2) Ugyanazon fegyelemsértésért több fenyítés nem szabható ki, valamint egyik fenyítés a másikkal nem kapcsolható
össze. Ha több fegyelemsértést egy eljárásban bírálnak el, csak egy fenyítés szabható ki.
210. § (1) A fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, ha
a)
a cselekmény nem fegyelemsértés, nem fegyelmi jogkörben elbírálható szabálysértés, vagy nem minősül
a 181. § (3) bekezdése szerint elbírálandó katonai vétségnek,
b)
nem állapítható meg, hogy a terhére rótt fegyelemsértést vagy fegyelmi hatáskörben elbírálható
szabálysértést, katonai vétséget az eljárás alá vont elkövette,
c)
a fegyelemsértést vagy a fegyelmi eljárásban elbírálható szabálysértést, katonai vétséget nem az eljárás alá
vont követte el,
d)
a cselekményt fegyelmi eljárásban már elbírálták,
e)
az eljárás alá vont meghalt vagy szolgálati viszonya megszűnt,
f)
a cselekmény elévült,
g)
fenyítést kizáró ok áll fenn, vagy
h)
ha a fegyelmi jogkör gyakorlója az elrendeléstől számított egy éven belül az első fokú fegyelmi eljárást
érdemi határozattal nem bírálja el.
(2) Ha a fegyelmi eljárás során azt állapították meg, hogy az eljárás alapjául szolgáló magatartás bűncselekmény
vagy a 181. § (2) bekezdése alapján fegyelmi eljárásban el nem bírálható szabálysértés alapos gyanújának
megállapítására alkalmas, a feljelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó vagy szabálysértési
hatósághoz meg kell tenni. Ezzel egyidejűleg a fegyelmi eljárást a 198. § (2) bekezdés c) pontja alapján fel lehet
függeszteni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak akkor, ha a katonai vétséget a 181. § (3) bekezdése alapján
fegyelmi eljárásban kell elbírálni.
211. § (1) A fegyelmi ügyben indokolt határozatot kell hozni, amelyet az eljárás alá vont személy előtt ki kell hirdetni.
A határozat egy példányát – ha minősített adatot nem tartalmaz – kézbesíteni kell az eljárás alá vont személy
részére.
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(2) Ha a fegyelmi ügyben hozott határozat minősített adatot tartalmaz, az eljárás alá vont személyt arról kell értesíteni,
hogy hol tekintheti meg a minősített adatot tartalmazó határozatot. A határozat rendelkező részéről készített
kivonatot azonban ebben az esetben is kézbesíteni kell az eljárás alá vont személynek.

100. Jogorvoslatok
212. § (1) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozat ellen a közlését követő nyolc napon belül a hivatásos állomány tagja
vagy belegyezésével a képviselője az elöljáró parancsnokhoz panasszal élhet. A panaszt a fenyítést kiszabó
elöljáróhoz kell benyújtani.
(2) A panaszt az iratokkal együtt öt munkanapon belül az elöljáró parancsnokhoz kell felterjeszteni.
(3) Az országos parancsnok által kiszabott fenyítés ellen benyújtott panaszt az elbírálására jogosult miniszterhez kell
felterjeszteni.
(4) A miniszter által kiszabott fenyítés ellen panasznak helye nincs.
(5) Az Országgyűlési Őrség parancsnokának a fegyelmi ügyben hozott érdemi határozata ellen panasznak helye nincs.
213. § (1) Az elöljáró parancsnok az iratok alapján az egész eljárást felülvizsgálja. Ha indokoltnak tartja, a lefolytatott
bizonyítást kiegészíti, és az iratok felterjesztésétől számított tizenöt napon belül – amely határidőt szükség esetén
további tizenöt nappal meghosszabbíthatja –, az első fokú fegyelmi határozatot
a)
helybenhagyja,
b)
megváltoztatja
ba)
és a fenyítés mértékét csökkenti,
bb)
és enyhébb fenyítést szab ki, vagy
bc)
és az eljárást megszünteti, vagy
c)
a fenyítéssel együtt hatályon kívül helyezi, továbbá az eljárást megszünteti, ha az elkövetett lényeges eljárási
hibák a felülvizsgálat során nem orvosolhatók.
(2) Az elöljáró parancsnok határozatának egy példányát megküldi az első fokon eljáró parancsnoknak, az eljárás alá
vont személynek és a képviselőjének.
214. § (1) A miniszter, az Országgyűlési Őrség parancsnokának hatáskörében hozott, valamint a panasszal kapcsolatos
határozat ellen az eljárás alá vont személy és képviselője bírósághoz fordulhat.
(2) A szolgálati viszony megszüntetése fenyítés kiszabása esetén a XVIII. Fejezetben foglaltak szerint kell eljárni, és
a bírósághoz keresetet benyújtani a Becsületbíróság döntésének kézhezvételétől számított harminc napon belül
lehet.
(3) Szolgálati viszony megszüntetése fenyítés alkalmazása esetén az eljárás alá vont személy kérheti az eredeti
szolgálati beosztásban történő továbbfoglalkoztatását, ha a bíróság megállapítja, hogy a fegyelmi felelősség nem áll
fenn, vagy a fenyítés nem áll arányban az elkövetett fegyelemsértés súlyával.

101. Szabálysértés elbírálása fegyelmi eljárásban
215. § (1) Ha a szabálysértési hatóság iratai alapján a tényállás és a felelősség kétséget kizáróan megállapítható és az eljárás
alá vont felelősségét nem vitatja, mellőzni lehet a további bizonyítás lefolytatását és az egyszerűsített eljárás
szabályai alkalmazhatók.
(2) Ha a szabálysértés miatt elkobzás vagy más intézkedés indokolt, a fegyelmi jogkört gyakorló elöljáró a fenyítés
jogerőre emelkedését követően a szükséges intézkedés megtétele céljából a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező szabálysértési hatóságot haladéktalanul megkeresi. Az intézkedés kezdeményezése ellen panasznak
helye nincs.
(3) Ha a szabálysértésben más személy felelőssége is megállapítható, a felelősségi arányok vonatkozásában
a szabálysértési hatóság határozata az irányadó.

102. A fenyítés végrehajtása
216. § (1) A fenyítést az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől, szolgálati viszony megszüntetés fenyítés alkalmazása
esetén a másodfokú határozat vagy a miniszter által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül
végre kell hajtani.
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(2) A fenyítés jogerős
a)
a panasz benyújtására nyitva álló határidő leteltének napját követő nappal, ha az első fokú fegyelmi határozat
ellen a nyitva álló határidőn belül nem nyújtottak be panaszt,
b)
a határozat közlésének napján, ha a másodfokú határozattal vagy a miniszter által hozott határozattal
szemben a nyitva álló határidőn belül nem nyújtottak be keresetet,
c)
a panasz vagy a kereset visszavonásának napján, ha a benyújtott panaszt vagy a keresetet visszavonták,
d)
a bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha a másodfokú határozat vagy a miniszter határozata
ellen benyújtott keresetet a bíróság jogerősen elbírálta.
(3) A másodfokú vagy a miniszter által hozott határozat végrehajtására nyitva álló (1) bekezdés szerinti határidő
– a szolgálati viszony megszüntetés alkalmazását kivéve – a keresetindítási határidő leteltével kezdődik.

103. A fenyítés hatálya
217. §		
A hivatásos állomány tagja a fenyítés jogerőre emelkedésétől a végrehajtásának befejezéséig, ezenfelül még
az alábbi időtartamig áll a fenyítés hatálya alatt:
a)
a 185. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott fenyítés esetén hat hónapig,
b)
a 185. § (1) bekezdés d)–f ) pontjában meghatározott fenyítés esetén egy évig,
c)
a 185. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott fenyítés esetén két évig,
d)
a 185. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott fenyítés esetén öt évig.
218. §		
A fenyítés hatálya alól a fenyítést kiszabó elöljáró – tábornok elleni eljárás esetén a miniszter – a 217. §
a)–c) pontjában meghatározott, a végrehajtás befejezését követő időtartam eltelte előtt kivételesen mentesítheti
a megfenyített személyt, ha a fenyítés után átlagon felüli teljesítményt nyújtott és példamutató magatartást
tanúsított.

XVI. FEJEZET
ELJÁRÁS A SZOLGÁLATTAL ÖSSZE NEM FÜGGŐ BŰNCSELEKMÉNY ESETÉN
219. § (1) A hivatásos állomány tagja a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárójának köteles írásban bejelenteni azt a tényt, ha
vele szemben közvádra üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték.
(2) A hivatásos állomány tagja a megalapozott gyanú közlését követő tizenöt napon belül köteles az (1) bekezdés
szerinti kötelezettségének eleget tenni, e határidő elmulasztása esetén a hivatásos állomány tagja igazolással élhet.
(3) Igazolásnak nincs helye akkor, ha a büntetőeljárásról a munkáltató tudomást szerzett, kivéve, ha a hivatásos
állomány tagja tájékoztatási kötelezettségének önhibáján kívül nem tud eleget tenni, ez esetben a (2) bekezdésben
foglalt határidőt az akadály elhárultát követő naptól kell számítani.
(4) Fegyelemsértésnek minősül, ha a hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét
elmulasztja, mulasztása miatt igazolással nem élt, és a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárója tudomására jut, hogy
a hivatásos állomány tagja ellen büntetőeljárás indult és a megalapozott gyanú közlése is megtörtént.
220. § (1) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a Be. 63/A. § (2a) bekezdése alapján tájékoztatást kap arról, hogy
a hivatásos állomány tagjával szemben büntetőeljárás indult, a tájékoztatás során tudomására jutott természetes
személyazonosító adatot, valamint a 219. § (1) bekezdése szerinti bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás
megindításának tényéről szóló adatot a tájékoztatást követő tizenöt napig, ha a tájékoztatás alapján munkáltatói
intézkedésre kerül sor, az intézkedés meghozataláig jogosult kezelni.
(2) A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a 219. § (1) bekezdése szerinti bejelentés során tudomására jutott
személyes adatot a tájékoztatást követő tizenöt napig, ha a tájékoztatás alapján munkáltatói intézkedésre kerül sor,
az intézkedés meghozataláig jogosult kezelni.
221. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjával szemben a szolgálati viszonyból eredő kötelezettségeivel össze nem függő
bűncselekmény miatt büntetőeljárás indul, a hivatásos állomány tagja szolgálati beosztásából – a 165. §
(1) bekezdésének alkalmazásával – az eljárás befejezéséig, de legfeljebb tizennyolc hónapra felfüggeszthető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati beosztásból történő felfüggesztésnek akkor van helye, ha a hivatásos állomány
tagjának terhére rótt bűncselekmény a rendvédelmi szerv tekintélyét, működésébe vetett közbizalmat súlyosan
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veszélyezteti vagy a büntetőeljárás miatt a hivatásos állomány tagjának a szolgálattól való távoltartása indokolt, és
az eljárást folytató szerv azt kezdeményezte.
(3) Ha a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés határideje letelt, de a szolgálati helytől való távoltartás továbbra is
szükséges, az eljárás befejezéséig az eljárás alá vont személy más szolgálati beosztásban foglalkoztatható vagy más
szolgálatteljesítési helyre vezényelhető, átrendelhető.

XVII. FEJEZET
MÉLTATLANSÁGI ELJÁRÁS
222. § (1) A 86. § (2) bekezdés d) pontja szerinti méltatlanná válást az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás
esetében a miniszter méltatlansági eljárás keretében állapíthatja meg.
(2) A hivatásos állomány tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja elleni eljárás esetében
a méltatlansági eljárás megindításával egyidejűleg a miniszter értesíti a köztársasági elnököt.
(3) Nincs helye a méltatlansági eljárás megindításának, ha a cselekményt korábbi méltatlansági eljárás során már
elbírálták, a cselekmény elévült vagy fegyelemsértésnek minősül.
(4) A cselekmény elévülésére a fegyelmi eljárás elévülési szabályait kell alkalmazni.
223. § (1) A méltatlansági eljárás elrendeléséről az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás esetében a miniszter,
az arra okot adó cselekményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul intézkedik.
(2) A méltatlansági eljárás során vizsgálatot kell tartani, amelynek lefolytatására az állományilletékes parancsnok,
tábornok elleni eljárás esetében a miniszter, vizsgálót bíz meg. A vizsgáló tizenöt napon belül lefolytatja
a vizsgálatot, ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A vizsgálatra
a 195–198. §, a 204. és 205. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás esetében a miniszter, a vizsgálat befejezésétől
számított tizenöt napon belül – a vizsgáló javaslata alapján – dönt a méltatlanság fennállásáról vagy hiányáról.
A méltatlanságot megalapozó magatartás hiányában az állományilletékes parancsnok vagy a miniszter az eljárást
megszünteti.
(4) A méltatlansági eljárást meg kell szüntetni, ha
a)
a hivatásos állomány eljárás alá vont tagja a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló cselekményt nem követte
el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható,
b)
a 222. § (3) bekezdésében szabályozott ok áll fenn,
c)
a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló cselekmény nem eredményezi a rendvédelmi szerv működésébe
vetett közbizalom súlyos veszélyeztetését, valamint
d)
az eljárás alá vont meghalt vagy szolgálati viszonya megszűnt.
224. § (1) Az eljárás megszüntetéséről vagy a méltatlanság megállapításáról az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni
eljárás esetében a miniszter, határozattal dönt. A határozat tartalmazza a méltatlanná válás kérdésében hozott
döntést, az azt megalapozó tényállást és a döntés indokait, valamint a jogorvoslati lehetőséget.
(2) Ha az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás esetében a miniszter, döntése alapján a hivatásos
állomány tagja a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált, az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás
esetében a miniszter, öt napon belül köteles a szolgálati viszony 86. § (2) bekezdés d) pontja szerinti megszüntetése
érdekében intézkedni.
(3) A döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, a hivatásos állomány tagja az annak végrehajtásáról
rendelkező állományparanccsal vagy határozattal szemben a 267. § alapján benyújtott – nem halasztó hatályú –
szolgálati panaszban kifogásolhatja a döntés jogszerűségét.
(4) A méltatlansági eljárás lefolytatásának részletes eljárási szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.

XVIII. FEJEZET
A BECSÜLETBÍRÓSÁG
225. § (1) A hivatásos állomány tagja kérheti a Becsületbíróság összehívását, ha
a)
szolgálati viszonyát a 86. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján azért szüntették meg, mert a minősítés
alapján a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, és a felmentés ellen benyújtott szolgálati panaszát
elutasították, vagy a felmentés ellen a szolgálati panasz benyújtásának lehetőségét e törvény kizárja,
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b)

szolgálati viszonyát a 86. § (2) bekezdés d) pontja alapján méltatlanság miatt szüntették meg és a felmentés
ellen benyújtott szolgálati panaszát elutasították, vagy a felmentés ellen a szolgálati panasz benyújtásának
lehetőségét e törvény kizárja, vagy
c)
fegyelmi ügyben vele szemben szolgálati viszony megszüntetés fenyítést szabtak ki, és a fegyelmi ügyben
hozott érdemi határozat ellen benyújtott panaszt elutasították, vagy a panasz benyújtásának lehetőségét
e törvény kizárja.
(2) A hivatásos állomány tagja a Becsületbíróság összehívását a sérelmezett döntést hozó elöljárónál kezdeményezheti
a döntés meghozatalától számított nyolc napon belül.
(3) A Becsületbíróság eljárásában a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának fenntarthatóságáról dönt.
(4) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedések esetében a bírósághoz keresetet benyújtani a Becsületbíróság
döntésének meghozatalától számított harminc napon belül lehet. A keresetet a 270. § (3) bekezdésének
alkalmazásával a rendvédelmi szerv szervezeti egysége ellen kell benyújtani.
226. § (1) A Becsületbíróság az ülése tárgyává tett ügyben eljárt személyeket, az érintettet és jogi képviselőjét, az érintett
szolgálati elöljáróját és állományilletékes parancsnokát meghallgathatja. Az ügy iratai és a meghallgatott személyek
nyilatkozatai alapján az ügy átvételét követő tizenöt napon belül döntést hoz.
(2) A Becsületbíróság a 225. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben megállapított tényállást nem bírálhatja felül,
a megállapított tényállás alapján kizárólag arról hoz döntést, hogy
a)
a szolgálati viszony megszüntetése jogkövetkezményként alkalmazandó, vagy
b)
a szolgálati viszony megszüntetését a feltételek hiányában nem tartja indokoltnak.
(3) A Becsületbíróság
a)
a 225. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a felmentést helybenhagyja vagy hatályon
kívül helyezi,
b)
a 225. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a fenyítést kiszabó határozatot helybenhagyja
vagy hatályon kívül helyezi.
(4) Ha a Becsületbíróság a fenyítést kiszabó határozatot hatályon kívül helyezi, a döntésről a fegyelmi jogkör gyakorlóját
haladéktalanul értesíti. A fegyelmi jogkör gyakorlója a döntés kézhezvételétől számított nyolc napon belül
a szolgálati viszony megszüntetése fenyítés helyett a 185. § (1) bekezdés a)–f ) pontja szerinti fenyítést szab ki vagy
az eljárást megszünteti. A fegyelmi jogkör gyakorlójának ezen határozata ellen panasznak nincs helye, a határozattal
szemben az eljárás alá vont személy és képviselője bírósághoz fordulhat.
227. § (1) Az országos parancsnok névjegyzéket vezet a hivatás állomány azon tagjairól, akik a Becsületbíróság tagjaként
eljárhatnak. A névjegyzék rendfokozati állománycsoportonként legalább tíz, legfeljebb ötven főt tartalmaz,
akik példamutató magatartásuk, szolgálatellátásuk alapján méltóak a Becsületbíróság munkájában való
közreműködésre. A névjegyzékre vételhez a hivatásos állomány tagjának beleegyezése szükséges.
(2) A Becsületbíróság három főből áll.
(3) A Becsületbíróság elnökét – az MRK Etikai Bizottságától bekért javaslat alapján – az MRK Elnöksége jelöli ki
a hivatásos állománynak a rendvédelmi szervnél összeállított névjegyzéken szereplő tagjai közül.
(4) A Becsületbíróság további két tagját a Becsületbíróságot összehívó elöljáró jelöli ki, a hivatásos állomány
névjegyzéken szereplő, az eljárás alá vonttal legalább azonos rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjai közül.
(5) Nem lehet tagja a Becsületbíróságnak, aki
a)
az ügyben eljárt, a döntéshozatalban részt vett vagy szolgálati beosztása alapján részt fog venni,
b)
az érintettel szemben személyében elfogult, továbbá
c)
ellen fegyelmi eljárás folyik vagy aki fenyítés hatálya alatt áll.
(6) Az állományilletékes parancsok, az MRK Etikai Bizottságának elnöke, valamint az érintett a tagok jelölésével
szemben az (5) bekezdésre hivatkozva kifogással élhet. A kifogásolt tag helyett a jelölő három napon belül új jelöltet
ad vagy a jelölést fenntartja. Ez esetben a tag kizárásáról a Becsületbíróság többi tagja dönt.
(7) A Becsületbíróság működési feltételeit az országos parancsnok biztosítja.
(8) A Becsületbíróság működésének részletes szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.
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XIX. FEJEZET
KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
104. A hivatásos állomány tagjának kártérítési felelőssége
228. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból eredő kötelességének vétkes megszegésével okozott kárért
kártérítési felelősséggel tartozik.
(2) A károkozó vétkességét, a kár bekövetkeztét és mértékét, valamint az okozati összefüggést a rendvédelmi szervnek
kell bizonyítania.
(3) Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható vagy amelyet
a rendvédelmi szerv vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a rendvédelmi szerv
kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.
229. § (1) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke – a (2) bekezdésben szabályozott esetek kivételével – a károkozó
egyhavi alapilletményének 50%-át nem haladhatja meg.
(2) A károkozó a háromhavi alapilletménye erejéig felel, ha gondatlanságából eredően
a)
a rendvédelmi szerv gazdálkodására vagy az anyagi-technikai eszközök kezelésére vonatkozó szabályok
megsértésével okozta a kárt,
b)
az ellenőrzési kötelezettsége elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével okozta a kárt,
c)
hatósági jogkörben eljárva a jogszabályok megsértésével okozta a kárt, vagy
d)
a kár olyan – jogszabályba ütköző – parancs, utasítás teljesítéséből keletkezett, amelynek következményeire
az utasított károkozó előzőleg felhívta a figyelmet.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szempontjából a hivatásos állomány tagjának a kártérítésre kötelezésről szóló határozat
meghozatalakor érvényes alapilletményét kell alapul venni.
230. §		
Szándékos károkozás esetén a károkozó a teljes kárt köteles megtéríteni.
231. § (1) A hivatásos állomány tagja vétkességére tekintet nélkül felelős azért a hiányért, amely olyan dologban következett
be, amelyet visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel jegyzék vagy elismervény alapján vett át, és
amelyet állandóan az őrizetében tart, kizárólagosan használ vagy kezel.
(2) A pénz- és értékkezelő, valamint a pénztáros jegyzék vagy elismervény hiányában is teljes felelősséggel tartozik
az általa kezelt pénzért, értékpapírért vagy egyéb értéktárgyért.
(3) Mentesül a hivatásos állomány tagja a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő,
vagy a rendvédelmi szerv a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, a kár, hiány bekövetkeztét és mértékét a rendvédelmi
szervnek kell bizonyítania.
(5) A megőrzésre átadott dolog megrongálódásából eredő kár esetén a hivatásos állomány tagja a vétkességi
felelősségre vonatkozó szabályok szerint felel azzal az eltéréssel, hogy a vétlenség bizonyítása őt terheli.
232. § (1) A leltárhiányért való megtérítési felelősséget – a raktárosok előzetes hozzájárulásának hiányában – csak a raktár
teljes készletének leltározása alapján lehet megállapítani.
(2) A raktárvezetőnek és helyettesének személyében történt változás vagy a felelősségi szabályok megváltozása esetén
a raktárt leltározással kell átadni és átvenni.
(3) Leltározásnál a raktárosnak vagy akadályoztatása esetén a képviselőjének jelenlétét lehetővé kell tenni. Ha
a raktáros a képviseletéről nem gondoskodott, akkor az állományilletékes parancsnok e feladat ellátására szakmailag
alkalmas, az ügyben érdektelen képviselőt köteles kijelölni.
(4) A raktáros a leltározással kapcsolatban a leltárfelvétel során és azt követően is észrevételt tehet.
(5) A leltárhiányért való felelősséget a leltárfelvétel befejezését követő hatvan napon belül el kell bírálni, és
a határozatot a raktárossal írásban közölni kell. Büntetőeljárás esetén a határidő a nyomozó hatóság vagy az ügyész
eljárást befejező érdemi határozatának vagy a bíróság jogerős határozatának kézbesítését követő nappal kezdődik.
A határidő eltelte után a raktárost kártérítésre nem lehet kötelezni.
233. § (1) A leltárhiány a kezelésre átvett anyagban, áruban, leltári készletben ismeretlen okból keletkezett, a természetes
mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány.
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(2) A leltárhiányért a raktárvezető és a raktárvezető-helyettes hathavi, a beosztott raktáros, anyagkezelő négyhavi
alapilletménye erejéig felel.
(3) Ha a hivatásos állomány tagja olyan raktári szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot, ahol az átvett anyagokat,
raktári készleteket állandóan egyedül kezeli, a teljes leltárhiányért felel.
234. §		
A leltárhiányért a megtérítési felelősséget akkor lehet megállapítani, ha
a)
a raktárost a raktári beosztásba helyezéskor írásban tájékoztatták a kártérítési felelősség formájáról és
mértékéről,
b)
az anyagokat, raktári készleteket kezelésre szabályszerűen átadták, és azokat a raktáros átvette.
235. § (1) Ha a kárt többen együttesen okozták, vétkességük arányában, a megőrzésre átadott dologban bekövetkezett hiány
és leltárhiány esetén az alapilletményük arányában felelnek.
(2) Ha a kárt többen szándékosan okozták, a felelősségük egyetemleges.
(3) Nem kell a hivatásos állomány tagjának megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a rendvédelmi szerv közrehatása
következtében állt elő.
236. § (1) Kártérítés címén a hivatásos állomány kárért felelős tagja – a 229. §-ban meghatározott korlátozás
figyelembevételével – köteles megtéríteni
a)
a rendvédelmi szerv vagyonában beállott értékcsökkenést,
b)
az elmaradt vagyoni előnyt és
c)
a rendvédelmi szervet ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.
(2) A kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való megtérítését indokolják.
(3) A kár összegének meghatározásánál
a)
a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást – ideértve az üzemviteli költséget is – és a kijavítás ellenére
még fennmaradó esetleges értékcsökkenés mértékét,
b)
ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná vált, valamint, ha nincs meg, a károkozás időpontjában
érvényes fogyasztói árat
kell – a számvitelről szóló törvény szerinti értékcsökkenésre is tekintettel – figyelembe venni.
(4) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a megrongálódott dolog értékesítéséből vagy biztosítási
jogviszonyból eredően megtérült.
237. § (1) A hivatásos állomány tagja kártérítési felelősségének megállapítására az állományilletékes parancsnok jogosult.
(2) Az állományilletékes parancsnok a kár felfedezése után intézkedni köteles a kár összegének és a károkozó
személyének megállapítására. A kár összegének és a károkozó személyének megállapítását követő tizenöt
napon belül az állományilletékes parancsnok megindítja a kártérítési eljárást (a továbbiakban: a kártérítési
eljárás megindítása). Ha a károkozó magatartás miatt fegyelmi eljárás indult, a kárfelelősség vétkességi alapú
megállapításával meg kell várni a fegyelmi eljárás jogerős befejezését, kivéve, ha a fegyelmi eljárás alá vont
a károkozás tekintetében a vétkességét az eljárás alá vonti meghallgatása során elismerte.
(3) A kártérítési eljárás során a tényállás megállapításával arra alkalmas, az ügyben érdektelen és elfogulatlan személyt
kell megbízni. Ha a tényállás bonyolult, a kártérítési eljárás lefolytatására bizottságot kell kijelölni.
(4) A kártérítési eljárásban a hivatásos állomány tagját meg kell hallgatni, és lehetővé kell tenni, hogy védekezését
részletesen előadja. A lefolytatott bizonyításról jegyzőkönyvet kell felvenni.
(5) Ha a hivatásos állomány tagja a kártérítési eljárás során a kár mértékét vitatja, és emiatt a kár összegének
vizsgálatára szakértő kirendelése válik szükségessé, a szakértői vizsgálat időtartamára az eljárás felfüggeszthető.
(6) A hivatásos állomány tagja a kártérítési eljárásban érdekeinek védelmével megbízhatja az érdek-képviseleti szervét,
valamint ügyvédet hatalmazhat meg.
238. § (1) A kártérítési eljárás megindítását követő hatvan napon belül az állományilletékes parancsnok indokolt határozattal
dönt a kártérítésre kötelezésről vagy annak mellőzéséről. A határidőbe a kártérítési eljárás felfüggesztésének
időtartama nem számít be. Ha a károkozóval szemben a kárigénnyel összefüggően büntetőeljárás, szabálysértési
vagy fegyelmi eljárás indult, a határidő az eljárás jogerős befejezésekor veszi kezdetét.
(2) Az állományilletékes parancsnok a kártérítési eljárás megindításának mellőzésével kiadott határozatban
rendelkezhet a kár megtérítéséről, ha a keletkezett kár összege a rendvédelmi illetményalap kétszeresét nem
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haladta meg, a károkozó a felelősségét írásban elismerte és kötelezettséget vállalt a kár harminc napon belüli
megtérítésére.
239. § (1) Az állományilletékes parancsnok a kártérítési eljárásban hozott határozatban felhívja a károkozót, hogy
a határozattal szemben tizenöt napon belül panasszal élhet. Ha a károkozó nem él panasszal, a kártérítésre
vonatkozó határozat végrehajtható.
(2) Az állományilletékes parancsnok határozata elleni panaszt nyolc napon belül fel kell terjeszteni az elöljáró
parancsnokhoz, aki azt harminc napon belül elbírálja. A határidő további harminc nappal meghosszabbítható.
(3) A kártérítési eljárásban hozott másodfokú határozattal szemben a kártérítésre kötelezett bírósághoz fordulhat.
(4) Az Országgyűlési Őrség parancsnokának a határozata ellen panasznak nincs helye, a határozat ellen a kártérítésre
kötelezett bírósághoz fordulhat.
240. § (1) Az állományilletékes parancsnok a kártérítést utólag mérsékelheti, ha a kártérítésre kötelezett körülményeiben
olyan változás következett be, amely a kártérítés méltányos csökkentését teszi indokolttá.
(2) Méltánylást érdemlő személyi körülményekre tekintettel az állományilletékes parancsnok a kártérítés levonását
vagy végrehajtását elhalaszthatja, valamint részletfizetést engedélyezhet.

105. A rendvédelmi szerv kártérítési felelőssége
241. § (1) A rendvédelmi szerv – az e Fejezetben foglaltak figyelembevételével – vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben
felel a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyával összefüggésben keletkezett kárért.
(2) A rendvédelmi szerv mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső
olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény
bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
(3) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a károsult vétkes magatartása idézett elő.
242. § (1) A hivatásos állomány tagjának kell bizonyítania a kárát és azt, hogy a kár a szolgálati viszonnyal okozati
összefüggésben keletkezett.
(2) A szolgálati viszony körébe esnek különösen a rendvédelmi szerv feladatainak ellátásával összefüggő
magatartásból, a használt anyag, felszerelés, berendezés és energia tulajdonságából, állapotából, mozgásából és
működéséből eredő okok.
(3) Ha a hivatásos állomány tagja a tevékenységét rendeltetésszerűen a szolgálati helyen kívül is ellátja, az e körben
történt károsodásának okát működési körön belül esőnek kell tekinteni.
243. § (1) A rendvédelmi szerv a vétkességére tekintet nélkül felel a kárért, ha az olyan betegség következménye, amely
a)
a szolgálat teljesítésével összefüggésben keletkezett, vagy
b)
a szolgálat sajátosságaival összefüggésben jelentősen súlyosbodott.
(2) A betegség súlyosbodását akkor lehet jelentősnek tekinteni, ha az egészségkárosodás mértéke a 12%-ot
meghaladja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott betegségen kívüli egyéb megbetegedés folytán keletkezett kárért
a rendvédelmi szerv csak vétkessége esetén felel.
(4) A rendvédelmi szerv a szolgálati viszonnyal összefüggő balesetből eredő személyi kárért vétkességére tekintet
nélkül felel.
244. §		
A rendvédelmi szerv a kárfelelőssége alapján a hivatásos állomány tagjának elmaradt jövedelmét, dologi kárát,
a sérelemmel, valamint ennek elhárításával összefüggésben felmerült indokolt költségeit köteles megtéríteni.
245. § (1) A szolgálati viszony körében az elmaradt jövedelem megállapításánál a távolléti díjat kell figyelembe venni, továbbá
azoknak a rendszeres szolgáltatásoknak a pénzbeli értékét, amelyekre a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszony
alapján jogosult, feltéve, hogy azokat a károkozás bekövetkezését megelőzően rendszeresen igénybe vette.
(2) A szolgálati viszonyon kívüli elmaradt jövedelemként a sérelem folytán elmaradt egyéb rendszeres,
az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével elismerhető keresetet kell megtéríteni.
(3) Az elmaradt jövedelem megállapításánál figyelembe kell venni azt a jövőbeni változást is, amelynek meghatározott
időpontban való bekövetkezésével előre számolni lehetett.
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(4) Meg kell téríteni azt a kárt is, amelyet a hivatásos állomány tagja a sérelemből eredő jelentős fogyatékossága
ellenére, rendkívüli munkateljesítménnyel hárított el.
(5) Nem kell megtéríteni az olyan szolgáltatások értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak munkavégzés esetén
járnak, továbbá a költségtérítés címén járó összeget.
246. § (1) A természetbeni juttatások értékét, valamint a dologi kár összegét a kártérítés megállapításakor irányadó fogyasztói
ár alapján kell meghatározni.
(2) A dologi kár összegét az avulás figyelembevételével kell kiszámítani. Ha a dologban okozott kár az érték csökkenése
nélkül kijavítható, kárként a javítási költséget kell figyelembe venni.
247. § (1) A rendvédelmi szerv köteles megtéríteni a hivatásos állomány tagja közeli hozzátartozójának a károkozással
összefüggésben felmerült kárát és indokolt költségeit is.
(2) Ha a károkozással összefüggésben a hivatásos állomány tagja meghalt, eltartott közeli hozzátartozója
az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően olyan összegű tartást pótló kártérítést is igényelhet, amely
szükségleteinek a sérelem előtti színvonalon való kielégítését biztosítja a tényleges, valamint az elvárhatóan
elérhető jövedelmét is figyelembe véve.
248. §		
A kártérítés kiszámításánál a kár összegéből le kell vonni
a)
az elmaradt illetményre eső társadalombiztosítási szabályok szerinti járulékot,
b)
az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátás ellenértékét,
c)
azt a pénzösszeget, amelyet a hivatásos állomány tagja munkaereje hasznosításával megkeresett vagy
az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna,
d)
azt a pénzösszeget, amelyhez a hivatásos állomány tagja vagy annak közeli hozzátartozója a megrongálódott
dolog hasznosításával hozzájutott,
e)
azt a pénzösszeget, amelyhez a jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott
hozzá, valamint
f)
azt a pénzösszeget, amely biztosítási jogviszony keretében megtérült.
249. § (1) Kártérítésként járadékot is meg lehet állapítani. Rendszerint járadékot kell megállapítani akkor, ha a kártérítés
a károsult vagy a vele szemben tartásra jogosult közeli hozzátartozója tartását vagy tartásának kiegészítését hivatott
szolgálni.
(2) Ha a kárnak vagy egy részének mértéke pontosan nem számítható ki, a rendvédelmi szerv olyan összegű általános
kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult teljes anyagi kárpótlására alkalmas. Általános kártérítés
járadékként is megállapítható.
(3) Ha a kártérítés megállapítása után változás következett be a hivatásos állomány tagjának lényeges körülményeiben,
mind a károsult, mind a rendvédelmi szerv, valamint – a felelősségbiztosítás alapján nyújtott kártérítés esetén –
a biztosító a megállapított kártérítés módosítását kérheti.
250. §		
A károsult állományilletékes parancsnoka a károkozásról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül
köteles a károsultat felhívni kárigényének előterjesztésére. A rendvédelmi szerv a kárigény bejelentésétől számított
tizenöt napon belül írásbeli tájékoztatást ad a károsultnak az eljáró szervről és az eljárás módjáról.
251. § (1) Az elévülés szempontjából önállónak kell tekinteni:
a)
a betegség idejére járó távolléti díj és a sérelem folytán csökkent kereset, valamint
b)
a betegség idejére járó távolléti díj és a rokkantsági nyugdíj vagy megváltozott munkaképességű személyek
ellátása
különbözetének megtérítése iránti igényt.
(2) Ha a sérelemmel összefüggésben több és egymástól eltérő időpontban esedékes újabb elkülönülő kárigény
származik, ezek elévülési idejét egymástól függetlenül, az egyes igények esedékessé válásától kezdődően,
külön-külön kell számítani.
(3) Az elévülési idő az (1) bekezdésben foglalt megkülönböztetéssel
a)
a betegség idejére járó távolléti díj első fizetésének napjától,
b)
attól az időponttól, amikor a sérelem folytán bekövetkezett munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás
első ízben vezetett jövedelemkiesésben megmutatkozó károsodásra, valamint
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c)

a rokkantsági nyugállományba helyezés vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátása
folyósításának időpontjától
kezdődik.
(4) Járadékigény hat hónapnál régebbi időre visszamenőleg csak akkor érvényesíthető, ha a jogosultat a követelés
érvényesítésében mulasztás nem terheli, vagy a rendvédelmi szerv a 250. §-ban meghatározott kötelezettségét
elmulasztotta. Három évnél régebbi időre visszamenőleg járadékigény nem érvényesíthető.
252. § (1) A rendvédelmi szerv a hivatásos állomány kártérítésre jogosult tagjától vagy annak közeli hozzátartozójától
a munkavégzésből származó jövedelméről, jövedelmi viszonyairól évente igazolást kérhet.
(2) A rendvédelmi szerv a károsultat értesíti, ha a kártérítés mértékének módosítására alapul szolgáló illetményemelést
hajtott végre. A rendvédelmi szerv hivatalból módosítja a járadék összegét.
253. § (1) A károsult a kártérítési igényét annak a szolgálati helynek az állományilletékes parancsnokához nyújthatja be, ahol
a kár keletkezett.
(2) A rendvédelmi szerven belüli vezénylés időtartama alatt bekövetkezett kár esetében a kárigényt annál a szervnél
kell benyújtani, amelynél a kár keletkezett.
254. § (1) A kártérítési igény megalapozottságának és indokolt mértékének megállapítása után a kártérítést a rendvédelmi
szerv szervezeti egysége fizeti ki, ha
a)
a kárfelelősségét az igény egésze tekintetében elismerte,
b)
az ügy ténybeli és jogi megítélése egyszerű,
c)
a kártérítés összege nem haladja meg a miniszter által megállapított összeghatárt.
(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben a kártérítés megállapítása és kifizetése a miniszter által kijelölt szerv
hatáskörébe tartozik.
255. § (1) A kártérítési igényt az igénybejelentés beérkezésétől számított hatvan napon belül, a 253. §-ban, vagy a 254. §
(2) bekezdésében meghatározott szervnek kell elbírálnia, és a döntést a károsulttal indokolt határozatban kell
közölnie. Ha a kártérítési igény vagy annak mértéke alaptalan vagy részben alaptalan, az elbíráló szerv erről
a károsultat azzal értesíti, hogy igényével bírósághoz fordulhat.
(2) A károsult a határozat ellen harminc napon belül keresettel fordulhat a bírósághoz. A határozat keresettel nem
érintett részei jogerőre emelkednek.

XX. FEJEZET
SZEMÉLYISÉGI JOGOK MEGSÉRTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI
256. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozók személyiségi jogainak a szolgálati viszonnyal összefüggő megsértése esetén
jogkövetkezményként a Polgári Törvénykönyv
a)
2:51. § (1) bekezdését, 2:52. § (1) bekezdését kell alkalmazni, valamint
b)
2:52. § (2) és (3) bekezdését, valamint 2:53. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy e rendelkezések
alkalmazásakor e törvény kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai az irányadók.
(2) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya megszűnik, a rendvédelmi szerv a hivatásos állomány egykori
tagjának sérelemdíj megfizetésére kötelezése érdekében közvetlenül bírósághoz fordulhat.

XXI. FEJEZET
SZOLGÁLATI KÖTELMEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ BALESET, BETEGSÉG MINŐSÍTÉSE
257. § (1) A hivatásos állomány tagja balesetének, a (2) bekezdés szerinti betegségének vagy az ezek miatt bekövetkezett
halálának szolgálati kötelmekkel való összefüggését hivatalból kell vizsgálni. A betegség szolgálati kötelmekkel való
összefüggésének vizsgálatát a hivatásos állomány tagja is kezdeményezheti.
(2) A hivatásos állomány tagjának haláláról, szolgálatképtelenséget okozó olyan balesetéről, amely szolgálatellátása
során vagy azzal összefüggésben érte, továbbá olyan megbetegedéséről, amely előreláthatólag tartós
szolgálatképtelenséggel jár, és vélelmezhetően a szolgálati tevékenységgel összefüggésben keletkezett vagy
jelentősen súlyosbodott, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételéről az állományilletékes parancsnok
köteles gondoskodni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

5295

(3) A jogszabályban meghatározott eljárás keretében az állományilletékes parancsnok a balesetnek, betegségnek
a szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről indokolt határozatban dönt (a továbbiakban: minősítő határozat).
A minősítő határozatot a hivatásos állomány tagja – halála esetén közeli hozzátartozója – részére meg kell küldeni.
(4) A minősítő határozat ellen a hivatásos állomány tagja a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül a miniszter
által meghatározott szervhez fellebbezéssel élhet. A hivatásos állomány tagja halálának vagy nyilatkozat tételére
képtelen egészségi állapottal járó balesetének, megbetegedésének a szolgálati kötelmekkel való összefüggése
kérdésében hozott határozat ellen a közeli hozzátartozó nyújthat be fellebbezést.
(5) A fellebbezést a miniszter által meghatározott szerv harminc napon belül bírálja el. E határidő egy alkalommal
harminc nappal meghosszabbítható. A másodfokú eljárásban hozott határozattal szemben a bírósághoz keresetet
lehet benyújtani.
(6) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja esetében a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a minősítő
határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat ellen keresetet lehet a bírósághoz benyújtani.

XXII. FEJEZET
A SZOLGÁLATI VISZONYON ALAPULÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI, SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI ELLÁTÁSOK
106. Társadalombiztosítási ellátások
258. § (1) A hivatásos állomány tagjának és hozzátartozóinak társadalombiztosítási ellátására a Tny., a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,
továbbá a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseit
az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A hivatásos állomány tagja a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben foglaltak
szerinti baleseti járadékra szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete, sérülése vagy szolgálati eredetű betegsége
következtében jogosult.
(3) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti ellátásra a hivatásos állomány tagja
nem jogosult, ha ugyanazon jogi tény alapján e törvény szerinti ellátást vett igénybe.
(4) A polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állománya tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálat
főigazgatója határozza meg, hogy a hivatásos állomány tagja melyik magánnyugdíjpénztárhoz, önkéntes
nyugdíjpénztárhoz vagy önkéntes egészségpénztárhoz csatlakozhat.

107. Szociális gondoskodás
259. § (1) A rendvédelmi szerv szociális gondoskodásának körébe tartozik
a)
a rendvédelmi szerv hivatásos állományának tagja és közeli hozzátartozója,
b)
a korábban a rendvédelmi szerv hivatásos állományába tartozott szolgálati nyugdíjas és közeli
hozzátartozója,
c)
a hivatásos állomány elhunyt tagjának és a korábban a rendvédelmi szerv hivatásos állományába tartozott
szolgálati nyugdíjasnak az özvegye, árvája, amíg ellátást folyósítanak számára, továbbá az özvegy akkor is, ha
saját jogú nyugdíjat kap, valamint
d)
akinek a szolgálati viszonya a szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg.
(2) A szociális gondoskodási körbe vonható a hivatásos állomány azon korábbi tagja is, akinek a szolgálati viszonya neki
fel nem róható okból szűnt meg, a szolgálati viszony megszűnésekor legalább húsz év tényleges szolgálati idővel
rendelkezett és egészségi állapota miatt szociális gondozásra szorul.
260. §		
A szociális gondoskodás keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló jogszabályokban
biztosítottakon túl, a rendvédelmi szerv saját költségvetése terhére pénzbeli, természetbeni vagy személyes
gondoskodást nyújtó ellátást biztosít.
261. § (1) A hősi halott közeli hozzátartozója a Tny. alapján megállapított hozzátartozói nyugellátás 50%-ának megfelelő
összegű kiegészítő hozzátartozói támogatásra jogosult, amelynek emeléséről a Tny. 62. §-a szerint kell intézkedni.
(2) A kiegészítő hozzátartozói támogatást a 262. § (1) bekezdése szerinti határozat alapján a nyugdíj-megállapító szerv
állapítja meg, és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.
(3) A kiegészítő hozzátartozói támogatás forrását a központi költségvetés biztosítja.
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(4) Más jogszabályok – különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény – alkalmazása során az e törvényben
szabályozott eltérésekkel a kiegészítő hozzátartozói támogatás hozzátartozói nyugellátásnak minősül.

108. A kegyeleti gondoskodás
262. § (1) Ha a hivatásos állomány tagja a szolgálati kötelezettség teljesítése során az életét feláldozta, őt a miniszter hősi
halottá vagy a szolgálat halottjává nyilváníthatja.
(2) A miniszter, az országos parancsnok, valamint az állományilletékes parancsnok a hivatásos állomány elhunyt
tagját, valamint az elhunyt szolgálati nyugdíjast – a szolgálat teljesítése során szerzett érdemeire figyelemmel –
a rendvédelmi szerv, fegyvernem, helyőrség vagy szervezeti egység halottjává nyilváníthatja.
263. § (1) A kegyelet hivatalos kifejezéseként a 262. § szerinti elhunytat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – végtisztesség
megadásaként – az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó hozzájárulása esetén – katonai tiszteletadással,
az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó kérésének megfelelően polgári szertartással vagy vallási közösség által
végzett vallásos szertartással kell eltemetni.
(2) Nem illeti meg az (1) bekezdés szerinti katonai tiszteletadással történő eltemetés azt, aki a halálát szándékosan
maga okozta, vagy akinek a halála önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotának következménye.
(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények figyelembevételével a (2) bekezdésben foglalt esetben is lehetséges
a katonai tiszteletadással történő eltemetés.
264. § (1) Ha a hivatásos állomány tagját hősi halottá, a szolgálat vagy a rendvédelmi szerv halottjává nyilvánították,
temetésének költségeit a rendvédelmi szerv viseli.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó elhunyt esetében a rendvédelmi szerv a miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint, legfeljebb 50%-ban viseli a temetés költségeit, míg a 263. § (2) bekezdésének hatálya alá
tartozók esetében méltányosságból hozzájárulhat a temetési költségekhez.

XXIII. FEJEZET
A SZOLGÁLATI NYUGDÍJASOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
265. § (1) A szolgálati nyugdíjas a nyugállományba helyezését követően is köteles a rendvédelmi szervhez, korábbi
beosztásához és rendfokozatához méltó magatartást tanúsítani.
(2) A szolgálati nyugdíjas – a 266. §-ban meghatározott esetek kivételével – egyenruháját viselheti, az utolsó
megállapított rendfokozatát „nyugállományú” jelzővel használhatja.
(3) A szolgálati nyugdíjas megtartja a minisztérium, valamint a rendvédelmi szerv kezelése vagy rendelkezése alatt álló
lakáshoz való bérleti jogát vagy más bérlemény kiutalását kérheti.
(4) A szolgálati nyugdíjas rendfokozatban egy alkalommal előléptethető vagy kinevezhető, ha a rendvédelmi szerv célja
érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységével arra érdemesült.
(5) A (3) bekezdés szerinti lakásbérleti jog nem illeti meg a szolgálati nyugdíjast, ha a szolgálati viszonya a 80. §
(1) bekezdés f ) vagy g) pontja, (2) bekezdés b) vagy c) pontja, vagy a 86. § (2) bekezdés b)–d) pontja alapján szűnt
meg.
(6) A szolgálati nyugdíjas és közeli hozzátartozója a XXII. Fejezet rendelkezései szerint jogosult szociális gondoskodásra
és kegyeleti ellátásra.
266. § (1) A szolgálati nyugdíjas egyenruhát a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésen és egyéb politikai
rendezvényen nem viselhet.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alá nem eső, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényen a szolgálati
nyugdíjas egyenruhát a rendvédelmi szerv lakóhely szerint illetékes területi szerve vezetőjének előzetes írásbeli
engedélyével viselhet.
(3) Az egyenruha viselésétől és a rendfokozat használatától a szolgálati nyugdíjas eltiltható, ha annak viselésére
méltatlanná válik. Az eltiltásról az utolsó szolgálati hely szerinti állományilletékes parancsnok, tábornok esetében
a miniszter rendelkezik.
(4) Az egyenruha viselésére és a rendfokozatra méltatlan az,
a)
akinek szolgálati viszonyát a 80. § (1) bekezdés f ) vagy g) pontja, a 80. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja, vagy
a 86. § (2) bekezdés b)–d) pontja alapján szüntették meg,
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b)
c)
d)
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aki nyugállományba helyezését követően egyenruhában nyilvános helyen, mások előtt megbotránkozást
keltő magatartást tanúsít,
aki nyugállományba helyezését követően a rendvédelmi szerv megbecsülését és tekintélyét romboló
tevékenységet folytat, továbbá
akit nyugállományba helyezését követően szándékos bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság
szabadságvesztésre ítélt.

XXIV. FEJEZET
A SZOLGÁLATI PANASZ ÉS A SZOLGÁLATI JOGVITA
109. Szolgálati panasz
267. § (1) A hivatásos állomány tagja, továbbá meghatalmazás alapján nevében az érdek-képviseleti szerv vagy a jogi
képviselő elévülési időn belül – ha e törvény nem zárja ki – szolgálati panasszal élhet, ha a szolgálati viszonyára
vonatkozó munkáltatói intézkedést vagy annak elmulasztását sérelmesnek tartja.
(2) A fegyelmi vagy kártérítési eljárásban hozott határozat, valamint a baleset vagy betegség szolgálattal összefüggését
minősítő határozat ellen szolgálati panasz benyújtásának nincs helye, ezen határozatokkal szemben a 212–214. §,
a 239. és 255. §, valamint a 257. § (4)–(6) bekezdése szerint lehet jogorvoslattal élni.
(3) A szolgálati panaszt a hivatásos állomány tagja a munkáltatói intézkedés közlésétől számított tizenöt napon belül
nyújthatja be a szolgálati viszony megszüntetésére vonatkozó, az összeférhetetlenség megállapításával kapcsolatos,
valamint a szolgálati beosztását érintően a szolgálati viszony egyoldalú módosításáról szóló munkáltatói
intézkedéssel szemben. Egyéb esetben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül lehet a szolgálati
panaszt előterjeszteni.
(4) A panaszt a sérelmezett intézkedést hozó vagy mulasztó elöljárónál lehet benyújtani, aki azt harminc napon belül
megvizsgálja, és ha annak nem ad helyt, az ügyre vonatkozó iratokkal együtt köteles haladéktalanul felterjeszteni
az elöljáró parancsnokhoz. Az elöljáró parancsnok azt harminc napon belül bírálja el, és döntését a panaszt
benyújtóval közli. E határidő egy ízben harminc nappal meghosszabbítható.
268. § (1) Az elöljáró parancsnok a döntésében
a)
a szolgálati panaszt elutasítja,
b)
a szolgálati panasznak részben vagy egészben helyt ad, vagy
c)
a döntést hozó vagy mulasztó elöljárót új eljárásra utasítja.
(2) Az elöljáró parancsnok a szolgálati panasz elbírálását felfüggesztheti, ha nem állnak rendelkezésére az ügy érdemi
elbírálásához szükséges adatok, iratok, azok beérkezéséig, valamint, ha a szolgálati panasz elbírálása olyan előzetes
kérdéstől függ, amelynek eldöntése nem tartozik a hatáskörébe. Ha a szolgálati panasz elbírálása olyan előzetes
kérdéstől függ, amelynek eldöntése nem tartozik az elöljáró parancsnok hatáskörébe, az elöljáró parancsnok
kezdeményezi az előzetes kérdés elbírálását.
(3) A panaszjog gyakorlásában senkit sem szabad korlátozni. A panasztevőt a panasz megalapozatlansága esetén
hátrány nem érheti, kivéve, ha azzal szándékos fegyelemsértés, szabálysértés vagy bűncselekmény valósult
meg. A korábban már elbírált szolgálati panasszal azonos tartalmú panaszt vagy a panasznak a már elbírált részét
az elöljáró indokolás nélkül elutasítja.
(4) A más jogszabályban meghatározott panaszjog gyakorlását e törvény nem érinti.
(5) A hivatásos állomány védőoltásra kötelezett tagja által a védőoltásra kötelezéssel kapcsolatban benyújtott szolgálati
panasz benyújtásának a védőoltás beadására halasztó hatálya van. A szolgálati panasz elbírálásáig az egészséget
veszélyeztető biológiai kóroki tényező kockázatának elkerülése érdekében a hivatásos állomány tagja nem
kötelezhető olyan feladat ellátására, amelyre tekintettel a védőoltás beadását elrendelték.
269. §		
A 225. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetében a felmentés ellen benyújtott szolgálati panasz elbírálását követően
a XVIII. Fejezetben foglaltak szerint kell eljárni. A bírósághoz keresetet benyújtani a Becsületbíróság döntésének
kézhezvételétől számított harminc napon belül lehet.
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110. A bíróság előtti jogvita
270. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból származó jogvita esetén harminc napon belül keresettel fordulhat
a bírósághoz
a)
ha – a d) pontban meghatározott kivétellel – a szolgálati panaszát, az elsőfokú határozat elleni panaszát vagy
fellebbezését elutasították, vagy
b)
ha – a d) pontban meghatározott kivétellel – a sérelmezett intézkedést a miniszter hozta,
c)
a 212. § (5) bekezdésében, a 239. § (4) bekezdésében vagy a 257. § (6) bekezdésében foglalt esetekben,
továbbá
d)
ha a Becsületbíróság a 225. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a felmentést vagy a szolgálati
viszony megszüntetése fenyítés kiszabását helybenhagyta.
(2) A rendvédelmi szerv a szolgálati viszonnyal kapcsolatos igényével közvetlenül a bírósághoz fordulhat, ha a törvény
a rendvédelmi szerven belüli eljárásról nem rendelkezik.
(3) A keresetet a hivatásos állomány tagja
a)
a rendvédelmi szervnek azzal a szervezeti egységével, vagy ha a szolgálatát máshol látja el, a vezénylés
helye szerinti szervvel szemben indíthatja meg, amelynek elöljárója az (1) bekezdés a) pontja esetében
a sérelmezett, jogvitára okot adó intézkedést hozta,
b)
az (1) bekezdés b) pontja esetében a szolgálatteljesítési hely szerinti szervezeti egységgel szemben indíthatja
meg.
(4) A keresetlevél benyújtására megállapított határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a bírósághoz intézett
keresetlevelet legkésőbb a határidő utolsó napján postára adták. Ha a fél a keresetlevél beadására megállapított
határidőt elmulasztja, igazolással élhet.
271. § (1) A bíróság a szolgálati viszony megszüntetéséről hozott határozatot hatályon kívül helyezi, ha az felmentési
tilalomba ütközik vagy egyébként jogellenes.
(2) Ha a szolgálati viszonyt jogellenesen szüntették meg, a hivatásos állomány tagját olyan helyzetbe kell hozni, mintha
a szolgálati viszony meg sem szűnt volna.
(3) A szolgálati viszony megszüntetéséről hozott határozat hatályon kívül helyezése esetén a hivatásos állomány tagját
eredeti szolgálati beosztásába vissza kell helyezni, és meg kell téríteni az elmaradt illetményét, egyéb járandóságát,
valamint a felmerült kárát. A hivatásos állomány tagja sérelemdíjat is igényelhet a szolgálati viszony jogellenes
megszüntetésével okozott személyiségi jogsértésért. Nem kell megtéríteni az illetménynek, az egyéb járandóságnak
és a kárnak azt a részét, amelyet a hivatásos állomány tagja munkaereje hasznosításával megkeresett vagy
megkereshetett volna.
(4) Ha a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyának fenntartását nem kívánta, ezt úgy kell tekinteni, mintha
szolgálati viszonya a bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával közös megegyezéssel szűnt volna meg.
Ebben az esetben részére végkielégítés jár.
(5) A rendvédelmi szerv kérelmére a bíróság mellőzheti a hivatásos állomány tagjának eredeti szolgálati beosztásába
történő visszahelyezését, ha a hivatásos állomány tagjának továbbfoglalkoztatása a rendvédelmi szervtől
méltányolható okból nem várható el.
(6) Ha a munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi az eredeti szolgálati beosztásba történő visszahelyezést, a bíróság
a rendvédelmi szervet – az eset összes körülményei, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának
mérlegelésével – a hivatásos állomány tagja részére legalább két, legfeljebb tizenkét havi távolléti díjnak megfelelő
összeg megfizetésére kötelezheti.
(7) Nem alkalmazható az (5) bekezdésben foglalt rendelkezés, ha a felmentés a rendeltetésszerű joggyakorlás
követelményébe, az egyenlő bánásmód követelményébe vagy felmentési tilalomba ütközik.
(8) Ha a felmentés azért jogellenes, mert e törvényben előírtnál rövidebb felmentési időt állapítottak meg,
ez a felmentést nem teszi érvénytelenné, de ilyen esetben a szolgálati viszony a szabályos felmentés utolsó napjáig
tart.
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XXV. FEJEZET
SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS
272. § (1) A hivatásos állomány tagjairól személyügyi alapnyilvántartást és központi személyügyi nyilvántartást
(a továbbiakban együtt: személyügyi nyilvántartás) kell vezetni.
(2) Személyügyi alapnyilvántartást az állományilletékes parancsnok szervezeti egységénél, a központi személyügyi
nyilvántartást az országos parancsnok, valamint az országos főigazgató által vezetett szervezeti egységnél kell
vezetni.
(3) A személyügyi nyilvántartásban kezelhető adatokat az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A személyügyi nyilvántartásban történő adatkezelés célja
a)
a szolgálati viszonnyal összefüggő munkáltatói intézkedések és jognyilatkozatok előkészítésének és
meghozatalának biztosítása,
b)
a szolgálati viszonnyal összefüggő jogok gyakorolhatóságának és kötelezettségek teljesíthetőségének
biztosítása,
c)
a közeli hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti gondoskodás megállapításának
és folyósításának biztosítása.
273. § (1) A személyügyi alapnyilvántartás keretében a hivatásos állomány tagjairól személyi anyaggyűjtőt kell vezetni,
amely tartalmazza a szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos alapvető előkészítő, valamint az 1. mellékletben
meghatározott adatokat tartalmazó iratokat, munkáltatói intézkedéseket, beleértve a szolgálati viszony
megszűnését követően keletkezett iratokat is, valamint a személyi nyilvántartó adatlapot.
(2) A személyi anyaggyűjtőből iratot selejtezni vagy adatot módosítani csak a jogszabályban meghatározott rendben
lehet. A személyi anyaggyűjtőben elhelyezett és az onnan selejtezett iratról a személyi anyagban nyilvántartást kell
vezetni. A személyi anyaggyűjtőt a szerv egyéb nyilvántartásaitól elkülönítetten kell kezelni.
(3) A szolgálati viszony megszűnését követően a személyi anyaggyűjtőt és a nyilvántartható adatokat tartalmazó egyéb
adatállományt további ötven évig a szolgálati viszonyban állók nyilvántartásától elkülönítetten kell kezelni.
274. § (1) A nyilvántartható adatok számítógépes rendszerben is feldolgozhatók.
(2) A személyügyi alapnyilvántartás valamennyi adatáról és az adatok változásáról a hivatásos állomány tagját
foglalkoztató szervezeti egység folyamatos adatszolgáltatást nyújt a központi személyügyi nyilvántartásnak.
275. §		
A személyügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek, és az annak
alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek a szolgálati viszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala,
azok végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:
a)
a szolgálati elöljáró,
b)
az állományilletékes parancsnok,
c)
az országos parancsnok és helyettese, az országos főigazgató és helyettese,
d)
a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a felügyeleti hatáskörében a helyettes
államtitkár,
e)
a szervezeti egység, az országos parancsnokság, valamint a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi
szervének vezetője és az arra feljogosított beosztottja, valamint a fegyelmi ügyben eljáró személy,
f)
a teljesítményértékelést vagy minősítést végző személy,
g)
a törvényességi ellenőrzéssel megbízott személy,
h)
a feladatkörében eljárva az ügyész és a nyomozó hatóság tagja, valamint
i)
az illetmény-számfejtést végző szerv az illetményszámfejtéshez szükséges mértékig.
276. § (1) A személyügyi alapnyilvántartás vezetéséhez az érintett személy köteles adatot szolgáltatni, és a változást nyolc
napon belül bejelenteni az illetékes személyügyi szervnek.
(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §
(2) bekezdésében foglalt adatokon túl közérdekből nyilvános adat a hivatásos állomány tagjának rendfokozata,
állampolgársága, szolgálati helye, valamint a részére adományozott kitüntető cím és a kitüntető cím
adományozásának időpontja is.
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(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya vonatkozásában, illetve a 318. § szerinti állomány
esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §
(2) bekezdésében meghatározott adatok, valamint a (2) bekezdésben foglalt adatok a keletkezésüktől kezdődően
a szolgálati viszony megszűnését követő harminc évig nemzetbiztonsági érdekből nem minősülnek nyilvánosnak.
Ezen adatok megismerését a nemzetbiztonsági érdek mérlegelésével a miniszter engedélyezheti.
(4) A (3) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény – a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon
belül – akkor engedélyezhető, ha az adat megismerése a polgári nemzetbiztonsági szolgálat, illetve a rendőrség
törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, valamint
a nemzetbiztonsági érdekeket nem veszélyezteti.
(5) A 275. §-ban foglalt személyeken és szerveken kívül – törvény eltérő rendelkezése hiányában – más részére
tájékoztatást, igazolást, jellemzést, javaslatot a személyügyi nyilvántartásokban őrzött iratok alapján csak az érintett
hozzájárulásával lehet adni.
(6) A személyi anyaggyűjtő a szolgálati hely tervezett vagy kérelmezett változtatását megelőzően az új szervezeti
egység vezetőjének betekintésre átadható. Áthelyezést vagy vezénylést megelőzően az új munkáltatói szerv
vezetőjének csak az érintett hozzájárulásával adható át.

111. Utánpótlási és vezetői adatbank
277. §		
A rendvédelmi szerv a központi személyügyi nyilvántartás részeként utánpótlási és vezetői adatbankot vezet, amely
a hivatásos állomány tagjának – érdemeken és teljesítményen alapuló – tervezett előmenetelét szolgálja, egyben
elősegíti a rendvédelmi szerveknél rendszeresített vezetői beosztások arra alkalmas személyekkel való betöltését.
278. § (1) Az utánpótlási és vezetői adatbank az utánpótlási nyilvántartásból és a vezetői nyilvántartásból áll.
(2) Az utánpótlási nyilvántartás a hivatásos állománynak a jogszabályban meghatározott vezetőkiválasztási eljárás
eredményeként vezetői beosztás ellátására alkalmas, nem vezetői beosztást betöltő tagjainak adatait tartalmazza.
(3) A vezetői nyilvántartás az osztályvezetői vagy annál magasabb besorolású vezetői beosztást betöltő személyeket
tartalmazza.
279. § (1) Az utánpótlási és vezetői adatbank a hivatásos állomány tagjának következő adatait tartalmazhatja:
a)
név, születési név, születési hely és idő,
b)
iskolai végzettség, több végzettség esetén valamennyi,
c)
szakképzettségek,
d)
államilag elismert szakképesítések,
e)
tudományos fokozat,
f)
idegennyelv-ismeret és annak foka,
g)
a rendvédelmi szervnél betöltött szolgálati beosztások,
h)
szakmai előéletre vonatkozó adatok,
i)
vezetőképzésre és vezetői előmenetelre vonatkozó adatok, valamint
j)
vezetőkiválasztási eljárások során a vezetői beosztások betöltésére vonatkozó alkalmasság felmérésére
vonatkozó adatok.
(2) Az utánpótlási nyilvántartásba történő felvételhez a hivatásos állomány tagjának hozzájárulása szükséges.
A hivatásos állomány vezetővé kinevezett tagját a rendvédelmi szerv köteles a vezetői nyilvántartásba felvenni.
(3) A vezetői kinevezés visszavonása és a vezetői kinevezésről történő lemondás esetén, vagy ha a hivatásos állomány
vezetővé kinevezett tagjának szolgálati viszonya megszűnt, a hivatásos állomány tagjának adatait a vezetői
nyilvántartásból törölni kell.
(4) Az utánpótlási nyilvántartásból törölni kell a hivatásos állomány tagjának adatait, ha
a)
a hivatásos állomány tagja kéri,
b)
az állományilletékes parancsnok kezdeményezi, vagy
c)
a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya megszűnt.
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XXVI. FEJEZET
A SZOLGÁLATI IDŐ SZÁMÍTÁSA
280. § (1) Ahol e törvény hivatásos szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni:
a)
a rendvédelmi szervnél szolgálati viszonyban töltött időt,
b)
a rendvédelmi szervnél kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti
jogviszonyban és munkaviszonyban töltött időt,
c)
e törvény hatálya alá tartozó másik rendvédelmi szervnél szolgálati viszonyban töltött időt,
d)
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonai állományában töltött időt,
e)
az a) és b) pont alá nem tartozó költségvetési szervnél kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy
közszolgálati jogviszonyban töltött időt, ha a szolgálati viszony e jogviszonyok valamelyikéből áthelyezéssel
vagy közvetlenül kinevezéssel jött létre,
f)
az a) és b) pont alá nem tartozó költségvetési szervnél közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti, bírói vagy
ügyészi jogviszonyban eltöltött időt, ha a szolgálati viszony e jogviszonyok valamelyikéből áthelyezéssel vagy
közvetlenül kinevezéssel jött létre,
g)
e törvény hatálybalépése előtt a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XLIII. törvény) rendelkezései alapján elismert és beszámított
időt, valamint
h)
a sor- és tartalékos katonai szolgálatban eltöltött időt.
(2) Ahol e törvény tényleges szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni
a)
a valamely rendvédelmi szervnél vagy a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban eltöltött – naptári
napban meghatározandó – időt, valamint
b)
az e törvény hatálybalépése előtt az 1996. évi XLIII. törvény rendelkezései alapján tényleges hivatásos
szolgálatban eltöltött szolgálati időt.
(3) A szolgálati viszony létesítésekor a fizetési fokozat megállapításakor fizetési várakozási időben eltöltött időként kell
figyelembe venni az (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott időket.
(4) Akinek a szolgálati ideje az 1996. évi XLIII. törvény 341/D. §-a alapján rögzítésre került,
a)
a felmentési idő, a végkielégítés, a pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalom szempontjából
az (1) bekezdés szerinti hivatásos szolgálati idejét,
b)
a nyugdíj előtti rendelkezési állomány és a könnyített szolgálat szempontjából a (2) bekezdés szerinti
tényleges szolgálati idejét
a rögzítéskor meghatározott szolgálati időre figyelemmel kell megállapítani, feltéve, hogy az kedvezőbb, mint
az (1) vagy (2) bekezdés alapján megállapított hivatásos szolgálati idő, illetve tényleges szolgálati idő.
281. § (1) A szolgálati idő számításánál nem lehet figyelembe venni a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés, az előzetes
letartóztatás, a házi őrizet, az ideiglenes kényszergyógykezelés, valamint a katonai fogdában végrehajtott
szabadságvesztés időtartamát.
(2) Az (1) bekezdés – a katonai fogdában végrehajtott szabadságvesztés esetét kivéve – nem alkalmazható, ha
az érintett személyt az ellene emelt vád alól utóbb jogerősen felmentették, a büntetőeljárást megszüntették, vagy
a fegyelmi eljárást a 210. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján megszüntették.
282. § (1) Az illetmény nélküli szabadság tartama a társadalombiztosítási szabályok szerint számítható be a hivatásos
szolgálati időbe és a tényleges szolgálati időbe. A szolgálati viszony tartama alatt gyermekgondozás céljából
igénybe vett illetmény nélküli szabadság ideje a tényleges szolgálati időbe és a hivatásos szolgálati időbe beszámít.
(2) A szolgálati viszony szünetelésének időtartama hivatásos szolgálati időnek számít, ha a járulékfizetési
kötelezettségnek eleget tettek.
283. §		
Akinek a szolgálati viszonyát megszüntették, annak a 280. § (1) bekezdése szerint számított hivatásos szolgálati
idejét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi
alkalmazotti jogviszony, bírósági vagy ügyészségi szolgálati viszony vagy közigazgatási szervnél munkaviszony
létesítése esetén a létesítendővel azonos jellegű jogviszonyban eltöltött időnek kell elismerni.
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XXVII. FEJEZET
A TISZTJELÖLT
284. § (1) A tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: tisztjelölti jogviszony) teljesít szolgálatot,
amelyben őt és a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervet a jogszabályban és az ösztöndíjszerződésben
meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A tisztjelölt elsődleges szolgálati
kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő
szolgálatteljesítésre való felkészülés.
(2) A tisztjelöltre e törvénynek a hivatásos állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt
eltérésekkel megfelelően kell alkalmazni.
(3) A tisztjelölti jogviszonyra nem alkalmazható a 15. §, az 52–72. §, a 78. és 79. §, a 86–95. §, a 96–98. §, a 114–133. §,
valamint a 154–178. §.

112. A tisztjelölti jogviszony létesítése és megszüntetése
285. § (1) A rendészeti alapképzésre, nappali tagozatra felvételt nyert személy az ösztöndíjszerződés megkötésével
a rendvédelmi szerv tisztjelölti állományába kerül. Személyügyi nyilvántartását, tisztjelölti jogviszonyával
kapcsolatos ügyei intézését a rendvédelmi szerv végzi. A munkáltatói jogkör gyakorlója az ösztöndíjszerződést kötő
rendvédelmi szerv vezetője. Rendészeti alapképzésben ösztöndíjszerződés megkötése nélkül hallgatói jogviszony
nem létesíthető, és nem tartható fenn.
(2) A tisztjelölti jogviszony létesítésének további feltétele, hogy a tisztjelölttel szemben hallgatói jogviszonyt kizáró
körülmény nem áll fenn. Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal, akinek ösztöndíjas hallgatói jogviszonya vagy
tisztjelölti jogviszonya kizárás fenyítés jogerős kiszabásával, lemondással, tanulmányi kötelezettség önhibából
történő elmulasztása miatt vagy méltatlanság jogerős megállapításával szűnt meg.
(3) Az ösztöndíjszerződést és annak módosítását írásba kell foglalni. A tisztjelölt az ösztöndíjszerződés megkötésével
vállalja, hogy rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, és hivatásos állományba vételét
követően, legalább a rendészeti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban a vele ösztöndíjszerződést
kötő rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesít. A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró hozzájárulásával ezt
a kötelezettségét másik rendvédelmi szervnél is teljesítheti. A rendvédelmi szerv azt vállalja, hogy a tisztjelölt
rendészeti tanulmányait támogatja, ezek befejezését követően hivatásos állományba veszi, és a végzettségének
megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.
(4) A tisztjelölt a beiratkozást követő hat hónapig rendészeti alapfelkészítésen vesz részt. A rendészeti alapfelkészítés
befejezése után a tisztjelölt a rendvédelmi szerv hivatásos tagja számára előírt esküt tesz.
(5) Az ösztöndíjszerződésben a rendészeti alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére próbaidőt kell kikötni.
A próbaidő alatt a tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
A próbaidő alatt meg kell szüntetni a tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti alapfelkészítést önhibájából
nem teljesíti vagy a kifogástalan életvitel követelményeinek nem felel meg. A korábban folytatott rendészeti
tanulmányok elismerésével megkötött ösztöndíjszerződésben – amennyiben a tisztjelölt ismételt rendészeti
alapfelkészítésére nem kerül sor – hat hónap próbaidőt kell kikötni.
286. § (1) A tisztjelölti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésének minősül, ha a tisztjelölt kérelmére
a munkáltatói jogkört gyakorló a szolgálati érdekre vagy a tisztjelölt különös méltánylást érdemlő egyéni érdekére
tekintettel engedélyezi a hivatásos állományba vételt.
(2) Ha az engedélyt a munkáltatói jogkört gyakorló megadja, vagy ha az érintett a tisztjelölti jogviszonyát nem kívánja
fenntartani, a tisztjelölti jogviszony a neki felróható okból kerül megszüntetésre. A tisztjelölt tisztjelölti jogviszonyát
egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetheti. Ha a tisztjelölt kérelmére a felek rövidebb határidőben nem állapodnak
meg, a tisztjelölti jogviszony a jognyilatkozat közléstől számított harminc nap elteltével – a munkáltatói jogkört
gyakorló külön intézkedése nélkül – megszűnik.
(3) A munkáltatói jogkört gyakorló a tisztjelölti jogviszonyt egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetheti, ha a tisztjelölt
határidőn belül önhibájából nem tesz eleget az ösztöndíjszerződésben előírt kötelezettségeinek, vagy ha
nemzetbiztonsági szempontból a szolgálatra alkalmatlanná vált. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tisztjelölti
jogviszony a jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik nap elteltével megszűnik.
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(4) A tisztjelölti jogviszony e törvény erejénél fogva szűnik meg
a)
a kizárás fenyítés jogerőre emelkedésével,
b)
a hallgatói jogviszony megszűnésének napján, kivéve, ha a hallgatói jogviszony a felsőfokú végzettséget
tanúsító oklevél kiállításának napján szűnik meg, vagy
c)
a tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatba történő kinevezéssel.
(5) A tisztjelölti jogviszony megszűnésének napján – a munkáltatói jogkört gyakorló külön intézkedése nélkül –
az ösztöndíjszerződés hatályát veszti. A tisztjelölti jogviszony megszűnésekor, megszüntetésekor a tisztjelölt köteles
a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervnél elszámolni.
(6) Ha a tisztjelölti jogviszony neki felróható okból szűnik meg, a tisztjelölt a képzés költségeit miniszteri rendeletben
meghatározottaknak megfelelően köteles megtéríteni. A megtérítési kötelezettség a tisztjelölti szolgálati viszony
megszűnését követő naptól esedékes.
(7) A tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelése a tisztjelölti jogviszonyának fennállását nem érinti. A tisztjelölt
a munkáltatói jogkört gyakorlótól kérheti, hogy a hallgatói jogviszonya szüneteltetésével egyidejűleg különös
méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel a tisztjelölti jogviszony szünetelését engedélyezze.

113. A tisztjelölti szolgálat
287. § (1) A tisztjelölt a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szerv rendelkezési állományában, tisztjelölti szolgálati
beosztásban, az előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot. Szolgálati helye
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozat (a továbbiakban: Rendvédelmi
Tagozat) állományában kerül kijelölésre. A tisztjelöltek szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat szolgálati
szabályzata tartalmazza. A Rendvédelmi Tagozaton megalakított egységek a képzési szakok és szakirányok szerint
kerülnek megalakításra, amelyek egyben az állományilletékes rendvédelmi szerv tartalékát is képezik. Kötelékben
és különleges jogrendi helyzetekben történő alkalmazásuk és gyakoroltatásuk rendjét az országos parancsnok és
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által megkötött együttműködési megállapodás tartalmazza.
(2) A szolgálati érintkezés során a tisztjelöltet az alapfelkészítést követően az első évfolyamon őrmesteri, a másodikon
törzsőrmesteri, a harmadikon főtörzsőrmesteri, rendfokozathoz kapcsolódó, a szolgálati szabályzatban rögzített
kötelességek terhelik, és – ide nem értve a járandóságokat – jogok illetik meg.
(3) A tisztjelölt esetében a szolgálati érintkezés során szóban „hallgató” megszólítást kell alkalmazni, amelyet írásban
a jövendő hivatásának megfelelő rendvédelmi szervnél alkalmazott jelzővel is ki lehet egészíteni.
(4) A tisztjelölt szolgálatteljesítése során önálló intézkedésre nem jogosult. Az alapképzést követően – az eskütétel után
– szakmai gyakorlaton vagy elrendelt szolgálati tevékenység során szolgálati fegyvert, felszerelést a rendvédelmi
szerv számára meghatározott szabályok szerint viselhet és a jogszabályok előírásainak megfelelően, a számára előírt
módon használhat.
(5) A tisztjelölt szolgálatteljesítése képzési időnek minősül, amelyet úgy kell megállapítani, hogy az a tanulmányi
kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse.
(6) A tisztjelölt kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgálati feladat ellátására vezényelhető, továbbá a Rendvédelmi
Tagozat állományában rajparancsnoki vagy szakaszparancsnoki gyakorló feladatok ellátására jelölhető ki.

114. A tisztjelölt járandóságai
288. § (1) A tisztjelöltet az e törvényben a hivatásos állomány tagját megillető járandóságok – a (2) bekezdésben
megállapított korlátozások figyelembevételével – illetik meg.
(2) Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a tisztjelölt havonta ösztöndíjra jogosult. Az ösztöndíj a 11. mellékletben
meghatározottak szerint alapösztöndíjból, alapösztöndíj-kiegészítésből, a tanulmányi pótlékból, valamint egyéb
pótlékokból áll.
(3) Az ösztöndíj összegét az egyes ösztöndíjelemekre megállapított szorzószámok és a rendvédelmi illetményalap
szorzataként kell kiszámolni. Tört időszak esetén az alapösztöndíj, az alapösztöndíj-kiegészítés, a tanulmányi pótlék
összegét időarányosan, az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével kell meghatározni. Az ösztöndíjra
az illetményfolyósítás és a visszatartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(4) Az egyes ösztöndíjelemek megállapítása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kialakított rendben történik,
amelyről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem illetékes szerve havonta tájékoztatja az állományilletékes rendvédelmi
szervet. A tájékoztatás és adatszolgáltatás rendjét az együttműködési megállapításban kell rögzíteni.
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(5) Nem jogosult ösztöndíjra a tisztjelölt, ha a tisztjelölti jogviszonya szünetel, valamint ha jogellenesen távol van.
(6) A tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes élelmezési,
ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra jogosult.
(7) A tisztjelölt pénzbeli járandóságait a rendvédelmi szerv havonta egy összegben a tisztjelölt által megnevezett
fizetési számlára átutalja.

115. A tisztjelölt fegyelmi és kártérítési felelőssége
289. § (1) Ha a tisztjelölt a tisztjelölti jogviszonyából vagy a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen
megszegi, fegyelemsértést követ el. A tisztjelölttel szemben fenyítésként a 185. § (1) bekezdés a) és b) pontja,
valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 55. § (2) bekezdés c) és
e) pontja szerinti fegyelmi büntetés szabható ki azzal, hogy az Nftv. 55. § (2) bekezdés c) pontja szerint az ösztöndíj
legfeljebb öt hónapra 10–50%-kal csökkenthető. Az elévülésre az Nftv. 55. § (4) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A tisztjelölt beosztásából – tanulmányok folytatásától való eltiltás nélkül – legfeljebb a büntető-, a fegyelmi és
a méltatlansági eljárás jogerős befejezéséig akkor függeszthető fel, ha a szolgálati helytől távoltartása az általa
elkövetett cselekmény súlya vagy jellege miatt indokolt.
(3) A tisztjelölt kártérítési felelőssége kiterjed a tisztjelölti jogviszonyából és a hallgatói jogviszonyából eredő
kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kár megtérítésére is.
(4) A fegyelmi és a kártérítési eljárás jogszabályban nem szabályozott kérdéseiben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
fegyelmi és kártérítési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A tisztjelölt képviseletében a kari hallgatói önkormányzat is eljárhat.

XXVIII. FEJEZET
A RENDVÉDELMI SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓ
290. § (1) A rendvédelmi szervnél foglalkoztatott munkavállalókra az Mt. rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A rendvédelmi szerv munkaviszonyt büntetlen előéletű, cselekvőképes, a munkakör betöltésére jogszabályban
megállapított képesítési követelménynek, valamint biztonsági feltételeknek megfelelő személlyel létesíthet.
A munkavállaló írásbeli titoktartási nyilatkozatot tesz, a munkavégzés a nyilatkozattételt követően kezdhető meg.
(3) A rendvédelmi szerv működésével összefüggő okból történő felmondás esetén a munkavállaló a munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenlő részletben jogosult, a végkielégítést pedig
a felmondási idő utolsó napján kell kifizetni.
(4) A munkavállaló, ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt költségvetési szervvel vagy
költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős
munkaviszonyt létesít,
a)
ezt a tényt a rendvédelmi szervnek haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b)
a felmondási időből hátralévő időre távolléti díjra nem jogosult, valamint
c)
végkielégítésre nem jogosult, azonban az új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időtartam
számítása során a felmondással megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is
figyelembe kell venni.
(5) A rendvédelmi szerv munkavállalója tekintetében alkalmazni kell a 109. § (1) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi szabályokat.
(6) A munkavállalónak a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi
munkabére nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér tízszeresét.

XXIX. FEJEZET
A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR
116. Az MRK jogállása, feladat- és hatásköre
291. § (1) Az MRK a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjainak és közalkalmazottainak önkormányzattal rendelkező
rendvédelmi szakmai köztestülete.
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(2) Az MRK kötelező tagsági viszony alapján működik. A rendvédelmi szervvel fennálló szolgálati viszony vagy
közalkalmazotti jogviszony alapján a hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott az MRK tagjává válik.
(3) Az MRK tagozata
a)
a rendőrség,
b)
a büntetés-végrehajtási szervezet,
c)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek,
d)
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
e)
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint
f)
az Országgyűlési Őrség
hivatásos állománya tagjainak és közalkalmazottainak a)–f ) pont szerint elkülönülő résztestülete.
292. § (1) Az MRK feladatait a döntéshozó és végrehajtó szervei útján látja el.
(2) Az MRK tagjai az e törvényben és az MRK Alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) meghatározott módon és
feltételek szerint tagozatokat hoznak létre, amelyek ellátják az Alapszabályban, valamint a 293. §-ban meghatározott
szervek által átruházott feladatokat.
(3) Az Alapszabály rendelkezhet területi szervek, valamint a Magyar Kormánytisztviselői Karral közös szervezetek
létrehozásáról és az együttműködés rendjéről.
(4) Az MRK
1.
javaslattételi joggal rendelkezik a rendvédelmi szervek tevékenysége minőségének jobbítása érdekében,
2.
a miniszter útján kezdeményezheti a Kormánynál a tagjai munkakörülményeit, foglalkoztatási feltételeit és
a hivatás gyakorlását érintő jogszabályok megalkotását, módosítását,
3.
konzultációs joggal közreműködik a tagjai foglalkoztatásának és hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló,
az előírt szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint az MRK-t érintő jogszabályok megalkotásában,
4.
véleményét ki kell kérni a szolgálati viszonnyal valamint a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő
kérdésekben,
5.
kezdeményezheti a miniszternél a szolgálati viszonnyal vagy közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos
jogszabálysértő gyakorlat megváltoztatását,
6.
feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben felterjesztési jogot gyakorol,
7.
megalkotja működési szabályait,
8.
megalkotja éves költségvetését és elfogadja az éves költségvetés végrehajtásáról szóló, a számviteli törvény
szerinti beszámolót,
9.
megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, az e törvényben meghatározott keretek között kialakítja
az etikai eljárás rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat,
10.
tagjairól és szerveiről nyilvántartást vezet,
11.
a kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományozhat,
12.
a Kormánynál – a miniszter útján –, a miniszternél, az országos parancsnoknál és az országos főigazgatónál
kezdeményezheti kitüntetés vagy más elismerés adományozását,
13.
szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, felkészítő továbbképzéseket szervezhet,
14.
pályázatokat írhat ki és bírálhat el, továbbá kiadványokat jelentethet meg a rendvédelem fejlesztésére,
gyakorlatának egységesítésére, a példaadó rendvédelmi munkamódszerek megismertetésére,
a rendvédelem hagyományainak ápolására,
15.
tagjai számára kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat,
16.
megfigyelőként részt vehet tagjai szakmai vizsgáztatásában és továbbképzésében, indokolt esetben
törvényességi vagy egyéb intézkedést kezdeményezhet,
17.
tagot delegál a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság elnökségébe, továbbá
18.
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény, kormányrendelet vagy az Alapszabály határoz meg.
(5) A rendvédelmi szerv vezetője köteles kikérni az MRK véleményét a hivatásos vagy közalkalmazotti állomány
szolgálatteljesítésére vagy munkavégzésére, szolgálatteljesítési idejére vagy munkaidejére, pihenőidejére,
jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a hatáskörébe utalt szabályozásról.
(6) Az MRK jogosult véleményezni a tagjai csoportját érintő munkáltatói intézkedést, döntést vagy annak tervezetét,
továbbá ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.
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117. Az MRK szervezete, működése
293. §		
Az MRK szervezete képviseleti, ügyintézői testületekből, tisztségviselőkből és ügyintéző szervekből áll.
294. § (1) Az MRK legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve a Közgyűlés.
(2) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlés működésének
rendjét az Alapszabály állapítja meg.
(3) A Közgyűlés
a)
megválasztja saját tagjai közül az elnökét és alelnökeit,
b)
megválasztja saját tagjai közül a Felügyelőbizottság elnökét és tagjait,
c)
megválasztja saját tagjai közül az Etikai Bizottság elnökét és tagjait,
d)
megalkotja az Alapszabályt és a Választási Szabályzatot, továbbá
e)
gyakorolja az MRK-nak az e törvényben, valamint az Alapszabályban meghatározott feladat- és hatáskörét.
(4) A Közgyűlés feladat- és hatáskörének gyakorlását – ha e törvény vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik –
átruházhatja az MRK szerveire és tisztségviselőire.
(5) A miniszter, az országos parancsnok, valamint az országos főigazgató a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt
vehet.
295. § (1) Az MRK legfőbb ügyintézői testülete az Elnökség.
(2) Az Elnökség tagjai az elnök és az alelnökök.
(3) A Közgyűlés által megválasztott elnök az MRK képviseletét önállóan gyakorolja, jogkörét az Alapszabályban
meghatározott módon átruházhatja.
(4) Az elnök munkáját a Közgyűlés által megválasztott, tagozatonként egy-egy, összesen hat alelnök segíti.
(5) Az MRK elnöke a megbízatása idejére rendelkezési állományba kerül. Az elnök illetményének megállapítására
– a megbízatás ideje alatt – az országos parancsnokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
296. §		
A Felügyelőbizottság a Közgyűlés által megválasztott, tagozatonként egy, összesen hat tagból áll.
A Felügyelőbizottság elnökét a Közgyűlés választja meg.
297. § (1) Az Etikai Bizottság a Közgyűlés által megválasztott, a 291. § (3) bekezdés a)–e) pontja szerinti tagozatonként négy,
valamint a 291. § (3) bekezdés f ) pontja szerinti tagozat esetében egy, összesen huszonegy tagból áll.
(2) Az Etikai Bizottság elnökét a Közgyűlés választja meg. Az Etikai Bizottság az Alapszabályban meghatározott módon
háromtagú tanácsban jár el.
(3) Etikai vétség gyanúja esetén az MRK a tagja ellen etikai eljárást folytat le.
(4) Etikai vétséget követ el az, aki a 14. § rendelkezéseit, a Rendvédelmi Hivatásetikai Kódexnek a rendvédelmi szerv
hivatásos vagy közalkalmazotti állományára vonatkozó előírásait, valamint az Alapszabály vagy az Etikai Eljárási
Szabályzat rendelkezéseit megszegi.
(5) Az etikai eljárás eredménye alapján az MRK a hivatásos állomány tagjával szemben
a)
fegyelmi eljárást kezdeményez a fegyelmi jogkör gyakorlójánál,
b)
javaslatot tesz az állományilletékes parancsnoknak a kifogástalan életvitel ellenőrzésének kezdeményezésére,
vagy
c)
megszünteti az etikai eljárást.
(6) Az etikai eljárás eredménye alapján az MRK a közalkalmazottal szemben az (5) bekezdés a) vagy c) pontjában
foglaltakat alkalmazhatja.
298. §		
Az Elnökség, az Elnökség tagjai, a Felügyelőbizottság és az Etikai Bizottság feladat- és hatáskörét, annak átruházási
módját, működésük rendjét és választásuk részletes szabályait az Alapszabály határozza meg.
299. § (1) A főtitkár vezeti az MRK Irodáját (a továbbiakban: Iroda), valamint ellátja az Alapszabályban meghatározott
feladatokat.
(2) A főtitkár az MRK-val munkajogviszonyban áll. A munkáltatói jogkört a főtitkár felett az elnök gyakorolja.
(3) A főtitkárra nem alkalmazható a 303. § (1) és (2) bekezdése.
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300. § (1) Az MRK és a 291. § (3) bekezdése szerinti tagozat részére feladatai ellátása céljából – az MRK és a rendvédelmi
szerv vagy a miniszter közötti megállapodás alapján – a rendvédelmi szerv vagy a miniszter helyiségeket és
a tevékenysége ellátásához szükséges egyéb eszközöket térítésmentesen biztosíthat.
(2) A miniszter – az MRK és a miniszter közötti megállapodás alapján – az MRK részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(3) A rendvédelmi szerv – az MRK és a rendvédelmi szerv közötti megállapodás alapján – az MRK-n keresztül pénzbeli
támogatást nyújthat a 291. § (3) bekezdése szerinti azon tagozatnak, amelybe a rendvédelmi szerv hivatásos és
közalkalmazotti állományának tagjai tartoznak.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt megállapodások nyilvánosak, azokat az MRK és a támogatást nyújtó miniszter által
vezetett minisztérium vagy rendvédelmi szerv honlapján közzé kell tenni.

118. A Közgyűlés tagjainak megválasztása
301. § (1) Az MRK Közgyűlésének tagjait a rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagjai és közalkalmazottai közül
választják meg öt évre, titkos szavazással a Választási Szabályzat szerint.
(2) Nem jelölhető közgyűlési tagnak az, aki a választás kitűzésének időpontjában fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
(3) A Közgyűlés tagja ellen indított fegyelmi eljárás alatt a tagsági viszony szünetel.
(4) A Közgyűlés a 291. § (3) bekezdés a)–e) pontja szerinti tagozatonként tíz, a 291. § (3) bekezdés f ) pontja szerinti
tagozat esetében három, összesen ötvenhárom tagból áll.

119. Tagsági viszony és az MRK tagjainak nyilvántartása
302. § (1) A rendvédelmi szerv hivatásos állományának tagja és közalkalmazottja az MRK tagja.
(2) Az MRK-tagsági viszony a szolgálati viszony vagy közalkalmazotti jogviszony létrejöttével keletkezik.
(3) Az MRK-tag fennálló tagsági viszonyát a szolgálati igazolvány, közalkalmazottak esetében a munkáltatói igazolvány
igazolja. Az Iroda az MRK tagjai számára nyújtott kedvezményes szolgáltatások igénybevételi lehetőségének
biztosítása céljából – a tag kérésére – az MRK-tagság fennállásáról igazolást állít ki.
(4) Az Iroda a rendvédelmi szervet megkeresheti a szolgálati viszony vagy közalkalmazotti jogviszony fennállása
tényének ellenőrzése vagy a 304. § (2) bekezdésében meghatározott adatok bekérése céljából. A rendvédelmi szerv
a megkeresésre öt munkanapon belül köteles írásban tájékoztatást adni az Iroda részére.
(5) Megszűnik a tagsági viszony a szolgálati viszony vagy közalkalmazotti jogviszony megszűnésével.
303. § (1) Az MRK-tagság nem zár ki más kamarai tagsági viszonyt.
(2) Az MRK tagja – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Alapszabályban meghatározottak szerint
a)
a Közgyűlés tagjának, tisztségviselőjének megválasztható,
b)
az MRK rendezvényein, valamint a tagozat munkájában részt vehet, és
c)
az MRK tagjai részére nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti.
(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja a (2) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott jogokat kizárólag a főigazgató engedélyével gyakorolhatja.
(4) Az MRK tagja köteles az MRK működésére vonatkozó szabályokat megtartani.
304. § (1) Az Iroda kérelmére az MRK tagjáról a tagság igazolása és a tagjai számára nyújtott kedvezményes szolgáltatások
igénybevételi lehetőségének biztosítása céljából a rendvédelmi szervtől a következő adatokat adja át:
a)
a tag neve, születési helye, ideje, anyja születési neve,
b)
a foglalkoztatási jogviszony jellegének megjelölése, a hivatásos állomány esetében a tag rendfokozata,
c)
a foglalkoztató szerv megnevezése, valamint a szolgálatteljesítési hely.
(2) Az Iroda az MRK tevékenységével összefüggésben a rendvédelmi szervtől a következő adatok átadását is kérheti
tagról vagy azok meghatározott csoportjáról:
a)
a tag lakóhelye, tartózkodási helye, e-mail címe,
b)
a tag fényképe, önéletrajza, legmagasabb iskolai végzettsége,
c)
a tag eltartott gyermekeinek neve, születési helye, ideje,
d)
a rendvédelmi szervnél fennálló szolgálati viszony vagy közalkalmazotti jogviszony kezdete, és
e)
kizárólag a korábban fennálló szolgálati viszony vagy közalkalmazotti jogviszony tekintetében a tag korábbi
szolgálati viszonyának vagy közalkalmazotti jogviszonyának kezdő és befejező dátuma.

5308

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

(3) Az MRK (5) bekezdésben meghatározott tagjai vonatkozásában csak az (1) bekezdésben megjelölt adatokat kell
nyilvántartani.
(4) A nyilvántartásból – ha törvény eltérően nem rendelkezik – adatszolgáltatás csak a tag részére, saját adatairól
teljesíthető.
(5) A miniszter a rendőrséggel vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szolgálati viszonyban álló, a 318. § (1) bekezdése
szerinti más foglalkoztatási jogviszony létesítésével vagy egyéb jövedelemszerző tevékenység folytatásával
megbízott tagjai, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és közalkalmazotti állománya tagjai
adatainak a szolgálati feladatok ellátása érdekében szükséges védelme céljából a nyilvántartásra és a nyilvántartott
adatok kezelésére vonatkozó szabályokat határozhat meg közjogi szervezetszabályozó eszközben.
(6) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és közalkalmazotti állománya, valamint a rendőrség és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (5) bekezdés szerinti állománya tekintetében az Iroda a 302. § (3) és (4) bekezdésében,
valamint az (1) és (2) bekezdésben az Iroda részére meghatározott feladatokat az (5) bekezdés szerinti közjogi
szervezetszabályozó eszközben meghatározottak szerint adatkezelésre kijelölt személy útján teljesíti. A rendvédelmi
szerv a 302. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 306. §-ban meghatározott kötelezettségének az adatkezelő felé
teljesített adatszolgáltatással tesz eleget.
(7) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a nyilvántartást a tagozaton belül polgári nemzetbiztonsági
szolgálatonként elkülönítetten kell kezelni. Ezek a nyilvántartások, valamint a rendőrség és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal fedett nyomozói vonatkozásában vezetett nyilvántartások sem egymással, sem az MRK más tagsági
nyilvántartásával nem kapcsolhatók össze.

120. Az MRK tisztségviselőire, valamint ügyintézői testületei nem tisztségviselő tagjaira vonatkozó
közös szabályok
305. § (1) Az MRK tisztségviselője a hivatásos vagy közalkalmazotti állomány legalább ötéves rendészeti vagy közigazgatási
gyakorlattal rendelkező tagja lehet. Az MRK tagja azonos tisztségre legfeljebb két egymást követő alkalommal
választható meg.
(2) A tisztségviselő megbízatása megszűnik
a)
az MRK-tagsági viszony megszűnésével,
b)
lemondással,
c)
összeférhetetlenség kimondásával,
d)
a megválasztásakor meghatározott időtartam lejártával, valamint
e)
az Alapszabályban meghatározott más okból.
(3) Az MRK tisztségviselője, az ügyintézői testületek nem tisztségviselő tagja nem lehet
a)
politikai párt tagja,
b)
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvény szerinti állami vezető,
c)
olyan személy, aki más kamara tagja, továbbá
d)
olyan személy, akit szakszervezeti tisztségviselőnek megválasztottak.
(4) Az Elnökség, a Felügyelőbizottság és az Etikai Bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.
Ugyanabban a testületben nem lehetnek tagok, akik szolgálati beosztásuk szerint egymás alá-fölérendeltjei.
(5) Az összeférhetetlenségi okot a megválasztáskor, vagy ha az ok később keletkezett, az ok bekövetkezésétől számított
tizenöt napon belül be kell jelenteni és azt a megválasztástól vagy a bejelentéstől számított tizenöt napon belül
meg kell szüntetni és erről a választására jogosult testületet haladéktalanul tájékoztatni kell. Amennyiben az MRK
tagja az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, úgy ellátott tisztsége, ügyintézői testületi tagsága megszűnik.

121. Az MRK és az állami szervek kapcsolata
306. § (1) Az MRK a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv
vezetőjéhez fordulhat, és
a)
tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást (a 306–308. § alkalmazásában
a továbbiakban együtt: tájékoztatás) kérhet,
b)
javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti, valamint
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c)

az általa irányított szerv működésével vagy az általa kibocsátott jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó
eszközzel és egyéb – az MRK tagjainak csoportját érintő – döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat,
kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását.
(2) A megkeresett szerv a megkeresésre harminc napon belül köteles érdemben válaszolni. Ha a tájékoztatás,
a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést három
napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkező szervhez, és erről a jog gyakorlóját egyidejűleg tájékoztatni.
307. § (1) Az MRK felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan
ügyekre, amelyekben munkaügyi vitának, vagy egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van
helye.
(2) A törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyészség ellenőrzi, hogy az MRK
a)
Alapszabálya és más önkormányzati szabályzata vagy azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
valamint
b)
működése, határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, az Alapszabályt vagy az egyéb önkormányzati
szabályzatokat.
(3) Ha az MRK működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész törvényességi ellenőrzési
jogkörében eljárva keresettel közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat. A közigazgatási és munkaügyi
bíróság
a)
megsemmisíti az MRK törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el,
b)
a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a Közgyűlést, vagy
c)
ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén az MRK egyes szerveinek működését felfüggeszti.
(4) Az ügyészég és a közigazgatási és munkaügyi bíróság a (3) bekezdés szerinti jogsértés megállapításával és
intézkedések megtételével egyidejűleg értesíti a rendészetért felelős minisztert.

122. A rendvédelmi érdekegyeztetés fórumai
308. § (1) A rendvédelmi szervvel fennálló szolgálati viszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt érintő ágazati jelentőségű
szakmai kérdésekben a miniszter az ágazati érdekvédelmi tanáccsal egyeztet.
(2) Az ágazati érdekvédelmi tanács a miniszter, az országos parancsnok, valamint az MRK képviseletében eljáró
konzultatív tanács részvételével működik.
(3) A konzultatív tanáccsal való együttműködésről a miniszter és az MRK együttműködési megállapodást köt.
A konzultatív tanácsba a miniszter meghívhatja a Magyar Kormánytisztviselői Kar képviselőjét a rendvédelmi
szervekkel és az idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat ellátó szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban
állók érdekeinek egyeztetése céljából.
(4) Az ágazati érdekvédelmi tanácsot a (3) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott rendben és
időközönként kell összehívni.
(5) Az ágazati érdekvédelmi tanács hatáskörébe az adott ágazatban foglalkoztatott hivatásos és közalkalmazotti
állomány tagjainak élet- és munkakörülményeire, foglalkoztatási feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak,
továbbá mindazok a tárgykörök, amelyek e törvény alapján az MRK feladatkörébe tartoznak.
(6) Az ágazati érdekvédelmi tanács tájékoztatáskérésre, valamint javaslattételre jogosult az (5) bekezdés szerinti
hatáskörébe tartozó egyéb ügyekkel kapcsolatban.
(7) Az ágazati érdekvédelmi tanács szervezetének és működésének szabályait a Kormány nevében eljáró rendészetért
felelős miniszter és az MRK közötti megállapodás tartalmazza. Titkársági feladatait a rendészetért felelős miniszter
által vezetett minisztérium látja el.
(8) Az ágazati érdekvédelmi tanácsra vonatkozó rendelkezések nem zárják ki alacsonyabb szinten érdekegyeztető
fórum alapítását.

XXX. FEJEZET
A SZAKSZERVEZET
309. § (1) Az e törvényben a szakszervezet számára biztosított jogok a rendvédelmi szervnél képviselettel rendelkező
szakszervezetet illetik meg.
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(2) E törvény alkalmazásában
a)
a szakszervezet olyan érdek-képviseleti szerv, amelynek elsődleges célja a hivatásos állomány tagjainak
szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése,
b)
a rendvédelmi szervnél képviselettel rendelkező szakszervezet olyan szakszervezet, amelyik alapszabálya
szerint a rendvédelmi szervnél képviseletére jogosult szervet működtet vagy tisztségviselővel rendelkezik.
310. § (1) A hivatásos állomány tagjai jogosultak a rendvédelmi szervnél szakszervezet létrehozására. A szakszervezet
a rendvédelmi szervnél szerveket működtethet, ezek működésébe tagjait bevonhatja.
(2) A rendvédelmi szerv és a szakszervezet köteles egymást írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult személyről,
valamint a tisztségviselő személyéről.
311. § (1) E Fejezet alkalmazásában tájékoztatás a szolgálati viszonnyal összefüggő információ átadása, ennek megismerését,
megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét lehetővé tévő módon.
(2) A rendvédelmi szerv nem köteles tájékoztatást adni, ha ez olyan tény, információ, megoldás vagy adat
nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a rendvédelmi érdekeket vagy a rendvédelmi szerv jogos érdekeit vagy
működését veszélyeztetné.
(3) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet
a rendvédelmi szerv jogos érdekei vagy működése, valamint a közszolgálat érdekei védelmében kifejezetten
bizalmasan vagy minősített adatként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem
hozhatja nyilvánosságra, és azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen
módon nem használhatja fel.
(4) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott információkat
csak a rendvédelmi szerv jogos érdekeinek, a rendvédelmi érdekeknek a veszélyeztetése, valamint a személyiségi
jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.
312. § (1) A rendvédelmi szerv nem követelheti meg, hogy a hivatásos állomány tagja szakszervezethez való tartozásáról
nyilatkozzon.
(2) A szolgálati viszony létesítését, valamint fenntartását nem lehet attól függővé tenni, hogy a hivatásos állományba
jelentkező vagy a hivatásos állomány tagja valamely szakszervezetnek tagja-e, megszünteti-e korábbi szakszervezeti
tagságát vagy vállalja-e a rendvédelmi szerv által megjelölt szakszervezetbe történő belépést.
(3) Szakszervezethez való tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt tilos a hivatásos állomány tagjának
szolgálati viszonyát megszüntetni vagy vele szemben bármilyen megkülönböztetést alkalmazni.
(4) Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozástól vagy az attól való
távolmaradástól függővé tenni.
(5) A rendvédelmi szervnél működő szakszervezetek vonatkozásában a munkavállalói érdek-képviseleti tagdíjfizetés
önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvényt nem kell alkalmazni, a rendvédelmi szerv a hivatásos állomány
tagjának illetményéből a szakszervezeti tagdíjat a rendvédelmi szerv és a hivatásos állomány tagjának erre
vonatkozó megállapodása esetén vonja le. A rendvédelmi szerv szakszervezeti tagdíj levonásáért és a szakszervezet
részére történő átutalásáért ellenértéket nem követelhet.

123. Szakszervezeti érdekegyeztetés a rendvédelmi szervvel
313. § (1) A rendvédelmi szervnél a szolgálati viszonnyal összefüggő érdekegyeztetésben a rendvédelmi szerv kijelölt
képviselője és a szakszervezet választott tisztségviselője vesz részt. A tárgyalópartnerek a vitás kérdések
egyeztetésébe szakértőket is bevonhatnak. Az állományilletékes parancsnok a szakszervezet által tett
észrevételekre, javaslatokra vonatkozó álláspontját, valamint a tájékoztatásra adott válaszát legkésőbb harminc
napon belül, indokolásával együtt közölni köteles.
(2) A szakszervezet a rendvédelmi szervtől a hivatásos állomány tagjainak szolgálati viszonnyal összefüggő gazdasági
és szociális érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet.
(3) A szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagját érintő munkáltatói intézkedéssel, döntéssel vagy annak
tervezetével kapcsolatos véleményét a rendvédelmi szervvel közölni.
(4) A szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait az érdekegyeztetéssel és a szolgálati viszonnyal összefüggő
kérdésekben tájékoztatni.
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(5) A rendvédelmi szerv – a szakszervezettel egyeztetve – biztosítja annak lehetőségét, hogy a szakszervezet
a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a rendvédelmi szervnél a szolgálati helyen szokásos vagy más
megfelelő módon közzétegye.
(6) A szakszervezet joga, hogy a hivatásos állomány tagjait a rendvédelmi szervvel vagy annak érdek-képviseleti
szervezetével szemben a szolgálati viszonyt érintő körben, anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket
érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselje.
(7) A szakszervezet jogosult a tagját – meghatalmazás alapján – szolgálati viszonyát érintő ügyben, valamint gazdasági
és szociális érdekeinek védelme céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselni.
314. § (1) A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a hivatásos állománynak a szakszervezetnél
választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által megjelölt tagjának tizenöt munkanapot elérő átrendeléséhez
vagy vezényléséhez, a szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához, továbbá szolgálati viszonyának
a rendvédelmi szerv által felmentéssel történő megszüntetéséhez, kivéve, ha a felmentés a 86. § (2) bekezdése
alapján kötelező. A 86. § (2) bekezdése szerinti felmentésről a közvetlen felsőbb szakszervezeti szervet előzetesen
értesíteni kell.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása során a szakszervezet szervezeti egységenként a hivatásos állomány
legfeljebb egy tagját jogosult megjelölni.
(3) A szakszervezet a hivatásos állomány (1) bekezdés szerinti védelemre jogosult tagja helyett másikat akkor jelölhet
meg, ha a védelemre jogosult szolgálati viszonya vagy tisztsége megszűnt.
(4) A szakszervezet az (1) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a rendvédelmi szerv
írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított nyolc napon belül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel
a szakszervezet nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az indokolás
akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységében történő
közreműködés miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne. Ha a szakszervezet véleményét a fenti
határidőn belül nem közli a rendvédelmi szervvel, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.
(5) A szakszervezet az egyetértés gyakorlására jogosult szervről a hivatásos állomány védelemre jogosult tagjának
megjelölésével egyidejűleg tájékoztatja a rendvédelmi szervet.
315. § (1) Feladata ellátása érdekében a szolgálati beosztás szerinti havi szolgálatteljesítési ideje tíz százalékának megfelelő
szolgálatteljesítési időkedvezmény illeti meg a rendvédelmi szerv hivatásos állománya legalább tíz százalékának
a tagságával rendelkező szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által a hivatásos állomány
314. § (2) bekezdése szerint védelemre jelölt tagját. A szolgálatteljesítési időkedvezmény nem vonható össze.
(2) A szolgálatteljesítési időkedvezmény igénybevételét legalább tíz nappal korábban be kell jelenteni. Ha
a kedvezmény igénybevételét megalapozó indok a hivatásos állomány tagjának önhibáján kívül ennél később jut
a tudomására, a tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul bejelenteni a szolgálatteljesítési időkedvezmény
igénybevételére vonatkozó szándékát. A rendvédelmi szerv különösen indokolt esetben tagadhatja meg
a szolgálatteljesítési időkedvezmény igénybevételét.
(3) A szolgálatteljesítési időkedvezmény tartamára távolléti díj jár. A szolgálatteljesítési időkedvezményt pénzben
megváltani nem lehet.
316. §		
A szakszervezet képviseletében eljáró, szolgálati viszonyban nem álló személy a rendvédelmi szerv területére
hivatali időben beléphet, ha a szakszervezetnek a rendvédelmi szervvel szolgálati viszonyban álló tagja van.
A belépéskor és a rendvédelmi szerv területén tartózkodás ideje alatt a szakszervezet képviseletében eljáró köteles
betartani a rendvédelmi szerv működési rendjére vonatkozó szabályokat.
317. §		
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács a szolgálati viszonyban állók érdekegyeztető fóruma is.
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XXXI. FEJEZET
EGYES RENDVÉDELMI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK
124. A rendőrség hivatásos állományára vonatkozó szabályok
318. § (1) A bűnözés elleni eredményes fellépés céljából a rendőrség hivatásos állományának tagja, szolgálati viszonyának
fenntartása mellett – szolgálati feladatként, a rendőrséghez tartozás leplezésével – más foglalkoztatási jogviszony
létesítésével vagy egyéb jövedelemszerző tevékenység folytatásával bízható meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat ellátása alatt a hivatásos állomány tagja társadalombiztosítási ellátására,
járandóságaira a hivatásos állományra vonatkozó szabályok szerint jogosult.
(3) A hivatásos állomány (1) bekezdés szerinti tagjának foglalkoztatására vonatkozó speciális szabályokat a miniszter
állapítja meg. A költségvetési és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése és a járandóságok tekintetében
az érintett miniszterek együttesen kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközben rendelkeznek.
319. §		
A hivatásos állomány azon tagja részére, aki nemzetközi kötelezettség teljesítése vagy megállapodás alapján közös
határ menti járőrszolgálati tevékenységet lát el, és ennek keretében külföldi szolgálati helyen teljesít szolgálatot,
az állományilletékes parancsnok változó szolgálatteljesítési helyet állapít meg, azzal, hogy a szolgálatteljesítési hely
külföldi szolgálatteljesítési hely is lehet.

125. Különleges foglalkoztatási állomány
320. § (1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt a szolgálati járandóságra jogosult
a)
vállalja, hogy szolgálati viszony keretében a különleges foglakoztatási állományban (a továbbiakban: szenior
állomány) teljesít szolgálatot, és
b)
megfelel a miniszter által meghatározott alkalmassági követelményeknek,
kérelmére – függetlenül attól, hogy melyik rendvédelmi szervnél vagy a Magyar Honvédségnél állt fenn korábbi
szolgálati viszonya – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szenior állományába kell venni.
(2) A szenior állományba tartozó szolgálati beosztást nem lát el.
(3) A szenior állományban történő foglalkoztatásra az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és
a szolgálati járandóságra jogosult határozott idejű szerződést köt, amely alapján az öregséginyugdíj-korhatár
betöltéséig foglalkoztatható.
321. § (1) A szenior állományban foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított
illetménye azonos a részére a szenior állományba vétel előtt folyósított szolgálati járandóságnak a Knytv. 5. §
(2)–(5) bekezdése szerinti csökkentés nélkül számított összegével, de el kell, hogy érje a mindenkori kötelező
legkisebb munkabér havi összegének 150%-át. Az illetményemelés mértéke megegyezik az öregséginyugdíj-emelés
mértékével.
(2) Szenior állományba vételkor a szolgálati időt a szolgálati nyugállományba helyezéskor elismert hivatásos szolgálati
idő alapján kell megállapítani.
(3) A szenior állomány tagjának illetményét a központi költségvetés a rendvédelmi szervnek megtéríti.
322. § (1) A szenior állomány tagja – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – fegyver nélküli szolgálatot lát el.
(2) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálatteljesítési ideje heti harmincöt óra, részére túlszolgálat nem
rendelhető el. A szenior állományban foglalkoztatott beleegyezése nélkül éjszakai szolgálatteljesítés részére nem
rendelhető el.
(3) A szenior állomány tagját a szolgálati feladataira figyelemmel megállapított felszereléssel kell ellátni.
(4) Kihirdetett veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején a szenior
állományban foglalkoztatottra a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók.
323. §		
A szenior állományban foglalkoztatott a szolgálati viszony létesítését követően, a tényleges szolgálat megkezdése
előtt, a szolgálati feladatok jellegének megfelelő képzésben részesül.
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324. § (1) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonya az öregséginyugdíj-korhatár elérése előtt is megszűnik
a)
a szenior állomány tagjának kérelmére,
b)
ha a szenior állomány tagjával szemben a 80. § (1) bekezdés f ) vagy g) pontjában, vagy a 86. § (2) bekezdés
b) vagy d) pontjában foglalt ok áll fenn, vagy
c)
ha a szenior állomány tagja nem felel meg a szenior állomány tagjára vonatkozó egészségi, fizikai és
pszichikai követelményeknek.
(2) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonyának megszüntetésére irányuló kérelemben meg kell jelölni
a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját. A kérelmet a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját
megelőzően legalább hatvan nappal be kell nyújtani.
(3) Ha a szenior állomány tagjának szolgálati viszonya kérelemre szűnik meg, az érintett a szenior állományba egy
alkalommal visszavehető.
(4) Megüresedett szolgálati beosztás betöltésénél a szenior állomány tagját – ha megfelel a 36. §-ban vagy a 39. § (2) és
(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek – előnyben kell részesíteni.
325. § (1) A szenior állomány tagja – beleegyezése nélkül – szolgálatát közfoglalkoztatás szervezésére, irányítására és
végrehajtására irányuló feladatok ellátására létrehozott közigazgatási szervnél is teljesítheti. A vezénylés esetén
a lakóhely és a vezénylés szerinti szolgálatteljesítési hely között a tömegközlekedési eszközzel történő oda- és
visszautazás időtartama a két órát – ha a vezénylést megelőzően a lakóhely és a szolgálatteljesítési hely közötti odaés visszautazás két óránál hosszabb időt vett igénybe, akkor ezt az időtartamot – nem haladhatja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervnél történő szolgálat határozott ideig, de legfeljebb két évig tart, amely
időtartam a szenior állomány tagjának beleegyezésével határozatlan időre meghosszabbítható.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti vezénylésre a 63. § vagy a 65. § rendelkezései azzal az eltéréssel alkalmazhatók,
hogy a szenior állomány vezényelt tagjának illetményére, munkaidejére, foglalkoztatási feltételeire a 320–323. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.
326. §		
A szenior állomány tekintetében a 44. § (2)–(4) bekezdése, a 46. és 47. §, a 49. és 50. §, a 67. §, a 70. és 71. §,
a 74–95. §, a 112–141. § a 152. §, a 154. §, a 159–162. §, a 177. §, valamint a 280–283. § nem alkalmazható.

126. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományára vonatkozó szabályok
327. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományának tagjai szolgálatot teljesíthetnek a megyei, fővárosi
és települési önkormányzatoknál, valamint a védelmi bizottságoknál is. A hivatásos állománynak a védelmi
bizottsághoz vezényelt tagja esetében a 62. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás nem alkalmazható.
328. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya tagjának szolgálati helye illetékességi és működési
területén tűzvédelmi szakértői jogosultsághoz kötött tevékenységet csak az igazságszolgáltatási szervek felkérésére
végezhet.
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya tagja szolgálati helyének illetékességi és működési
területén tűzvédelmi szakértői jogosultsághoz kötött tevékenységet nem végezhet. A szolgálati hely illetékességi és
működési területén kívüli, tűzvédelmi szakértői jogosultsághoz kötött tevékenységét a szakmai felügyeletet ellátó
szerv engedélyezi.
(3) Nem kell engedélyeztetni a szolgálati időn kívül végzett, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya
tagjának kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzésére irányuló jogviszonyának létesítését,
fenntartását.

127. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományára vonatkozó szabályok
329. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományával kapcsolatos humánigazgatási feladatok ellátásában az Országgyűlés
Hivatala is részt vehet.
(2) Az Országgyűlési Őrség központi személyügyi nyilvántartást nem vezet.
(3) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában az Országgyűlési Őrség parancsnoka gyakorolja
az alábbi, e törvényben a miniszter számára biztosított munkáltatói jogokat:
a)
a 62–66. § szerinti vezénylés esetében,
b)
a 69. § szerinti külföldre vezénylés esetében,
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c)
a 262. § (1) bekezdése szerinti hősi halottá, szolgálat halottjává nyilvánítás esetében,
d)
a 308. § (1) bekezdése szerinti, az ágazati érdekvédelmi tanáccsal történő egyeztetés esetében.
(4) A 163. § (6) bekezdése alkalmazásában az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának illetményszámfejtését végző
szerv ad elszámolást.
330. § (1) Az 54. § alkalmazása helyett az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya tagjának a szolgálati viszonyát
felmentéssel meg kell szüntetni, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak
meg, kivéve, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés tárgykörét szabályozó törvény szerint arra feljogosított személy
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fenntartását jóváhagyta.
(2) Az Országgyűlési Őrségnél a könnyített állományra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. Ha az Országgyűlési
Őrség hivatásos állományának tagja megfelel a 79. §-ban meghatározott feltételeknek, kezdeményezésére át kell
helyezni másik rendvédelmi szervhez, feltéve, hogy a másik rendvédelmi szervnél van olyan, a kérelmező által
betölthető szolgálati beosztás, amely könnyített szolgálattal is ellátható.

128. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományára vonatkozó szabályok
331. §		
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja a gyülekezési törvény hatálya alá eső
rendezvényen történő megjelenési szándékát köteles a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak bejelenteni, aki
a részvételt megtilthatja.
332. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja külföldre utazásának tervezett napját,
útvonalát, célját, hazatérésének várható időpontját az állományilletékes parancsnoknak köteles bejelenteni.
Az állományilletékes parancsnok a külföldre utazást szolgálati és biztonsági érdekből megtilthatja vagy
korlátozhatja.
(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja – a szolgálati elöljáró által elrendelt
időszakban – köteles bejelenteni a szolgálaton kívüli tartózkodási helyét.
333. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja szakszervezetnek nem lehet tagja, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatoknál a hivatásos állomány érdekvédelmére szakszervezet nem működhet.
(2) A 109. § (5) bekezdésétől eltérően a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja
köteles bejelenteni a szolgálati időn kívül végzett tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint
a jogi oltalom alá eső tevékenység folytatását. Ezen tevékenységek folytatását az állományilletékes parancsok
korlátozhatja, ha az sérti vagy veszélyezteti a szolgálati érdeket.
334. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál a szolgálati viszony létesítésének további feltétele a poligráfos vizsgálaton
való részvétel vállalása. A poligráfos vizsgálatot – a miniszter által meghatározott szabályok szerint – a hivatásos
állományba vételre irányuló eljárás, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti belső biztonsági és
bűnmegelőzési feladatok végrehajtása, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtása során lehet elrendelni.
A poligráfos vizsgálat kérdései csak biztonsági kockázati tényezőkkel kapcsolatos adatkörökre terjedhetnek ki.
(2) A miniszter e törvényben meghatározottakon túl, a szolgálat sajátosságainak megfelelő további alkalmassági
követelményeket határozhat meg.
(3) Ha a szolgálati viszony létesítése kormányzati szolgálati jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, közalkalmazotti
jogviszonyból, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyból, a Magyar Honvédség hivatásos katonai állományából
vagy más rendvédelmi szervnél fennálló szolgálati viszonyból áthelyezéssel történik, próbaidő a 49. §
(1)–(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kiköthető.
335. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja – az 51. §-ban meghatározott szerveken
kívül – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott intézményeknél és szervezeteknél is
teljesíthet szolgálatot.
(2) Az 54. § alkalmazása helyett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya tagjának a szolgálati
viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot
állapítottak meg, kivéve, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés tárgykörét szabályozó törvény szerint arra feljogosított
személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fenntartását jóváhagyta.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

5315

(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának más szervhez vezénylése esetén a 62. §
(2) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazandó.
(4) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya esetében azon szolgálati beosztásban, amelyben
idegen nyelv használata szükséges, valamint ahol az idegen nyelv ismerete a szolgálati beosztással járó feladat,
az idegennyelv-tudási pótlék mértékét a 160. § (6) bekezdése alapján kell megállapítani.
(5) A 130. § (1) bekezdésétől eltérően a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya esetében a miniszter
által meghatározott szolgálati beosztásokban a rendészeti alapvizsga helyett közigazgatási alapvizsga, továbbá
rendészeti szakvizsga helyett közigazgatási szakvizsga teljesítése írható elő.
336. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja központi állományban van, ha
szolgálatteljesítése alapvetően a munkáltató polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál történik.
(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja kihelyezett állományban van, ha
nemzetbiztonsági feladatait külső foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítve – azt felhasználva – leplezetten
látja el.
(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja akkor is rendelkezési állományban van,
ha külső szervvel létesített leplezett munkaviszonya során nemzetbiztonsági feladatokat átmenetileg nem lát
el, de szolgálati viszonyának fenntartása továbbra is indokolt. Ebben az esetben a rendelkezési állományban
lévők a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok terhére illetményben és egyéb bér jellegű kifizetésekben nem
részesülhetnek, szolgálati viszonyuk azonban folyamatos.
337. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében az elöljáró parancsa teljesítésének módjára a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló törvényben meghatározott eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A titoktartási kötelezettség alól a miniszter, valamint a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró adhat felmentést.
E jogkör nem ruházható át.
338. §		
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja minősítését bíróság előtt nem támadhatja
meg.
339. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kizárólag központi személyügyi nyilvántartást vezetnek.
(2) A központi személyügyi nyilvántartásba a 275. §-ban meghatározottakon túl betekinteni, valamint onnan adatot
átvenni a miniszter, a miniszter kabinetfőnöke, valamint a miniszter által meghatározott, a miniszteri irányítási
feladatok ellátását segítő szervezetben vagy az illetékes munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró által meghatározott,
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál dolgozó személyek jogosultak. A 275. §-ban foglalt közvetlen
elektronikus hozzáférési jogosultság a polgári nemzetbiztonsági szolgálat által vezetett központi személyügyi
nyilvántartás vonatkozásában nem alkalmazható.

XXXII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
340. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:
1.
meghatározza a rendvédelmi szerv e törvény szempontjából központi, területi vagy helyi szervnek
minősülő szerveit, szervezeti egységeit, az önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egységeit
és az állományilletékes parancsnokok felsorolását, továbbá a rendvédelmi szervhez tartozásra utaló
rendfokozati jelzőket és azok használatára vonatkozó szabályokat,
2.
megállapítsa a miniszter, az országos parancsnok, az országos főigazgató, valamint az állományilletékes
parancsnok alárendeltségébe tartozó vezető munkáltatói jogköreit,
3.
meghatározza a kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba
történő áthelyezésre, a más rendvédelmi szervhez történő áthelyezésre, valamint a rendvédelmi szervek és
a Magyar Honvédség közötti áthelyezésre vonatkozó eljárási szabályokat és az áthelyezett foglalkoztatásával,
jogaival és kötelezettségeivel összefüggő kérdéseket,
4.
meghatározza a kifogástalan életvitel ellenőrzése végrehajtásának szabályait,
5.
megállapítsa a más szervhez vezénylésre, a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által
irányított szervhez vezénylésre, az ügyészi szervezethez vezénylésre, valamint a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemre vezénylésre vonatkozó szabályokat, továbbá a vezényelt foglalkoztatásával, jogaival és
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6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

kötelezettségeivel összefüggő kérdéseket, és a rendészeti felsőoktatási illetménykiegészítésre, valamint
az illetménypótlékra jogosultság és megállapításának általános feltételeit,
megállapítsa a külföldre vezénylésre vonatkozó szabályokat, a külföldre vezényelt juttatásaira,
többletjuttatásaira, költségtérítésére, ellátmányára vonatkozó rendelkezéseket, valamint a külföldre vezényelt
közeli hozzátartozóira tekintettel e törvényben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátást,
megállapítsa a diplomáciai és az összekötő tiszti szolgálat teljesítése céljából tartós külszolgálat céljából
külföldre vezénylés feltételeit, rendjét és az érintettet megillető juttatásokat,
meghatározza a nemzeti szakértőként az Európai Unió intézményeiben alkalmazott hivatásos állomány tagja
jelölési eljárásának rendjét, a részére nyújtható juttatások, többletjuttatások, költségtérítések, ellátmány
fajtáit, mértékét, azok megállapításának, kifizetésének, elszámolásának rendjét,
megállapítsa a hivatásos állomány Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési
programban szakértőként részt vevő tagjának szolgálati viszonyára és sajátos jogállására vonatkozó
rendelkezéseket,
meghatározza a szolgálati viszony szünetelésének eljárási rendjét,
meghatározza a tartalékállományba vételre és a tartalékállomány működtetésre vonatkozó szabályokat,
megállapítsa az egyéni teljesítményértékelés kötelező elemeit és a teljesítményértékelés szintjeit, valamint
a kötelező elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárás részletes szabályait,
megállapítsa a rendészeti alap- és szakvizsgára vonatkozó követelményeket, a vizsgáztatás rendjét és
e vizsgák alóli mentesítést, valamint a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságra, a rendészeti alapvizsga
vizsgabiztosi névjegyzékére és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékére vonatkozó
rendelkezéseket,
meghatározza a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételére vonatkozó
szabályokat,
meghatározza a hivatásos állomány tagjának lakástulajdon megszerzéséhez nyújtott hitelintézeti kölcsön
igénybevételének támogatása esetén a kölcsön feltételeit és az igénybevételre vonatkozó rendelkezéseket,
meghatározza a hivatásos állomány tagja által felvett kölcsönhöz nyújtott, az állami készfizető
kezességvállalásra vonatkozó további szabályokat,
megállapítsa az országos parancsnok és helyettese, valamint az országos főigazgató és helyettese számára
adható, valamint őket megillető juttatások fajtáit, mértékét, a jogosultság feltételeit, a megállapítás és
a kifizetés részletes rendjét.

341. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított rendvédelmi szerv tekintetében rendeletben:
1.
meghatározza az állománytáblázat elemeit, elfogadásának és módosításának rendjét, valamint a szervezeti
állománytáblázat elkészítésére vonatkozó szabályokat,
2.
megállapítsa
a)
a rendvédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a szolgálati
beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket,
b)
a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által irányított szervhez vezényléssel
betölthető szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges
képesítési követelményeket, valamint a vezényléssel betölthető szolgálati beosztások számát,
c)
a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokat, valamint az e körből kizárt
tevékenységeket és kapcsolódó mentesítéseket,
d)
a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű
szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások körét,
3.
megállapítsa
a)
a ruházati ellátási normák kialakítását, kiadását és tartalmi követelményeit,
b)
az öltözködési szabályzatot, a rendszeresített egyenruha és egyenruházati termékek, a rendfokozati
és a fegyvernemi jelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel viselésének módját,
c)
a ruházati ellátások rendszerét, módját, fajtáit, eljárási rendjét, az egyenruházati utánpótlási
ellátmány kötelező felhasználásának mértékét, a ruházati ellátásban közreműködők és az ellátásra
jogosultak feladatait, felelősségét, a ruházati ellátással, valamint az ellátásra jogosultság
megszűnésével összefüggő elszámolás rendjét és okmányait,
d)
a szolgálati nyugdíjasok esetében az egyenruha és a rendfokozat viselésének eltiltására vonatkozó
szabályokat,
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meghatározza
a)
a szolgálati igazolvány rendszeresítésével, érvényességével és a szolgálati igazolvánnyal történő
ellátás rendjével összefüggő szabályokat, a szolgálati igazolványnak a fegyverviselési, valamint
intézkedési jogosultság igazolására vonatkozó szabályait, továbbá meghatározhatja a szolgálati
igazolvány egyéb adattartalmát,
b)
a szolgálati jelvény rendszeresítésével és a szolgálati jelvénnyel történő ellátás rendjével összefüggő
szabályokat,
meghatározza, hogy a hivatásos állomány tagja mely vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs
eszközök esetében, valamint a készpénz, készpénzt helyettesítő eszköz vonatkozásában mely értékhatárt
meghaladóan korlátozható abban, hogy azokat a szolgálatban magánál tartsa, valamint a korlátozás
feltételeit, továbbá, hogy megállapítsa a magáncélú telekommunikációs eszközök szolgálatellátás során
történő használatának korlátozására vonatkozó szabályokat,
megállapítsa
a)
a személyügyi igazgatás rendjét, a munkáltatói intézkedések kiadásának rendjét, az írásbeli
nyilatkozat elektronikus adathordozón történő rögzítésének, valamint elektronikus úton közlésének
eseteit és szabályait,
b)
a szolgálati viszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének eljárási rendjét, a hivatásos
állományba visszavétel feltételeit és eljárásrendjét, továbbá azon jogosultságokat, amelyeket
a hivatásos állomány tagja lemondása esetén elveszít,
c)
az előmenetel részletes szabályait, a besorolási kategóriákba és fizetési fokozatba történő besorolás
és az előresorolás rendjét,
d)
a középfokú rendvédelmi oktatási intézményben tanulmányokat folytató személy hivatásos
állományba vételének feltételeit, eljárásrendjét,
e)
a szolgálati beosztás módosításának, a rendvédelmi szerv más szervezeti egységéhez történő
áthelyezésnek, az átrendelésnek, a megbízás helyettesítésre eljárási rendjét és feltételeit,
f)
azokat a szolgálati beosztásokat, amelyek pályázat útján tölthetők be, valamint a pályázat kiírásának
és elbírálásának rendjét,
megállapítsa a tartalékos-nyilvántartás kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat,
meghatározza a hivatásos állomány tagját a próbaidő alatt megillető illetmény és a szolgálat teljesítéséhez
szükséges egyéb ellátásra jogosultság szabályait,
meghatározza a rendelkezési állományba helyezettek illetményére és a részére adható juttatásokra
vonatkozó szabályokat,
megállapítsa a szolgálatképes állapot megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából
elvégezhető vizsgálatok körét és a vizsgálat végrehajtásának szabályait,
meghatározza azon fertőző betegségek körét, amelyek esetében a szolgálati beosztáshoz vagy egyes
szolgálati feladatokhoz kapcsolódóan védőoltás elrendelésének van helye, továbbá a kötelező védőoltás
elrendelésének, az igénybevétel elhalasztásának, és a kötelező védőoltás alóli mentesítésnek a részletes
szabályait,
meghatározza a technikai ellenőrzés alkalmazásának feltételeit, az alkalmazható eszközök körét és a technikai
ellenőrzés alkalmazására vonatkozó eljárási szabályokat,
meghatározza
a)
az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság követelményeit, az egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmassági követelmények felmérésének szabályait, az alkalmassági vizsgálatok fajtáit, a felmérést
végző szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, az egészségi, pszichikai és
fizikai alkalmassági követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos eljárást,
b)
a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos
eljárást,
c)
a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályait,
d)
a hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú tagja felülvizsgálatának eljárási rendjét,
a felülvizsgálatot végző szervek és a felülvizsgálatban közreműködők kijelölését,
e)
az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség, valamint a csökkentett napi szolgálati idő
megállapításának, engedélyezésének és kiadásának szabályait, a szolgálatképtelenség igazolására
vonatkozó szabályokat,
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f)

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

a rendvédelmi egészségügyi alapellátás igénybevételének módját és az igénybevevők körét,
továbbá a társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátáson kívüli kiegészítő, térítéses egészségügyi
szolgáltatás, valamint a szolgáltatás térítésének módját,
megállapítsa a más keresőfoglalkozást nem folytatható vezetői beosztást betöltők körét, a más
keresőfoglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és tilalma
megszegése következményeivel kapcsolatos eljárást,
meghatározza
a)
az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemeit, valamint az ajánlott elemek alkalmazásához
kapcsolódó részletes eljárási szabályokat,
b)
a szervezeti teljesítményértékelés szabályait,
meghatározza a minősítés tartalmi és eljárási szabályait, továbbá a minősítés alapján kezdeményezhető,
e törvényben nem szabályozott munkáltatói intézkedéseket,
meghatározza a szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának
módszertanát és eljárási rendjét,
meghatározza
a)
a rendfokozati vizsgával kapcsolatos részletes szabályokat,
b)
a vezetővé képzéssel és magasabb vezetővé képzéssel kapcsolatos részletes szabályokat,
a rendvédelmi szerv hivatásos állományát érintő vezetőképzési rendszert,
c)
a rendvédelmi szerv hivatásos állományát érintő szakmai képzési és átképzési rendszert,
d)
a rendvédelmi szerv hivatásos állományát érintő továbbképzési rendszert,
e)
az utánpótlási és vezetői adatbank vezetésének és az adatkezelésének, valamint a vezetőkiválasztási
eljárásnak a részletes szabályait, a kezelt adatoknak a vezetői beosztást betöltők kiválasztása során
történő felhasználásának szabályait,
megállapítsa a vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások betöltéséhez elismerhető
felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket,
szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket,
meghatározza
a)
a szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat szolgálatszervezéssel összefüggő szabályait,
az alkalmazható szolgálati időrendszereket és azok kereteit,
b)
a túlszolgálat, valamint a készenlét elrendelésének és a pihenőidő kiadásának a rendjét, valamint
a nyilvántartás szabályait, továbbá a túlszolgálat elszámolásának és a túlszolgálatért járó szabadidő
kiadásának rendjét,
c)
a szabadság nyilvántartásának és kiadásának rendjét, valamint a hivatali munkarendtől eltérő
szolgálati időbeosztás esetén szabadságként kiadandó szolgálati napok kiszámításának módját,
meghatározza
a)
az illetmény, illetményjellegű juttatások, pótlékok és egyéb juttatások megállapításának és
folyósításának rendjét, a költségek viselésének szabályait, a végkielégítés kifizetésének rendjét,
b)
az egyes szolgálati beosztásokban a hivatásos pótlék mértékét,
c)
a teljesítményjuttatásra jogosultság feltételeit és megállapításának rendjét,
d)
az egyéb pótlékokra jogosító szolgálati beosztásokat és tevékenységeket, a pótlékok folyósításának
feltételeit és rendjét, valamint a preferált településeket,
e)
az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket, továbbá azokat a szolgálati beosztásokat,
amelyekben az idegen nyelv használata szükséges, valamint, ahol az idegen nyelv ismerete
a szolgálati beosztással járó feladat,
f)
a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások fajtáit, mértékét, a jogosultság
feltételeit, az azokban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, az elszámolás, a visszatérítés és
visszatérítési kötelezettség esetén az elengedés részletes rendjét, a kedvezményes üdültetésben,
az üdülési hozzájárulásban részesítés rendjét, feltételeit,
g)
a természetbeni ellátás mértékét és feltételeit, az abban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés,
valamint a kiadás, az elszámolás, a visszatérítés rendjét,
h)
a három hónapnál rövidebb időtartamú külföldi szolgálatot teljesítők részére nyújtható napidíj
mértékét, megállapításának, kifizetésének, elszámolásának rendjét,
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22.

meghatározza a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
törvény hatálya alá nem tartozó egyes elismerések adományozására jogosultak körét, az elismerésben
részesítés feltételeit és rendjét,
23.
megállapítsa
a)
a fegyelmi eljárás rendjét és a fegyelmi jogkört gyakorló elöljárók körét, valamint a fegyelmi
eljárásban ellátott jogi képviselettel kapcsolatos költségek megtérítésének szabályait,
b)
a méltatlansági eljárásra vonatkozó szabályokat,
c)
a Becsületbíróságra és annak működésére, eljárására vonatkozó szabályokat, valamint
a Becsületbíróság névjegyzékére vonatkozó szabályokat,
24.
meghatározza a rendvédelmi szervek és a hivatásos állomány tagjainak kártérítési felelősségével kapcsolatos
eljárások részletes szabályait, a kártérítési felelősség megállapításának módját, mérséklésének és
mellőzésének részletes szabályait,
25.
meghatározza a szociális és kegyeleti gondoskodás, támogatás formáit, nyújtásának eljárási rendjét és
feltételeit, mértékét, a személyi állomány elhunyt tagja kegyeleti minősítésének rendjét, valamint az ellátások
pénzügyi feltételei biztosításának módját, továbbá a szolgálati nyugdíjasokkal kapcsolatos személyügyi
feladatok ellátásának rendjét,
26.
megállapítsa a szolgálati panasz elbírálásának rendjét,
27.
megállapítsa a tisztjelölti jogviszony létesítésére és megszüntetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat,
valamint a tisztjelölti szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a tisztjelölt járandóságra jogosultság
feltételeit, fajtáit és mértékét, megállapításának rendjét, folyósításának szabályait,
28.
meghatározza a szenior állományba vétel fizikai, pszichikai és egészségi feltételeit, a szenior állomány tagját
megillető ruházati ellátási normát és a felszerelést.
(2) Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben az Országgyűlés elnöke véleményének
kikérésével az (1) bekezdés szerinti tárgykörökben az Országgyűlési Őrség vonatkozásában szabályokat állapítson
meg.
(3) Felhatalmazást kap a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott, a rendészeti felsőoktatás felügyeletét gyakorló miniszter, hogy
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztásokat, továbbá azok besorolási kategóriába
sorolását rendeletben állapítsa meg.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter – az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában az Országgyűlés
elnöke véleményének kikérésével a rendészetért felelős miniszter –, hogy a 2015. június 30-án szolgálati viszonyban
álló, nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állomány vonatkozásában meghatározza az illetményemelkedés
szempontjából a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolását.
342. § (1) A 341. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a miniszter közjogi
szervezetszabályozó eszközben szabályozza a 341. § (1) bekezdés
a)
2. pont a), b), c) és d) alpontjában meghatározott tárgykört,
b)
6. pont a), c) és f ) alpontjában meghatározott tárgykört,
c)
7. pontjában meghatározott tárgykört,
d)
13. pont a) alpontjában meghatározott tárgykört,
e)
15. pont b) alpontjában meghatározott tárgykört,
f)
17. pontjában meghatározott tárgykört,
g)
18. pont a), b), c), d) és e) alpontjában meghatározott tárgykört,
h)
19. pontjában meghatározott tárgykört,
i)
20. pont a), b) és c) alpontjában meghatározott tárgykört,
j)
21. pont b), d) és e) alpontjában meghatározott tárgykört,
k)
24. pontjában meghatározott tárgykört.
(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a miniszter a kihelyezett állományra vonatkozó különös
szabályokat közjogi szervezetszabályozó eszközben állapítja meg.
(3) A 341. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a miniszter
közjogi szervezetszabályozó eszközben határozza meg a 2015. június 30-án szolgálati viszonyban álló, nem vezetői
beosztást betöltő hivatásos állomány vonatkozásában az illetményemelkedés szempontjából a rendvédelmi szerv
alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolását.
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343. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 284–289. § és a 11. melléklet 2016. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 369. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
344. § (1) 2015. július 1. napjától folyamatosnak tekintendő e törvény szerinti szolgálati viszonya annak, aki 2015. június 30-án
az 1996. évi XLIII. törvény alapján hivatásos szolgálati jogviszonyban állt.
(2) A 351. § alapján 2015. július 1-jei hatállyal meghozott munkáltatói intézkedések nem minősülnek átszervezésnek.
(3) E törvény hatálybalépésekor a szolgálati viszony létesítésére, módosítására a folyamatban lévő ügyekben
az e törvény szabályait kell alkalmazni.
(4) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő szolgálati viszony megszüntetések esetében az 1996. évi
XLIII. törvény szabályai szerint kell eljárni.
(5) E törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő fegyelmi és kártérítési ügyekben az eljárás megindulásakor hatályos
szabályok alapján kell eljárni. E fegyelmi ügyekben – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az elbíráláskor
hatályos törvényben szereplő fenyítési nemek alkalmazhatók.
345. §		
E törvény hatálybalépése nem szakítja meg az 1996. évi XLIII. törvény szerinti szolgálati viszonyból eredő igények
elévülését.
346. § (1) A 13. § (6) bekezdésében foglalt korlátozást a hivatásos állománynak az e törvény hatálybalépését követően nem
hivatásos munkakörré minősített munkakörben foglalkoztatott tagja esetében kell alkalmazni.
(2) A hivatásos állomány azon tagja, aki e törvény hatálybalépésének napján történő besorolása alapján a 2015. június
30-án viselt rendfokozatánál alacsonyabb rendfokozatba kerül besorolásra, a korábbi rendfokozatát címzetes
jelzővel viseli, amelynek rövidítése: „c.”.
(3) A címzetes rendfokozatot a hivatásos állomány tagja mindaddig viseli, amíg a besorolás szerinti rendfokozata
meg nem egyezik a címzetes rendfokozottal. Ezen időpontot követően a hivatásos állomány tagja a besorolás
szerinti rendfokozatot viseli tovább akkor is, ha szolgálati beosztásának megváltozása miatt a besorolás szerinti
rendfokozata alacsonyabb a korábbi címzetes rendfokozatnál.
(4) A munkáltatói intézkedéseken a címzetes és a besorolás szerinti rendfokozatot egyaránt fel kell tüntetni.
(5) A rendfokozatban visszavetés fenyítés alkalmazása esetén a hivatásos állomány címzetes rendfokozatot viselő tagja
esetében a címzetes rendfokozat tekintetében kell a fenyítést végrehajtani. A szolgálati viszony megszüntetése
fenyítés alkalmazása esetén a hivatásos állomány címzetes rendfokozatot viselő tagja a címzetes rendfokozatát is
elveszíti.
(6) A hivatásos állomány címzetes rendfokozatot viselő tagja esetében a rendfokozatban soron kívüli előléptetés,
kinevezés esetében a tényleges rendfokozatban lehet előléptetni, előresorolni.
(7) Az 1996. évi XLIII. törvény alapján, e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott szolgálati igazolvány
érvényességét e törvény hatálybalépése nem érinti, a szolgálati igazolvány 18. § (3) bekezdése szerinti adattartalmat
a 2015. július 1-jét követően kiadásra kerülő szolgálati igazolványok vonatkozásában kell alkalmazni.
(8) Az 1996. évi XLIII. törvény alapján, e törvény hatálybalépését megelőzően elrendelt szolgálati beosztásból
felfüggesztés esetében a 199. § (3) bekezdése és a 221. § (1) bekezdése szerinti időtartamot e törvény
hatálybalépésének napjától kell számítani.
(9) A szolgálati nyugdíjas – amennyiben nyugállományba helyezésekor címzetes rendfokozattal rendelkezett –
„nyugállományú” jelzővel a címzetes rendfokozatát használhatja.
347. § (1) A 33. § (7) bekezdésében meghatározott feltételt az e törvény hatálybalépését követően létesítendő szolgálati
viszony esetében kell alkalmazni.
(2) Ha a hivatásos állomány tagja 2011. január 1-je előtt megfelelt a kifogástalan életvitel követelményének, a 42. §
(4) bekezdés b) pontja alapján a kifogásolható életvitel megállapításának csak a 2011. január 1-jét követően
elkövetett bűncselekmény esetén van helye.
(3) Akinek a szolgálati viszonya e törvény hatálybalépésének napján fennáll, a 42. § (3) bekezdése szempontjából
érvényes nyilatkozatnak kell tekinteni az 1996. évi XLIII. törvény 37/B. § (2) bekezdésének megfelelően az e törvény
hatálybalépését megelőzően megtett nyilatkozatokat.
(4) Akinek e törvény hatálybalépése előtt próbaidőt kötöttek ki és a próbaidő időtartama 2015. július 1-jén még nem
telt el, a próbaidő a szolgálati viszony létesítésekor kikötött időtartamban áll fenn. A próbaidő leteltekor az 50. §-ban
foglaltak szerint kell eljárni.
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348. § (1) Az 58. § (4) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően történő vezetői kinevezésekre kell alkalmazni.
Az 58. § (4) bekezdése szempontjából a három év számításánál a korábban megfelelő vezetői beosztásban
eltöltött időt a 351. § szerinti besorolás alapján kell figyelembe venni. Az Országgyűlési Őrség esetében az 58. §
(4) bekezdését a 2017. január 1-jét követő vezetői kinevezések esetében kell alkalmazni.
(2) Az 58. § (5) bekezdését – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az e törvény hatálybalépését követően kinevezett
vezetők esetében kell alkalmazni.
(3) A hivatásos állomány azon tagja esetében, aki e törvény hatálybalépését megelőzően az 1996. évi XLIII. törvény
258. §-ának alkalmazásával került vezetői beosztásba kinevezésre, az 58. § (5) bekezdésében meghatározott
időtartamot a vezetői beosztásba történő kinevezésétől kezdődően kell számítani.
(4) A 60. § (2) bekezdésében meghatározott négy hónapos időbeli korlátozás alkalmazása szempontjából a korlátozást
2015. július 1-jétől kezdődően időarányosan kell figyelembe venni.
(5) A 2015. június 30-án fennálló, az 1996. évi XLIII. törvény 49. §-a szerinti vezénylés e törvény hatálybalépésének
napjától a 60. § szerinti átrendelésnek minősül.
(6) A 2015. június 30-án fennálló, az 1996. évi XLIII. törvény 49/B–49/G. §-a szerinti más szervhez vezénylés e törvény
hatálybalépésének napján – a foglalkoztató más szerv jellegének megfelelően – a 62–68. § szerinti vezényléssé
alakul át, azzal, hogy e törvény hatálybalépését követően
a)
a vezénylés tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 351. § szerinti besorolással egyidejűleg az e törvény
szabályainak való megfelelés érdekében módosítani kell,
b)
azon esetekben, ahol a 62. § (2) bekezdése alkalmazandó, a határozatlan idejű vezénylés öt éves határozott
idejű vezényléssé alakul át és az ötéves időtartamot e törvény hatálybalépésének napjától kezdődően kell
számítani.
(7) A 69. § szerinti külföldre vezénylés szabályait e törvény hatálybalépésének napját követő vezénylésekre vagy
a külföldre vezénylés időtartamának meghosszabbítására kell alkalmazni.
(8) Aki e törvény hatálybalépésének napján az 1996. évi XLIII. törvény 50. §-a szerinti megbízást lát el, e törvény
hatálybalépését követően a 71. § szerinti díjazásra jogosult. A 71. § (5) bekezdése szerinti időtartamot e törvény
hatálybalépésének napjától kell számítani.
(9) E törvény hatálybalépésének napján a hivatásos állomány könnyített szolgálatban foglalkoztatott tagjának
illetményét az 1996. évi XLIII. törvény 70/A. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelő mértékben kell
folyósítani.
349. § (1) Akinek e törvény hatálybalépése előtt, a 2015. évben fizikai, egészségi vagy pszichikai alkalmasságát
megállapították, e törvény hatálybalépésére tekintettel fizikai, egészségi vagy pszichikai alkalmasságát
a 2015. évben már nem kell vizsgálni.
(2) E törvény hatálybalépésére tekintettel a korábban az összeférhetetlenségi szabályok szerint engedélyezett vagy
bejelentett tevékenységek ismételt engedélyezése, bejelentése nem szükséges.
(3) A 2015. tárgyév első félévére vonatkozó egyéni teljesítményértékelést az 1996. évi XLIII. törvény és a végrehajtására
kiadott rendelet szabályai szerint kell végrehajtani.
350. § (1) A hivatásos állomány e törvény hatálybalépésének napján szolgálati viszonyban álló tagja a 128. § (1) bekezdésében
foglaltakkal ellentétben középfokú iskolai végzettség hiányában is elláthat zászlósi vagy tiszthelyettesi rendfokozati
állománycsoportba tartozó rendfokozathoz kötött szolgálati beosztást.
(2) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának e törvény hatálybalépésekor szolgálati viszonyban álló,
a 47. § (1) bekezdése szerinti, a szolgálati viszony fenntartásához szükséges rendvédelmi szakmai képesítéssel
nem rendelkező tagjának ezen rendvédelmi szakmai képesítést 2018. január 1-ig kell megszerezni. A törvény
hatálybalépésekor elvégzendő besorolás tekintetében az ezen képesítési követelményt figyelmen kívül kell hagyni.
(3) A 139. § (2) bekezdésében meghatározott éves korlátot az e törvény hatálybalépéskor szolgálati viszonyban álló
hivatásos állomány esetében a 2015. tárgyévre vonatkozóan alkalmazni kell, a 2015. évi teljesíthető túlszolgálat
esetében a 2015. január 1. és 2015. június 30. között teljesített túlszolgálatot is figyelembe kell venni.
(4) A 140. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően 2018. december 31-ig a túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos
állomány tagját – az állományilletékes és annál magasabb parancsnok kivételével – választása alapján szabadidő
vagy díjazás illeti meg. A túlszolgálatért annak időtartamával megegyező, ha pedig a túlszolgálatot a heti
pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő vagy díjazás
jár. A túlszolgálatért díjazásként annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésőbb a tárgyhónapot követő második
hónapban kell kifizetni.
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(5) Ha a hivatásos állomány vezetői beosztást betöltő tagját megillető vezetői pótszabadság mértéke e törvény
hatálybalépésére tekintettel megváltozik, a 2015. tárgyévre vonatkozóan a 143. § (4) bekezdésében meghatározott
mértéket időarányosan kell figyelembe venni.
351. § (1) 2015. július 1-től a hivatásos állomány tagját a rendvédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások e törvény
és a végrehajtására kiadott jogszabály szerinti besorolása alapján kell besorolni. E törvény hatálybalépésére
tekintettel elvégzett besorolás nem minősül az 52. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgálati beosztás
módosításnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti besoroláskor az állományilletékes parancsnok munkáltatói intézkedése megállapítja
a)
a hivatásos állomány tagja által betöltött szolgálati beosztás besorolási osztályát és besorolási kategóriáját,
b)
az a) pont szerint megállapított szolgálati beosztásban a fizetési fokozat szempontjából figyelembe vehető
időt, és ennek figyelembevételével a hivatásos állomány tagjának fizetési fokozatát,
c)
a fizetési fokozatban soron történő előrelépés lehetséges legkorábbi idejét, azzal, hogy a fizetési fokozatban
előrelépés csak az e törvényben foglalt feltételek teljesítése esetén lehetséges,
d)
a hivatásos állomány tagjának a szolgálati beosztás és a fizetési fokozat figyelembevételével megállapított
rendfokozatát, valamint – ha annak viselésére jogosult – címzetes rendfokozatát,
e)
a szolgálati időpótlék szempontjából figyelembe vehető szolgálati időt,
f)
a 352. § b) pontja szerinti korábbi rendszeres díjazás, valamint c) pontja szerinti hatályos rendszeres díjazás
mértékét,
g)
a (3) bekezdés szerinti, az illetménnyel kapcsolatos megállapításokat, valamint
h)
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott további elemeket.
(3) A besoroláskor meg kell állapítani azt az illetményt az illetményelemek szerinti bontásban, amelyre a hivatásos
állomány tagja – amennyiben szolgálati beosztása e törvény hatálybalépését követően nem változik –
a)
2015. július 1-je és 2015. december 31-e között jogosult, valamint
b)
2016. január 1-jétől kezdődően jogosult.
352. §		
A 351. § alkalmazásában:
a)
illetményemelkedés: a korábbi rendszeres díjazás és a hatályos rendszeres díjazás különbözete,
b)
korábbi rendszeres díjazás: a hivatásos állomány tagját 2015. június 30-án az 1996. évi XLIII. törvény
1.)
100. §-a szerinti beosztási illetmény, és rendfokozati illetmény, azzal, hogy a 101. § szerinti
(4) bekezdése szerinti, 2015. évre megállapított illetményeltérítést nem lehet figyelembe venni,
2.)
100/A. §-a szerinti szolgálati időpótlék,
3.)
100/B. §-a szerinti vezetői illetménypótlék,
4.)
103. §-a szerinti illetménykiegészítés,
5.)
103/B. §-a szerinti kompenzációs illetménykiegészítés,
6.)
104/A. §-a szerinti képzettségi vagy munkaköri pótlék,
7.)
245/I. §-a szerinti kiegészítő juttatás,
8.)
254. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, egy hónapra számított pótlékok,
9.)
292. § szerinti nemzetbiztonsági pótlék,
10.)
293. § (1) bekezdése szerinti, egy hónapra számított pótlékok: a személyi pótlék, a gépjárművezetői
pótlék, a közterületi pótlék,
11.)
306. § (1) bekezdése szerinti, egy hónapra számított pótlékok: a gépjárművezetői pótlék,
a lovasjárőri pótlék, a kutyavezetői pótlék, az őrzési pótlék
együttes összege,
c)
hatályos rendszeres díjazás: a 2015. július 1-jén a hivatásos állomány tagjának besorolása alapján a
1.)
155. § szerinti beosztási illetmény,
2.)
156. § szerinti szolgálati időpótlék,
3.)
157. § szerinti hivatásos pótlék,
4.)
161. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, egy hónapra számított pótlék
együttes összege,
d)
a rendvédelmi szerv alapfeladatának ellátására létrehozott szolgálati beosztás: az a szolgálati beosztás, amely
alapján a hivatásos állomány tagja olyan tevékenységet végez, amely
1.)
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott,
2.)
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 4., 5. és 8. §-ában meghatározott,
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3.)

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya esetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerinti tűzvédelmi, tűzoltási és műszaki
mentési feladatok, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti katasztrófavédelmi, polgári védelmi, valamint
iparbiztonsági,
4.)
a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdésében
meghatározott, illetve
5.)
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 125. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatok ellátására irányul, ezen szolgálati beosztások körét a miniszter rendeletben, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok esetében közjogi szervezetszabályozó eszközben határozza meg.
353. § (1) 2015. július 1-je és 2015. december 31-e között a hivatásos állomány tagjának illetményére a XIII. Fejezetet
az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) 2015. július 1-jén a hivatásos állomány valamennyi tagja részére biztosítani kell az illetményemelkedést
a (3)–(5) bekezdésben meghatározott szabályok szerint.
(3) A hivatásos állomány azon tiszti vagy tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba besorolt tagja
esetében, aki 2015. június 30-án a rendvédelmi szerv alapfeladatának ellátására létrehozott szolgálati beosztásban
teljesít szolgálatot, az illetményemelkedés 30%.
(4) A hivatásos állomány azon tiszti vagy tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba besorolt tagja
esetében, aki 2015. június 30-án a rendvédelmi szerv alapfeladatába nem tartozó feladatok ellátására létrehozott
szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot, az illetményemelkedés nem lehet kevesebb, mint 25%.
(5) A hivatásos állomány azon vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba besorolt tagja esetében, aki
2015. június 30-án a rendvédelmi szervnél vezetői beosztásban teljesít szolgálatot, az illetményemelkedés nem
lehet kevesebb, mint 15%.
(6) Ha a hatályos rendszeres díjazás nem biztosítja a (3)–(5) bekezdésben foglaltak alapján megállapított minimális
illetményemelkedést, akkor a hivatásos állomány tagja részére 2015. július 1. és 2015. december 31. között
a)
a minimális illetményemelkedés és
b)
a hatályos rendszeres díjazás
közötti különbözetet kompenzációs díjként folyósítani kell. Az így folyósított kompenzációs díjat e törvény
szempontjából a beosztási illetmény részének kell tekinteni.
(7) Ha a hatályos rendszeres díjazás a (4) és (5) bekezdésben foglaltak alapján megállapított minimális
illetményemelkedésnél magasabb összegű, de a 30%-ot meg nem haladó mértékű illetményemelkedést biztosít,
akkor a hivatásos állomány tagja részére 2015. július 1-től az e törvény szerinti illetményt kell folyósítani.
(8) Ha a hatályos rendszeres díjazás 30%-ot meghaladó mértékű illetményemelkedést biztosítana, akkor a hivatásos
állomány tagja részére a 155. § szerinti beosztási illetmény helyett olyan mértékű beosztási illetményt kell
folyósítani, ami 30%-os mértékű illetményemelkedést eredményez. Az e törvény szerinti más illetményelemekre
a hivatásos állomány tagja e törvény szerinti mértékben jogosult.
354. § (1) A hivatásos állomány tagja 2016. január 1-jét követően – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az e törvény szerinti
illetményre jogosult.
(2) A hivatásos állomány azon tagja részére, akinek az (1) bekezdés szerint megállapított illetmény nem eredményezi
a 353. § (3)–(5) bekezdése szerinti minimális illetményemelkedést, annak a 353. § (6) bekezdése szerinti
kompenzációs díjat 2016. január 1-jét követően is folyósítani kell.
355. § (1) A hivatásos állomány azon tagja, akinek szolgálati viszonya 2015. július 1-jét megelőzően létesült, de 2015. július
1-jét követően szolgálati beosztása az 52. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosul, a szolgálati viszony módosítását
követően a 353. és 354. §-tól eltérően az e törvény XIII. Fejezete szerinti illetményre jogosult.
(2) A hivatásos állomány 2015. július 1-jét követően szolgálati viszonyt létesítő tagja az e törvény XIII. Fejezete szerinti
illetményre jogosult.
(3) A 158. § szerinti teljesítményjuttatás első alkalommal a 2015. évre vonatkozóan elvégzett teljesítményértékelés
alapján, 2016 márciusában fizethető.
356. §

(1) Az 1996. évi XLIII. törvény 101. § (4) bekezdése alapján a 2015. évre megállapított illetményeltérítés 2015. július 1. napjával
megszűnik.
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(2) A hivatásos állománynak az e törvény hatálybalépésekor a 77. § (1) bekezdés b)–h) pontja alapján rendelkezési
állományban lévő tagja – ha a rendelkezési állomány ideje alatt illetményre jogosult – 2015. július 1-jétől
a 2015. június 30-án őt megillető illetménynek – a rendelkezési állományba helyezését megelőző utolsó szolgálati
beosztására tekintettel – a 353. § (3)–(6) bekezdése szerinti mértékben megemelt összegére jogosult.
357. § (1) A hivatásos állomány e törvény hatálybalépésekor szolgálati viszonyban álló, nem vezetői beosztást betöltő
tagjának fizetési fokozatát 2015. július 1-jével a hivatásos állomány tagjának a 280. § (3) bekezdésében
meghatározott idejének alapul vételével kell megállapítani úgy, hogy
1.
a nullától-négy évig terjedő szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezőket az 1. fizetési fokozatba,
2.
az öt-nyolc év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezőket a 2. fizetési fokozatba,
3.
a kilenc-tizenkét év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezőket a 3. fizetési fokozatba,
4.
a tizenhárom-tizenhat év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezőket a 4. fizetési fokozatba,
5.
a tizenhét-húsz év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezőket az 5. fizetési fokozatba,
6.
a huszonegy-huszonnégy év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezőket a 6. fizetési fokozatba,
7.
a huszonöt-huszonnyolc év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezőket a 7. fizetési fokozatba,
8.
a huszonkilenc-harminckettő év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezőket a 8. fizetési fokozatba,
9.
a harminchárom-harminchat év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezőket a 9. fizetési fokozatba,
10.
a legalább harminchét év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezőket a 10. fizetési fokozatba
kell sorolni.
(2) Annak, akinek a szolgálati viszonyban töltött ideje az (1) bekezdés 1–10. pontjában meghatározott időtartam alsó
határát meghaladja, az azt meghaladó időtartamot az (1) bekezdés szerint megállapított fizetési fokozatban fizetési
várakozási időben eltöltött időnek kell tekinteni.
(3) Az e törvény hatálybalépéskor vezetői beosztást betöltőnek
a)
a tényleges szolgálati ideje alapján meg kell állapítani az (1) és (2) bekezdés szerinti szabályok szerint
2015. július 1. napjára irányadó fizetési fokozatát és az adott fizetési fokozatban fizetési várakozási időként
figyelembe vehető időt, és vezetői beosztásának megszűnését követően a 117. § (5) bekezdésében foglalt
szabályok szerint a 2015. július 1-jétől vezetői beosztásban eltöltött idő vehető figyelembe,
b)
a vezetői beosztásban eltöltött ideje alapján meg kell állapítani a vezetői fizetési fokozatát, az adott fizetési
fokozatban fizetési várakozási időként figyelembe vehető időt, valamint a következő fizetési fokozatba
előresorolás várható időpontját.
(4) Az e törvény hatálybalépésekor a fizetési fokozatot érintő fenyítés hatálya alatt állók esetében az (1)–(3) bekezdés
figyelembevételével meg kell állapítani a fizetési fokozatot és az adott fizetési fokozatban fizetési várakozási időként
figyelembe vehető időt, majd a 187. § megfelelő alkalmazásával kell eljárni.
358. §		
Abban az esetben, ha a hivatásos állomány 2015. július 1. napján szolgálati viszonyban álló tagja által betöltött
szolgálati beosztás besorolási kategóriájához a hivatásos állomány tagja részére megállapított fizetési fokozatban
szorzószám nem került rendszeresítésre, akkor a hivatásos állomány tagjának illetményét az adott besorolási
kategóriához rendszeresített legelső fizetési fokozat alapján kell folyósítani azzal, hogy megállapított fizetési
fokozata ezzel nem változik. A fizetési fokozatban előmenetelre, valamint a szolgálati beosztás módosítása esetén
a megállapított fizetési fokozat irányadó.
359. § (1) E törvény alapján a hivatásos állomány tagjait fizetési fokozatban első alkalommal 2018. január 1-jei hatállyal lehet
előresorolni, abban az esetben, ha a fizetési fokozatban előresoroláshoz szükséges feltételekkel rendelkezik.
(2) A hivatásos állomány 2015. július 1-jén szolgálati viszonyban álló azon tagjának, akinek a fizetési fokozathoz
meghatározott várakozási ideje az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt letelne, a fizetési várakozási ideje
a 2018. január 1-jéig hátralévő időtartammal meghosszabbodik.
(3) A hivatásos állomány 2015. július 1-jén szolgálati viszonyban álló azon tagjának, akinek a fizetési fokozathoz
meghatározott várakozási ideje az (1) bekezdésben meghatározott határidőt követően telne le, a továbbképzési
időszak a fizetési várakozási idő leteltének tartamáig meghosszabbodik.
(4) 2016. december 31-éig a hivatásos állomány tagjának magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati
beosztásba vagy vezetői beosztásba kinevezésekor, soron kívül eggyel magasabb fizetési fokozatba
előresorolásakor, vagy soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba kinevezésekor a 2014. január 1. után elvégzett
egyéni teljesítményértékeléseket kell figyelembe venni, függetlenül a meglévő egyéni teljesítményértékelések
számától. Ha a magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba helyezés magasabb rendfokozattal
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jár, továbbá a soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba kinevezéskor, előléptetéskor a rendfokozati vizsgát
2016. december 31-ig kell teljesíteni.
360. §		
Az e törvény hatálybalépése előtt adományozott tanácsosi, főtanácsosi cím viselésére a hivatásos állomány tagja
e törvény hatálybalépését követően is jogosult. Részére 2015. július 1-jétől a 180. § (2) bekezdésében meghatározott
címpótlékot kell folyósítani.
361. § (1) A 214. § (2) bekezdésében, a 269. §-ban, valamint a 270. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezést csak
2016. január 1-jét követően megindult fegyelmi eljárásban hozott határozat vagy 2016. január 1-jét követően
benyújtott szolgálati panasz esetében kell alkalmazni.
(2) A 219. és 220. § rendelkezéseit a hivatásos állomány tagjával 2015. április 1-je után közölt megalapozott gyanú
esetében kell alkalmazni.
(3) A Becsületbíróság névjegyzékét 2015. december 31-ig kell összeállítani, a Becsületbíróság eljárására vonatkozó
szabályokat 2016. január 1-jét követően, az (1) bekezdésre figyelemmel kell alkalmazni.
362. § (1) A rendvédelmi szerv munkavállalója köteles a rendvédelmi szervnek e törvény hatálybalépését követő harminc
napon belül bejelenteni, ha vele szemben a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy, ha
a munkaviszonya fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe került.
(2) A 305. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott összeférhetetlenségi okot az MRK e törvény hatálybalépésekor
tisztségviselőnek, ügyintéző testület nem tisztségviselő tagjának minősülő személy vonatkozásában
– mandátumának leteltéig – nem kell alkalmazni.
(3) A 299. § (2) bekezdésében meghatározott, a főtitkári tisztség betöltésére vonatkozó rendelkezést első alkalommal
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
szóló 2013. évi XXXIX. törvény hatálybalépésekor főtitkári tisztséget betöltő személy főtitkári megbízatásának
megszűnését követően alkalmazásra kerülő főtitkár vonatkozásában kell alkalmazni.
(4) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
szóló 2013. évi XXXIX. törvény hatálybalépésekor főtitkári tisztséget betöltő személy MRK Elnökségében betöltött
tagsága – a főtitkár megbízatásának megszűnéséig – továbbra is fennáll.
363. §		
E törvény
a)
366. § (4) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül,
b)
366. § (28) bekezdés a) és b) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) és 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül,
c)
366. § (29) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül,
d)
366. § (35) bekezdés a) és b) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül,
e)
366. § (35) bekezdés c)–e) pontja az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
364. § (1) Ez a törvény a 340. és 341. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott rendeletekkel együtt
1.
a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó
tájékoztatási kötelezettségéről szóló 1991. október 14-i 91/533/EGK tanácsi irányelvnek,
2.
a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) szóló 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelvnek,
3.
az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló
1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelvnek,
4.
az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról
szóló 1999. június 28-i 1997/70/EK tanácsi irányelvnek,
5.
a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
6.
a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés
területén történő megvalósításáról szóló 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
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a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált
keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. március 8-i
2010/18/EU tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény az Európai Parlament és a Tanács 1168/2011/EU rendelete (2011. október 25.) által módosított,
az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség
felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet 3b. cikkének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
365. §		
A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az országos parancsnok a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a miniszter törvényben
meghatározott jogkörében hozott döntéseinek keretei között vezeti a bv. szervezetet. Az országos parancsnok a bv.
szervezet személyi állományának szolgálati elöljárója, illetve felettese.
(2) Az országos parancsnok
a) gondoskodik a bv. szervezet törvényes működéséről,
b) előterjesztést, javaslatot tesz a miniszter részére,
c) meghatározott tevékenység vagy feladat végrehajtására, illetve a hivatásos állomány tagjaira vonatkozóan
– egyedi döntésként – parancsot ad,
d) jogszabályban meghatározottak szerint munkáltatói jogkört gyakorol,
e) meghatározza a bv. szervezetnél rendszeresített kényszerítő eszközök, fegyverzeti, egyenruházati, hír- és
biztonsági rendszerek, illetve az egyéb technikai eszközök típusát és készletnormáit.
(3) Az Országos Parancsnokság középirányító szervként
a) jóváhagyja a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények szervezeti és működési szabályzatát,
b) törvény eltérő rendelkezése hiányában gyakorolja a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények gazdasági
vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,
c) közreműködik a fejezetet irányító szervvel a büntetés-végrehajtási intézeteknek és intézményeknek a bevételi
és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodása rendszeres figyelemmel kísérésében, gondoskodik a bv. szervezet
költségvetésében foglaltak megtartásáról,
d) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények
döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,
e) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására a büntetés-végrehajtási intézetek és
intézmények részére,
f ) a büntetés-végrehajtási intézeteket és intézményeket jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,
g) kezeli a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények kezelésében lévő közérdekű adatokat és közérdekből
nyilvános adatokat, valamint a b)–f ) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben
meghatározott személyes adatokat.
(4) A bv. szervezetet – törvény, illetve a miniszter eltérő rendelkezése hiányában – az országos parancsnok képviseli.”
366. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 29. pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény” szöveg lép.
(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a)
58. § (5) bekezdés a) pontjában a „fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú
tagjának szolgálati viszonya” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, valamint
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati
viszonya” szöveg,
b)
58. § (6) bekezdés a) pontjában a „valamint a Magyar Honvédség, a fegyveres testületek és rendészeti
szervek hivatásos állományú tagjának lemondását” szövegrész helyébe a „valamint a Magyar Honvédség és
a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjának lemondását, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állománya tagjának lemondását, azonnali hatályú lemondását” szöveg,
c)
58. § (6) bekezdés b) pontjában a „valamint a hivatásos és szerződéses állományú jogviszonynak a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 53. §-a
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e)–f) pontjában, 56. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, valamint a szolgálati viszony lefokozás fenyítés
kiszabásával, büntetőeljárás keretében lefokozással, a szolgálati viszony keretében betöltött munkakör
ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás vagy közügyektől eltiltás
alkalmazásával, valamint az állomány tagjának a szolgálatra méltatlanná válásával kapcsolatos felmentésével;”
szövegrész helyébe az „a hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonyának lefokozás
fenyítés kiszabásával, büntetőeljárás keretében lefokozással, a szolgálati viszony keretében betöltött
munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás vagy közügyektől eltiltás
alkalmazásával, valamint az állomány tagjának a szolgálatra méltatlanná válásával kapcsolatos felmentésével,
valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos szolgálati jogviszonynak a Hszt. 80. §
(1) bekezdés f) vagy g) pontjában, (2) bekezdés h) pontjában vagy 86. § (2) bekezdés b) vagy d) pontjában
meghatározott okból történő felmentésével” szöveg
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

lép.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a)
4. § (1) bekezdésében az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény”,
b)
6/B. §-ában a „fegyveres szervnél” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél”,
c)
6/B. §-ában a „fegyveres szerv” szövegrészek helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szerv”
szöveg lép.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint b) pont bb) alpontjában
az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló” szövegrész helyébe
az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló” szöveg lép.
A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 22. § (9) bekezdésében az „a rendkívüli esemény
felszámolásában közreműködő más fegyveres szerv hivatásos állományú tagja által viselt fegyvert kivéve”
szövegrész helyébe az „a rendkívüli esemény felszámolásában közreműködő más, a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv
hivatásos állományának tagja által viselt fegyvert kivéve” szöveg lép.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a)
3. § 4. pont e) alpontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati jogviszonya”
szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
hivatásos szolgálati jogviszonya”,
b)
3. § 11. pontjában az „ideértve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának” szövegrész helyébe
az „ideértve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának”
szöveg lép.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 32. §
(1) bekezdésében, valamint 33/B. § (5) bekezdésében az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról” szöveg lép.
A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény
a)
2. § a) pontjában az „a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet,
a katasztrófavédelem), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, és a nemzetbiztonsági szolgálat” szövegrész helyébe
az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv” szöveg,
b)
2. § c) pontjában a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény” szöveg
lép.
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 124. § (3) bekezdésében
az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény” szövegrész
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény” szöveg lép.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés g) pontjában az „a fegyveres szervek tagjainak” szövegrész helyébe
az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya tagjainak, valamint a Magyar Honvédség és a katonai
nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos és szerződéses állományú tagjainak” szöveg lép.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) bekezdésében a „fegyveres
szervvel hivatásos szolgálati viszonyban” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel hivatásos
szolgálati jogviszonyban” szöveg lép.
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 6. §
(5) bekezdésében a „fegyveres szerv hivatásos állományú tagjának foglalkoztatását kizáró” szövegrész helyébe az „a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya tagjának foglalkoztatását kizáró” szöveg lép.
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 17. §-ában az „A fegyveres szervek hivatásos állományú tagja,”
szövegrész helyébe az „A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja,” szöveg lép.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
a)
604. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (5) bekezdés e) pontjában a „rendvédelmi szervek” szövegrész
helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek”,
b)
604. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (5) bekezdés e) pontjában a „rendvédelmi szervet” szövegrész
helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervet”
szöveg lép.
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében a „fegyveres szervek” szövegrész helyébe az „ , a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek” szöveg lép.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 22. pontjában az „és a rendészeti szervek” szövegrész helyébe
az „ , és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek” szöveg lép.
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 6. § (4) bekezdésében
a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagja volt” szövegrész helyébe az „a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti fegyveres szerv hivatásos állományú tagja, vagy
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja volt” szöveg lép.
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
6. § (2) bekezdésében a „fegyveres szerv hivatásos állományú tagjának foglalkoztatását kizáró” szövegrész helyébe
a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya tagjának foglalkoztatását kizáró” szöveg lép.
A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 23. pontjában az „a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény” szövegrész helyébe
az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény” szöveg
lép.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
4. § (2) bekezdés e) pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú, tábornoki
beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, a hivatásos állomány tábornoki, főtiszti vagy
tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjai” szöveg lép.
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdés
b) pontjában a „fegyveres szerv hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá
tartozó osztályvezetői, illetve azzal azonos vagy magasabb beosztású vezető beosztást,” szövegrész helyébe
az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
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rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél osztályvezetői, illetve azzal azonos vagy magasabb beosztású vezetői
beosztást,” szöveg lép.
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 15. § (1) bekezdésében
a „fegyveres szervek” szövegrész helyébe a „valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek” szöveg lép.
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
2011. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 7a. pont e) alpontjában a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló törvény” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény” szöveg lép.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bekezdés e) pontjában az „a fegyveres szervek”
szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományának szolgálati viszonya, valamint
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek” szöveg lép.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény” szöveg lép.
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 12. § (4) bekezdésében a „fegyveres
szervek hivatásos állományú tagja” szövegrész helyébe az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti fegyveres szervek vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának tagja” szöveg lép.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 169. §-ában a „vagy más fegyveres
szervek hivatásos állományú” szövegrész helyébe a „vagy más, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos
állományú, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú” szöveg lép.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
a)
4. § (2) bekezdés g) pontjában a „fegyveres szerv hivatásos állományú tagjaként” szövegrész helyébe
a „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaként”,
b)
184. § (3) bekezdésében a „fegyveres szerveknél” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat
ellátó szerveknél”,
c)
221. § (1) bekezdésében a „fegyveres szerveknél” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat
ellátó szerveknél”
szöveg lép.
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 11. § (4) bekezdés g) pontjában a „fegyveres szerv hivatásos állományú tagjaként”
szövegrész helyébe a „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaként” szöveg lép.
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény 14. § (4) bekezdésében az „a Hszt. 199. §-ában meghatározott” szövegrész helyébe
az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 272. § (2) bekezdése szerinti központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv” szöveg lép.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 36. § (4) bekezdés b) pontjában az „a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény” szöveg lép.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 23. § (6) bekezdés a) pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
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(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

jogviszonyáról” szöveg, továbbá a „fegyveres szerv” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szerv”
szöveg lép.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/F. § (1) bekezdésében az „a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény” szöveg lép.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a)
1. § c) pontjában a „központi és területi” szövegrész helyébe a „központi, területi és helyi”,
b)
6. § 13. és 14. pontjában a „fegyveres szervnél” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél”,
c)
6. § 16. pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény”,
d)
199. §-ában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvényben” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben”
szöveg lép.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a)
96. § (3) bekezdésében az „és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
törvény” szövegrész helyébe az „ , a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény”,
b)
97. § (1) bekezdésében az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
törvény” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény”,
c)
128. § (1) bekezdésében, 129. § (1) bekezdés b) pontjában, 130. § (1) bekezdés d) pontjában, 132. §
(1) bekezdés c) pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben”,
d)
129. § (1) bekezdés b) pontjában a „fegyveres szervet” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó
szervet”,
e)
132. § (2) bekezdésében az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyáról szóló
törvényben” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben, valamint jogszabályban”,
f)
136. § (2) bekezdésében a „fegyveres szervek” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
és a Magyar Honvédség”
szöveg lép.
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
a)
32. § (1) bekezdés e) pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló törvény hatálya alatt álló fegyveres szervtől” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat
ellátó szerv hivatásos állományából”,
b)
59. § (2) bekezdés c) pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló törvény hatálya alatt álló fegyveres szervnél” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat
ellátó szervnél”
szöveg lép.
A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi
LXXXVIII. törvény 20. § (6) bekezdés f ) pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerv” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerv” szöveg lép.
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 305. § (2) bekezdés b) pontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó elítélt” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó elítélt” szöveg lép.
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367. §		
Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény.
368. § (1) Hatályát veszti a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 25. §-a.
(2) Hatályát veszti a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak
jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 7. § (2) bekezdésében a „vagy jogosultsága esetén szolgálati
nyugállományba” szövegrész, valamint a 9. §-a.
369. §		
Hatályát veszti a 350. § (4) bekezdése.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez
A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE
I. Személyhez köthető adatok
1.
személyes adatok
a)
név, születési név,
b)
arcképmás,
c)
saját kezű aláírásminta,
d)
születési hely, idő,
e)
anyja születési neve,
f)
lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely,
g)
elérhetőséget biztosító telefonszám(ok), e-mail cím(ek),
h)
családi állapot,
i)
társadalombiztosítási azonosító jel,
j)
adóazonosító jel,
k)
fizetési számlaszám,
l)
személyi igazolvány vagy útlevél azonosító adatai.
2.
szolgálati viszonnyal összefüggő személyes adatok
a)
állományviszony és viselt rendfokozat,
b)
szolgálati igazolvány típusa, száma,
c)
szolgálati jelvény száma,
d)
személyre kiadott fegyver típusa, száma.
II. Házastárs, élettárs és eltartott gyermekek adatai
1.
A házastárs, élettárs
a)
neve, születési neve,
b)
lakcíme,
c)
társadalombiztosítási azonosító jele,
d)
adóazonosító jele.
2.
Az eltartott gyermekek
a)
neve,
b)
születési helye, ideje,
c)
anyja születési neve,
d)
eltartás kezdete,
e)
lakcíme,
f)
társadalombiztosítási azonosító jele,
g)
adóazonosító jele.
III. Iskolai végzettségek, képzettségek, képesítések adatai
a)
közép- és felsőfokú iskolai végzettségek (képzőintézmény és befejezés idejének megjelölésével),
b)
szakképzettségek,
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

c)
rendvédelmi vagy katonai szakmai képesítések és vizsgák,
d)
tudományos fokozat,
e)
rendészeti alap- és szakvizsga,
f)
vezetővé képző és mestervezetővé képző tanfolyam,
g)
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett képesítések,
h)
meghatározott szolgálati beosztás betöltésére jogosító okirat adatai,
i)
idegennyelv-ismeret és annak szintje,
j)
gépjárművezetői engedély megszerzésének ideje, kategóriája.
Korábbi foglalkoztatási adatok
(valamennyi korábbi foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan)
a)
korábbi foglalkoztató szerv, vállalat neve, székhelye, telephelye,
b)
a foglalkoztatási jogviszony jellege (munkaviszony, kormányzati szolgálati viszony stb.)
c)
utolsó ellátott munkakör,
d)
besorolás,
e)
jogviszony kezdete és vége,
f)
biztosítási jogviszony tartama,
g)
megszűnésének módja.
Az ellátott munkakörre, szolgálati beosztásra vonatkozó adatok
a)
a rendvédelmi szerv és szervezeti egysége megnevezése, címe, statisztikai számjele,
b)
a munkakör megnevezése és a FEOR száma,
c)
a munkakör állomány szerinti besorolása,
d)
a szolgálati beosztás besorolási osztálya és kategóriája, valamint fizetési fokozata,
e)
a szolgálati beosztáshoz rendszeresített rendfokozat,
f)
az előírt iskolai végzettség, képzettségi követelmény,
g)
a szolgálati beosztás ellátásához előírt egyéb feltétel (vagyonnyilatkozat, nemzetbiztonsági
ellenőrzés),
h)
a szolgálati beosztás betöltésének kezdete és vége,
i)
munkaköri leírás.
Az alkalmazási feltételek fontosabb adatai
a)
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány,
b)
egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok,
c)
fizikai alkalmasságra vonatkozó adatok,
d)
pszichikai alkalmasságra vonatkozó adatok,
e)
baleset, betegség szolgálattal összefüggéséről szóló adatok.
A szolgálati viszonyra vonatkozó adatok
a)
a szolgálati viszony kezdete, a kinevezés ideje,
b)
a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,
c)
a rendfokozati előmenetelre vonatkozó adatok,
d)
a szolgálat során elért címek,
e)
a betöltött szolgálati beosztások,
f)
vezénylések, átrendelések (rendvédelmi szerven belül, más szervhez, külföldre),
g)
helyettesítési megbízások,
h)
kitüntetések, egyéb elismerések,
i)
külföldi szolgálati helyek, idő,
j)
szabadságolási adatok,
k)
a szolgálatteljesítés alóli mentesítések,
l)
illetmény nélküli szabadság,
m)
a szolgálati viszony szünetelése,
n)
a szolgálati viszony megszűnésének ideje, jogcíme,
o)
végkielégítés,
p)
tartalékállományba helyezés kezdete és vége, megszűnésének oka.
Teljesítményértékelésre és minősítésre vonatkozó adatok
a)
legutóbbi év teljesítményértékelése,
b)
legutóbbi három év minősítése.
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IX. Összeférhetetlenségre vonatkozó adatok
a)
közeli hozzátartozóval engedélyezett közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenőrzési kapcsolat,
b)
engedélyezett más keresőfoglalkozás vagy tevékenység,
c)
a bejelentéshez kötött egyéb, szolgálati viszonyon kívüli tevékenységre vonatkozó adatok.
X. Illetmény, juttatások, költségtérítések, kedvezmények és támogatások adatai
a)
a szolgálati viszony alatt megállapított illetmények adatai,
b)
jubileumi jutalomra vonatkozó adatok,
c)
lakhatási támogatásokra vonatkozó adatok,
d)
az aktuális tanulmányi szerződésre, tanulmányi támogatásra vonatkozó adatok,
e)
szociális vagy temetési segélyezésre, támogatásra vonatkozó adatok.
XI. Fegyelmi, kártérítési és személyiségi jogsértéssel összefüggő adatok
a)
folyamatban levő fegyelmi eljárások adatai,
b)
hatályos fenyítés neme, hatálya, mentesülés időpontja,
c)
korábbi fenyítések neme, mentesülés időpontja,
d)
folyamatban levő büntetőeljárás, valamint korábbi büntetőügyben hozott jogerős döntések adatai,
e)
kártérítési kötelezettség mértéke, a teljesítésre vonatkozó adatok,
f)
a személyiségi jogsértés miatt alkalmazott szankciók, a sérelemdíj mértéke, a teljesítésre vonatkozó
adatok.
XII. A szolgálati nyugdíjasokra vonatkozó adatok
a)
a nyugállományba helyezés, nyugállományba vonulás ideje,
b)
a nyugdíjfolyósítási törzsszám,
c)
nyugdíjas-igazolvány száma,
d)
egyenruha viselésének a joga.
XIII. A szociális és kegyeleti gondoskodás adatai
a)
elhalálozás ideje, oka,
b)
a haláleset minősítése,
c)
a temetés helye, ideje,
d)
visszamaradt közeli hozzátartozók neve és címe,
e)
segélyezés,
f)
járadékfizetés.

2. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez
A hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élő házastárs, élettárs, felnőttkorú hozzátartozó
nyilatkozata
Alulírott .......................................................................... (név, születési hely és idő, anyja születési neve) tájékoztattak arról,
hogy a velem közös háztartásban élő házastársam, élettársam, hozzátartozóm kifogástalan életvitel-ellenőrzése
személyemet is érintheti, amelynek keretén belül az ellenőrzését végző szerv a bűnügyi nyilvántartásból rám
vonatkozóan is adatot igényelhet, amelyek megismeréséhez hozzájárulok.
(Kelt, dátum)

		
		

..........................................
aláírás, lakcím
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3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez
ADATLAP
a hivatásos szolgálati viszonyt létesítő személy kifogástalan életvitele ellenőrzéséhez
I. A jelentkező személyi adatai
Családi neve:
Utóneve:
Előző neve (születési név):
Születési helye (helység, ország, ha nem Magyarország)
Születési ideje (év, hó, nap)
Anyja születési neve:
Állampolgársága:
Állandó lakhelye (irányítószámmal):
Tartózkodási helye (irányítószámmal):
Lakástelefon (körzetszámmal):
Munkahelyi telefon (körzetszámmal):
Mobiltelefon:
E-mail cím:
II. Családi állapotra vonatkozó adatok
Családi állapota:

nőtlen – hajadon
házas – élettársi kapcsolat
elvált – özvegy
III. A jelentkezővel közös háztartásban élő hozzátartozók adatai

Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
IV. A jelentkező korábbi munkahelyeire vonatkozó adatok (öt évre visszamenőleg)
Munkahely cégszerű elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):
Munkaviszony tartama:
Munkahely cégszerű elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):

Kezdete:

Vége:
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Munkaviszony tartama:

Kezdete:

Vége:

Kezdete:

Vége:

Munkahely cégszerű elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):
Munkaviszony tartama:

V. A jelentkező gazdasági érdekeltségére vonatkozó adatok
Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:
Formája, cégszáma:
Címe:
Tulajdonos és tulajdoni hányad:
Társaságban való részvétel formája:
Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:
Formája, cégszáma:
Címe:
Tulajdonos és tulajdoni hányad:
Társaságban való részvétel formája:
VI. A jelentkező jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok
A jelentkezőnek a jelentkezést megelőző egy évben
szerzett jövedelmei:

Munkajövedelem
Befektetésből származó jövedelem
Gazdasági társaságból származó jövedelem
Szociális vagy munkanélküli ellátás
Ösztöndíj
Egyéb forrás (pl. vagyonértékesítés, jogdíj)
Eltartott

A jelentkezést megelőző egy év havi nettó átlagos
jövedelme:
A jelentkező tulajdonában lévő ingatlanok,
ingatlanrészek:
Tulajdonában lévő jelentősebb (legalább 300 000 Ft)
értékű ingóságok és vagyoni értékű jogok:
Jelentősebb (300 000 Ft-ot meghaladó) hitelállomány,
kölcsöntartozások összege:
VII. A jelentkező büntetett és szabálysértési előéletére vonatkozó adatok
1. Indult-e ellene a jelentkezése keltétől számított tizenöt
éven belül olyan büntetőeljárás, amely büntetéssel vagy
intézkedéssel fejeződött be?
amennyiben igen, bűncselekmény megnevezése:
az elkövetés ideje:
az eljáró bíróság megnevezése:
a büntetés mértéke:
az ítélet kelte:
a mentesülés időpontja:
amennyiben igen, bűncselekmény megnevezése:
az elkövetés ideje:
az eljáró bíróság megnevezése:
a büntetés mértéke:

igen – nem
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az ítélet kelte:
a mentesülés időpontja:
2. Áll-e jelenleg büntetőeljárás alatt?

igen – nem

Az eljárás alapjául szolgáló bűncselekmény megnevezése
és az elkövetés ideje:
Eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, ügyszám:
Az eljárás jelentkezéskori szakasza:

nyomozati – ügyészi – bírói szak

Az eljárás során hozott érdemi határozat, végzés, ítélet
tartalma, kelte:
3. A jelentkezést megelőző két éven belül szabálysértés
miatt marasztalták-e el?
(büntetés vagy intézkedés)

igen – nem

Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
A szabálysértés miatt alkalmazott büntetés vagy
intézkedés teljesítése, végrehajtása: (helyszíni bírságot
figyelmen kívül kell hagyni)

(pl. a bírság befizetés megtörtént – nem történt meg
– elzárásra átváltoztatták, a járművezetéstől eltiltás
hatálya eltelt – nem telt el)

Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
A szabálysértés miatt alkalmazott büntetés vagy
intézkedés teljesítése, végrehajtása: (helyszíni bírságot
figyelmen kívül kell hagyni)

(pl. a bírság befizetés megtörtént – nem történt meg
– elzárásra átváltoztatták, a járművezetéstől eltiltás
hatálya eltelt – nem telt el)

Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
A szabálysértés miatt alkalmazott büntetés vagy
intézkedés teljesítése, végrehajtása: (helyszíni bírságot
figyelmen kívül kell hagyni)

(pl. a bírság befizetés megtörtént – nem történt meg
– elzárásra átváltoztatták, a járművezetéstől eltiltás
hatálya eltelt – nem telt el)

4. Áll-e jelenleg szabálysértési eljárás alatt?

igen – nem

Az eljárás alapjául szolgáló szabálysértés megnevezése és
az elkövetés ideje:
Eljáró hatóság, ügyszám:
VIII. A jelentkező szabadidős szokásaira vonatkozó adatok
Rendszeresen gyakorolt szabadidős tevékenység (sport,
kulturális, egyéb hobbi):
Rendszeresen látogatott szórakozóhelyek a rendszeresség
megjelölésével (havi, heti, napi gyakoriság):
A jelentkező nyilatkozata:
Hozzájárulok, hogy az adatlapon szereplő adataim valóságát, az életvitelemet, jövedelmi és vagyoni viszonyaimat,
életkörülményeimet, lakó- és családi környezetemet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 42. és 43. §-a alapján elrendelt ellenőrzés során
megvizsgálják.
.........................................., 20........................................................-n

		
		

.........................................
jelentkező
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Az adatlapot kitöltve átvettem:
Dátum: ............................................................

		
		

.......................................................
rendvédelmi szerv képviselője

4. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez
A tartalékállományba helyezett szolgálati viszonyban állók nyilvántartásának adatköre
A hivatásos állomány tagja
I.
1.
2.
3.
4.
II.	 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

családi és utóneve, valamint születési neve
technikai azonosítója
születési ideje
lakcímadatai (lakóhelye, tartózkodási helye), telefonszáma

iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
képzés időtartama, végzés időpontja
szakképzettségei
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései
tudományos fokozata
idegennyelv-ismerete (szintje, típusa)
közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga megszerzésének időpontja,
oklevélszáma
rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga megszerzésének időpontja, oklevélszáma
a 8–9. pontban szereplő vizsgákkal egyenértékűként elismert vizsga megszerzésének időpontja,
oklevélszáma, vagy a 8–9. pontban szereplő vizsgák alóli mentesség oka
rendészeti vezetővé képző tanfolyam, rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam és rendészeti vezetői
továbbképző tanfolyam elvégzésének időpontja, oklevél száma

III.*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
a korábbi közigazgatási jellegű munkáltató vagy korábbi rendvédelmi szerv munkáltató megnevezése,
tevékenységi területe, valamint az ott jogviszonyban töltött időtartamok
szakmai tapasztalat
szolgálati beosztás
besorolás
feladatkör/munkakör megnevezése, célja
feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó főbb feladatok
a megszűnés módja

* A III. részben foglalt adatok kitöltése a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya tagjának esetében nem kötelező.
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IV.
1.
2.
3.
4.

az alkalmazó rendvédelmi vagy közigazgatási szerv neve és címe
a tartalékállományba helyezés időpontja
a tartalékállományba helyezés időtartama
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kompetenciavizsgálat adatai

1.
2.
3.
4.
5.

hivatásos szolgálati viszonyának időtartama
besorolási osztálya, fokozata
fizetési fokozata
illetménye
adományozott címe

V.

5. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez
Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolása
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél,
valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél
A

1.

B

C

fizetési fokozat

2.

A

3.

D

E

F

D

E

besorolási kategóriák
B

C

a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok és a beosztási illetményt
meghatározó szorzószámok

4.

1.

5.
6.

2.

7.
8.

3.

9.
10.

4.

11.
12.

5.

13.
14.

6.

15.
16.

7.

17.
18.

4,7

X

X

X

X

őrm.

X

X

X

X

4,9

5,4

X

X

X

őrm.

őrm.

X

X

X

5,1

5,6

6,1

X

X

őrm.

őrm.

tőrm.

X

X

5,3

5,8

6,3

7,3

X

őrm.

őrm.

tőrm.

ftőrm.

X

5,5

6,0

6,5

7,5

7,9

őrm.

tőrm.

tőrm.

ftőrm.

tzls.

5,7

6,2

6,7

7,7

8,1

tőrm.

tőrm.

ftőrm.

ftőrm.

tzls.

5,9

6,4

6,9

7,9

8,3

tőrm.

tőrm.

ftőrm.

zls.

tzls.

6,1

6,6

7,1

8,1

8,5

tőrm.

ftőrm.

ftőrm.

zls.

ftzls.

6,3

6,8

7,3

8,3

8,7

21.

tőrm.

ftőrm.

zls.

tzls.

ftzls.

22.

6,5

7,0

7,5

8,5

8,9

tőrm.

ftőrm.

zls.

tzls.

ftzls.

8.

19.
20.

23.

9.
10.

A táblázatban alkalmazott rendfokozati rövidítések:
a)
őrm. – őrmester
b)
tőrm. – törzsőrmester
c)
ftőrm. – főtörzsőrmester
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d)
e)
f)

zls. – zászlós
tzls. – törzszászlós
ftzls. – főtörzszászlós

6. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez
Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolása
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél,
valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél
A

1.

B

C

fizetési fokozat

2.

A

3.

D

E

F

besorolási kategóriák
B

C

D

E

a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok és a beosztási illetményt
meghatározó szorzószámok

4.

1.

5.
6.

2.

7.
8.

3.

9.
10.

4.

11.
12.

5.

13.
14.

6.

15.
16.

7.

17.
18.

8.

19.
20.

9.

21.
22.
23.

10.

7,4

X

X

X

X

hdgy.

X

X

X

X

7,7

9

X

X

X

hdgy.

hdgy.

X

X

X

8

9,3

10,1

X

X

hdgy.

hdgy.

fhdgy.

X

X

8,3

9,6

10,4

10,8

X

hdgy.

hdgy.

fhdgy.

szds.

X

8,6

9,9

10,7

11,1

11,5

hdgy.

fhdgy.

fhdgy.

szds.

őrgy.

8,9

10,2

11

11,4

11,8

fhdgy.

fhdgy.

szds.

szds.

őrgy.

9,2

10,5

11,3

11,7

12,1

fhdgy.

fhdgy.

szds.

őrgy.

őrgy.

9,5

10,8

11,6

12

12,4

fhdgy.

szds.

szds.

őrgy.

alez.

9,8

11,1

11,9

12,3

12,7

fhdgy.

szds.

őrgy.

alez.

alez.

10,1

11,4

12,2

12,6

13

fhdgy.

szds.

őrgy.

alez.

alez.

A táblázatban alkalmazott rendfokozati rövidítések:
a)
hdgy. – hadnagy
b)
fhdgy. – főhadnagy
c)
szds. – százados
d)
őrgy. – őrnagy
e)
alez. – alezredes
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7. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez
Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolása
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél,
az Országgyűlési Őrségnél, valamint a polgári nemzetbiztonság szolgálatoknál
A

B

C

1.

D

E

C

D

besorolási kategóriák

2.

A

B

fizetési fokozat
a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok és a beosztási illetményt

3.
4.

meghatározó szorzószámok

1.

5.
6.

2.

7.
8.

3.

9.
10.

4.

11.
12.

5.

13.
14.

6.

15.
16.

7.

17.
18.

8.

19.
20.

9.

21.
22.
23.

10.

5,4

X

X

X

őrm.

X

X

X

5,6

6,1

X

X

őrm.

tőrm.

X

X

5,8

6,2

7,3

X

őrm.

tőrm.

tőrm.

X

6

6,3

7,4

7,9

őrm.

tőrm.

tőrm.

tzls.

6,2

6,5

7,5

8

tőrm.

tőrm.

ftőrm.

tzls.

6,3

6,7

7,7

8,1

tőrm.

ftőrm.

ftőrm.

tzls.

6,5

6,9

7,9

8,3

tőrm.

ftőrm.

zls.

tzls.

6,7

7,1

8,1

8,5

ftőrm.

ftőrm.

zls.

ftzls.

6,8

7,3

8,3

8,7

ftőrm.

zls.

tzls.

ftzls.

7

7,5

8,5

8,9

ftőrm.

zls.

tzls.

ftzls.

A táblázatban alkalmazott rendfokozati rövidítések:
a)
őrm. – őrmester
b)
tőrm. – törzsőrmester
c)
ftőrm. – főtörzsőrmester
d)
zls. – zászlós
e)
tzls. – törzszászlós
f)
ftzls. – főtörzszászlós
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8. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez
Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolása
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél,
az Országgyűlési Őrségnél, valamint a polgári nemzetbiztonság szolgálatoknál
A

B

C

1.

D

E

C

D

besorolási kategóriák

2.

A

B

fizetési fokozat
a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok és a beosztási illetményt

3.
4.

meghatározó szorzószámok

1.

5.
6.

2.

7.
8.

3.

9.
10.

4.

11.
12.

5.

13.
14.

6.

15.
16.

7.

17.
18.

8.

19.
20.

9.

21.
22.
23.

10.

9

X

X

X

hdgy.

X

X

X

9,2

10,1

X

X

hdgy.

hdgy.

X

X

9,4

10,3

10,8

X

hdgy.

hdgy.

fhdgy.

X

9,6

10,5

11

11,5

hdgy.

hdgy.

fhdgy.

szds.

9,9

10,7

11,2

11,7

fhdgy.

fhdgy.

fhdgy.

szds.

10,2

11

11,4

11,9

fhdgy.

szds.

szds.

szds.

10,5

11,3

11,7

12,1

fhdgy.

szds.

őrgy.

őrgy.

10,8

11,6

12

12,4

szds.

szds.

őrgy.

alez.

11,1

11,9

12,3

12,7

szds.

őrgy.

alez.

alez.

11,4

12,2

12,6

13

szds.

őrgy.

alez.

alez.

A táblázatban alkalmazott rendfokozati rövidítések:
a)
hdgy. – hadnagy
b)
fhdgy. – főhadnagy
c)
szds. – százados
d)
őrgy. – őrnagy
e)
alez. – alezredes
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9. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez
Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolása
I. Kiemelt vezetői szolgálati beosztások
A

1.

besorolási kategória

B

C

a beosztási illetményt

rendfokozat

meghatározó szorzószám

2.

központi szerv vezetője

26-28

tábornok

3.

központi szerv vezetőjének helyettese

24-26

tábornok

4.

területi szerv vezetője

20-22

tábornok vagy ezredes

II. Középvezetői szolgálati beosztások
A

1.

B

C

fizetési fokozat

D

E

besorolási kategóriák,
valamint a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok és a beosztási illetményt meghatározó
szorzószámok

2.
3.

főosztályvezető 2

1.

4.
5.

2.

6.
7.

3.

8.

főosztályvezető 1

szakirányító 2

szakirányító 1

15

16

18

19

alezredes

alezredes

ezredes

ezredes

15,75

16,75

18,75

19,75

ezredes

ezredes

ezredes

ezredes

16,5

17,5

19,5

20,5

ezredes

ezredes

ezredes

tábornok

C

D

E

III. Beosztott vezetői szolgálati beosztások
A

1.

B

fizetési fokozat

besorolási kategóriák,
valamint a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok és a beosztási illetményt meghatározó
szorzószámok

2.
3.

osztályvezető 2

1.

4.
5.

2.

6.
7.
8.

3.

osztályvezető 1

főosztályvezető-helyettes

főosztályvezető-helyettes

2

1

12

13

14

14,5

őrnagy

őrnagy

alezredes

alezredes

12,5

13,5

14,5

15

alezredes

alezredes

alezredes

alezredes

13

14

15

15,5

alezredes

alezredes

ezredes

ezredes
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10. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez
A szolgálati időpótlék mértéke
A
szolgálati viszonyban töltött idő

B
szolgálati időpótlék mértéke
(a rendvédelmi illetményalap százalékában)

1.

10-14 év

75%

2.

15-19 év

100%

3.

20-24 év

125%

4.

25-29 év

150%

5.

30-34 év

180%

6.

35-39 év

210%

7.

40-44 év

250%

8.

45 év vagy afelett

320%

11. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez
A tisztjelölt ösztöndíja
I.		
Az alapösztöndíj szorzószáma havonta
1.
szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: 0,60
2.
rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: 0,55
3.
az 1. és a 2. pontokba nem tartozók esetén: 0,50
II.		
Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta az egyes kiképzési vagy tanulmányi szemeszterek alapján
1.
I. szemeszter (rendészeti alapfelkészítés): 0,25
2.
II. szemeszter: 0,26
3.
III. szemeszter: 0,27
4.
IV. szemeszter: 0,28
5.
V. szemeszter: 0,29
6.
VI. szemeszter: 0,30
III.		
A rendészeti tisztjelölt az előző szemeszterben elért – nem a korrigált kreditindex szerint meghatározott –
tanulmányi átlaga alapján számítandó tanulmányi pótlékának szorzószáma havonta:
1.
3,50 és alatta: nem jár
2.
3,51-4,00 között: 0,10
3.
4,01-4,50 között: 0,15
4.
4,51-5,00 között: 0,20
5.
miniszteri rendeletben megfogalmazott legmagasabb követelményeknek megfelelők esetében: 0,40
IV.		
Egyéb pótlék a rendvédelmi illetményalap %-ában
1.
katasztrófavédelmi feladatokra történő alkalmazás pótléka naponta: 5,80
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2015. évi XLIII. törvény
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról*
1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
1. §

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„6. előmenetel: szervezeti hierarchiában történő előrehaladás, amely szolgálati beosztásba történő kinevezéssel,
illetve rendfokozati kinevezéssel, előléptetéssel valósul meg,”
(2) A Hjt. 2. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„12a. honvédelmi illetményalap: az évente, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított honvédelmi
illetményalap, amely nem lehet alacsonyabb összegű az előző évi honvédelmi illetményalapnál,”
(3) A Hjt. 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„16. illetmény-megállapítás: a szolgálati viszony létesítésekor, módosításakor, valamint új illetményelemre való
jogosultság keletkezésekor, vagy korábbi illetményelemre való jogosultság megszüntetése esetén az állomány tagja
illetményének meghatározása,”
(4) A Hjt. 2. § 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„32. rendszeres illetménypótlék: a havi mértékben megállapított illetménypótlék,”
(5) A Hjt. 2. §-a a következő 32a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„32a. rendszeresített rendfokozat: általános előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztások esetén a beosztáshoz
rendelt, kettős rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztások esetén a beosztáshoz rendelt magasabb,
speciális előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztások esetén a beosztásban elérhető legmagasabb
rendfokozat,”
(6) A Hjt. 2. § 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„41. távolléti díj: az alapilletmény, a honvédelmi szolgálati díj, a rendszeres illetménypótlék, valamint a rendszeres
kiegészítő illetmények havi együttes összege,”

2. §		
A Hjt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgálati viszonyban a szolgálat érdekének elsődlegességét, valamint a Honvédség iránti közbizalom
megóvását szem előtt tartva kell eljárni. Az állomány tagja szolgálatteljesítési időn kívül sem folytathat olyan
tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a honvéd etika szabályait sérti, a szolgálati viszonyhoz
méltatlan, vagy amely a pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné.”
3. §		
A Hjt. 29. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szolgálatteljesítési időkedvezményt pénzben megváltani nem lehet.”
4. §		
A Hjt. 32. §-a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az állomány tagjának szerződéses szolgálati viszonya utoljára az 59. § (1) bekezdés d) pontja szerint szűnt
meg, csak öt év időtartam lejártát követően vehető vissza hivatásos vagy szerződéses állományba.
(6) Nem kell az (5) bekezdést alkalmazni a szolgálati viszony létesítésekor abban az esetben, ha a szerződéses
szolgálati viszony korábbi megszűnése vonatkozásában a kifizetett leszerelési segély, visszailleszkedési támogatás
vagy végkielégítés a szolgálati viszony létesítéséig teljes összegben visszafizetésre került.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.
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5. §		
A Hjt. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkáltatói jogkört gyakorló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a szolgálati beosztáshoz
kapcsolódóan idegennyelv-ismereti követelményt állapíthat meg, figyelemmel a Honvédség feladatainak
végrehajtására, különösen a nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítésére, valamint a munkaköri leírásban
rögzített és a beosztásban várható szolgálati feladatokra. Idegennyelv-ismereti követelmény megállapítása esetén
a munkáltatói jogkört gyakorló meghatározza az idegen nyelvet, az idegennyelv-ismeret szintjét, típusát, továbbá
szaknyelvi nyelvvizsga meglétét is előírhatja.”
6. §		
A Hjt. 19. alcíme a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § Az üres tiszti, altiszti szolgálati beosztás betöltésénél – ha az a honvédségi szervezetek állományából nem
biztosítható – a szolgálati beosztás betöltéséhez előírt szakmai végzettséggel, szakképzettséggel, szakképesítéssel,
szakmai tapasztalattal egyformán rendelkezők közül előnyben kell részesíteni a rendvédelmi szervek hivatásos
állományából, továbbá a kormányzati szolgálati, köztisztviselői jogviszonyból tartalékállományba helyezetteket.”
7. §

(1) A Hjt. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a szolgálati viszony
a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya
alá tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyból történő áthelyezéssel jön létre, próbaidőt nem kell kikötni,
b) kormányzati szolgálati jogviszonyból, közszolgálati, közalkalmazotti vagy igazságügyi alkalmazotti jogviszonyból
történő áthelyezéssel jön létre, legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidő köthető ki.”
(2) A Hjt. 38. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az állomány tagjával a 32. § (1) bekezdés e) pontja alapján vagy a 32. § (2) bekezdése alapján létesítettek
hivatásos szolgálati viszonyt, az alapkiképzést a kinevezését követő egy éven belül kell teljesítenie.
(8) Az alapkiképzés határidőben történő teljesítése hiányában a szolgálati viszony e törvény erejénél fogva
megszűnik.”

8. §		
A Hjt. 43. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A miniszter az állomány ezredes, tábornok rendfokozattal rendszeresített, vezetői beosztást betöltő tagját
beosztásából indokolás nélkül rendelkezési állományba helyezheti.”
9. §

(1) A Hjt. 46. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)
„b) az állomány azon tagja, aki más szervnél teljesít szolgálatot, az 51. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel, a más
szervnél történő szolgálatteljesítés időtartamára,”
(2) A Hjt. 46. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(A Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)
„u) a 43. § (2a) bekezdése szerinti esetben az állomány ezredes, tábornok rendfokozattal rendszeresített beosztást
betöltő tagja megfelelő szolgálati beosztásba helyezéséig, de legfeljebb egy évig.”
(3) A Hjt. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Meg kell szüntetni az (1) bekezdés f )–i), k)–m), p) és u) pontja szerinti rendelkezési állományt, ha az állomány
tagjának megfelelő szolgálati beosztásba helyezésére nincs lehetőség.”

10. §		
A Hjt. 48. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett illetményét a központi költségvetés a Honvédségnek
megtéríti.”
11. §		
A Hjt. 30. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„30. Más szervnél történő szolgálatteljesítés
51. § (1) Az állomány tagja beleegyezésével, a miniszter és a más szerv vezetőjének megállapodásával más szervnél
történő szolgálatteljesítésre vezényelhető. A megállapodás megkötését a miniszter vagy a más szerv vezetője
kezdeményezheti.
(2) A megállapodás megkötése alapján az állomány tagja a vezénylés tartamára további külön munkáltatói döntés
nélkül kerül a 46. § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezési állományba.
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(3) Ha a más szervnél történő szolgálatteljesítés nem haladja meg a hat hónapot, a miniszter – a szolgálati érdek
figyelembevételével – az (1) bekezdés szerinti megállapodásban dönthet a rendelkezési állományba helyezés
mellőzéséről is. Ha a miniszter a rendelkezési állományba helyezés mellőzéséről döntött, az állomány tagjának jogai
és kötelezettségei azonosak az állomány 46. § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezett
tagjának jogaival és kötelezettségeivel.
(4) A más szervnél történő szolgálatteljesítés időtartama legfeljebb öt év, amely egy alkalommal, legfeljebb öt évvel
meghosszabbítható.
(5) A szerződéses állomány tagja vezénylésének időtartama nem haladhatja meg a szerződésben vállalt szolgálati
idejét. Ha a vezénylés tervezett időtartama meghaladja a szerződésben vállalt szolgálati időt, a vezénylésre
a szerződés meghosszabbítását követően kerülhet sor.
(6) A más szervnél történő szolgálatteljesítés időtartama alatt a munkáltatói jogokat – ide nem értve a vezényelt
szolgálati viszonyának fennállását, rendfokozatát, összeférhetetlenségét, fegyelmi felelősségét és méltatlanságát
érintő munkáltatói döntéseket – a más szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetője gyakorolja.
(7) A vezénylés e törvény erejénél fogva megszűnik, ha a határozott idejű vezénylés időtartama lejár, és
a meghosszabbítására nem kerül sor. A vezénylésre alkalmazni kell továbbá az 50. § (5) és (6) bekezdését.
(8) A miniszter és a más szerv vezetőjének megállapodása alapján megszüntethető a más szervnél történő
szolgálatteljesítés, ha
a) az a szolgálat érdekében szükségessé vált,
b) a más szervnél történt átszervezés következtében a vezényelt feladatköre megszűnt,
c) a vezényelt olyan magatartást tanúsít, vagy cselekményt vagy mulasztást követ el, amely lehetetlenné teszi
a vezényeltnek a más szervnél való további tevékenységét,
d) a vezényelt nem felel meg a vele szemben támasztott követelményeknek, vagy
e) azt a vezényelt különös méltánylást érdemlő egyéni érdekeire hivatkozással kéri.
(9) A (8) bekezdés szerinti megállapodás megkötését a miniszter vagy a más szerv vezetője kezdeményezheti.
52. § (1) Az állomány más szervhez vezényelt tagja a más szerv vezetőjének rendelkezései szerint teljesíti szolgálatát.
Az állomány más szervhez vezényelt tagjának tevékenységére, munkarendjére, teljesítményértékelésére,
minősítésére, illetményére, illetmény jellegű juttatásaira, költségtérítésére, szociális ellátására, pihenőidejére,
egészségügyi szabadságának engedélyezésére, szabadságának megállapítására és kiadására, továbbá a kártérítésre,
a személyiségi jogi jogsértés jogkövetkezményeire, a más szervnél rendszeresített címek és egyéb elismerések
elnyerésére és viselésére a más szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályok az irányadók.
(2) Az állomány más szervhez vezényelt tagjának a más szervnél megállapított illetménye vagy havi alapbérének
és rendszeres bérpótlékainak együttes összege nem lehet kevesebb, mint a vezénylését megelőző napon érvényes
illetménye alapján a távolléti díjba tartozó illetményelemek figyelembevételével számított összeg.
(3) Az állomány más szervhez vezényelt tagja a 119. és a 120. § szerinti egészségügyi szabadsága idejére e törvény
szerint megállapított mértékű illetményre, és esedékességekor a 132. § szerinti jubileumi jutalomra jogosult.
(4) Az állomány más szervhez vezényelt tagjának kitüntetésére, fegyelmi felelősségének és méltatlanságának
megállapítására, lakhatás-támogatására, egészségügyi ellátására és évi utánpótlási ruházati illetményére
a Honvédségnél szolgálati beosztást betöltőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(5) Az állomány más szervhez vezényelt tagja illetményének, havi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak,
illetmény jellegű juttatásának, (3) bekezdés szerinti juttatásainak, költségtérítéseinek, szociális ellátásának a költsége
a más szervet terheli. Az évi utánpótlási ruházati illetményt a Honvédség saját költségvetése terhére biztosítja.
(6) Az állomány más szervhez vezényelt tagja köteles részt venni a Honvédség által tartott egészségügyi, pszichikai,
fizikai alkalmasságvizsgálaton, valamint továbbképzésen, és betartani az egyenruha viselésére vonatkozó
szabályokat.
(7) Az állomány más szervhez vezényelt tagjának összeférhetetlenségére a más szerv foglalkoztatottjaira és
a Honvédségnél szolgálati beosztást betöltőkre vonatkozó szabályokat együtt kell alkalmazni.
(8) A Honvédség és a más szerv a vezényelt más szervnél történő szolgálatteljesítésével összefüggő együttműködési
feladatokat az 51. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzíti.
52/A. § (1) A más szervnél történő szolgálatteljesítésre – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az 51. §-t és
az 52. §-t kell alkalmazni.
(2) Az 51. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban a felek eltérhetnek a más szervnél történő szolgálatteljesítés
a) 51. § (4) bekezdése szerinti időtartamától, és
b) költségei 52. § (5) bekezdés szerinti viselésének szabályaitól.”
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12. §		
A Hjt. 53. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vezénylésre alkalmazni kell az 50. § (3)–(6) bekezdését. Az NKE-nél rendszeresített szolgálati beosztásokat és
azok besorolását az NKE Fenntartói Testület véleményének kikérésével a miniszter rendeletben határozza meg.”
13. §		
A Hjt. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vezényelt gyakorlati ismereteinek szinten tartása és fejlesztése érdekében csapatgyakorlatra vezényelhető.
A csapatgyakorlatra történő továbbvezénylés a rendelkezési állomány jogcímét nem érinti.”
14. §		
A Hjt. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § (1) Az állomány tagja megbízható
a) üres szolgálati beosztás ellátásával, vagy
b) szolgálati beosztása ellátásában legalább harminc napig akadályozott személy helyettesítésével,
feltéve, hogy a szolgálati beosztás ellátásához miniszteri rendeletben előírt végzettségi, képzettségi, rendfokozati
követelményeknek és az alkalmassági feltételeknek megfelel.
(2) A megbízásra az eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel kerülhet sor, és a megbízás időtartama az egy évet
nem haladhatja meg.
(3) A megbízás időtartama alatt az állomány tagja részére a megbízással betöltött beosztás szerinti illetmény jár,
amelyből a távolléti díjba tartozó illetményelemek együttes összege nem lehet kevesebb az eredeti beosztása
betöltésének utolsó napján járó illetménye távolléti díjba tartozó illetményelemeinek együttes összegénél.
(4) A megbízás bármikor, indokolás nélkül megszüntethető.”
15. §		
A Hjt. 68. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény erejénél fogva szűnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya)
„d) politikai vezetővé történő kinevezésével,”
16. §

(1) A Hjt. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Végkielégítés illeti meg
a) a tiszti, altiszti állomány tagját a szolgálati viszonya 59. § (2) bekezdés b) pontja szerinti megszüntetése esetén, és
b) a szerződéses tiszti, altiszti állomány tagját a szolgálati viszonya 59. § (1) bekezdés d) pontja szerinti megszűnése
esetén, kivéve, ha megszakítás nélkül hivatásos állományba veszik.”
(2) A Hjt. 71. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A végkielégítés összege, ha a tiszti, altiszti állomány tagjának szolgálati viszonyban töltött ideje legalább
a) három év: egyhavi,
b) öt év: kettőhavi,
c) nyolc év: háromhavi,
d) tíz év: négyhavi,
e) tizenhárom év: öthavi,
f ) tizenhat év: hathavi,
g) húsz év: nyolchavi,
h) huszonöt év: kilenchavi,
i) harminc év: tízhavi
távolléti díjnak megfelelő összeg.”
(3) A Hjt. 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a hivatásos állományba visszavett személy szolgálati viszonya felmentéssel kerül megszüntetésre,
a végkielégítés alapjául a részére korábban kifizetett végkielégítés alapját képező szolgálati viszonyban töltött időt
követően szolgálati viszonyban töltött időt lehet figyelembe venni. Ha a szolgálati viszony áthelyezéssel létesült,
a végkielégítés szempontjából figyelembe kell venni az átvételt megelőző jogviszonyban folyamatosan eltöltött
időt.”

17. §		
A Hjt. 45. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. A szerződés-hosszabbítási díj és a visszailleszkedési támogatás”
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18. §		
A Hjt. 73. és 74. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„73. § (1) Ha a legénységi állomány tagja a szerződését a 45. § (1) bekezdése szerint meghosszabbítja, a szerződéshosszabbításban vállalt további szolgálati évek alapján a szerződés-hosszabbítást megelőző időszakra vállalt
szolgálati idő lejártával szerződés-hosszabbítási díjra jogosult.
(2) A szerződés-hosszabbítási díjat a szerződés-hosszabbítást megelőző időszakra vállalt szolgálati idő lejártát
követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.
(3) A szerződés-hosszabbítási díj összegét a 92. § (1) bekezdése szerint számított tényleges szolgálati viszonyban
töltött évek alapulvételével, a szerződés-hosszabbításkor vállalt további évekhez tartozó (4) bekezdés szerinti
értékek összeadásával kell megállapítani.
(4) A tényleges szolgálati viszonyban töltött időt követő, a szerződés-hosszabbítással vállalt évekhez tartozó érték
évenként
a) a negyedik vállalt szolgálati év esetén 0,3 havi,
b) az ötödik vállalt szolgálati év esetén 0,4 havi,
c) a hatodik vállalt szolgálati év esetén 0,5 havi,
d) a hetedik vállalt szolgálati év esetén 0,6 havi,
e) a nyolcadik vállalt szolgálati év esetén 0,7 havi,
f ) a kilencedik vállalt szolgálati év esetén 0,8 havi,
g) a tizedik vállalt szolgálati év esetén 0,9 havi,
h) a tizenegyedik vállalt szolgálati év esetén 1,0 havi,
i) a tizenkettedik vállalt szolgálati év esetén 1,1 havi,
j) a tizenharmadik vállalt szolgálati év esetén 1,2 havi,
k) a tizennegyedik vállalt szolgálati év esetén 1,4 havi,
l) a tizenötödik vállalt szolgálati év esetén 1,6 havi,
m) a tizenhatodik vállalt szolgálati év esetén 1,2 havi,
n) a tizenhetedik vállalt szolgálati év esetén 1,0 havi,
o) a tizennyolcadik vállalt szolgálati év esetén 0,8 havi,
p) a tizenkilencedik-huszonharmadik vállalt szolgálati évek esetén évente 0,6 havi,
q) a huszonnegyedik-huszonnyolcadik vállalt szolgálati évek esetén évente 0,3 havi és
r) a huszonkilencedik-harmincharmadik vállalt szolgálati évek esetén évente 0,2 havi
távolléti díjnak megfelelő összeg.
(5) A legénységi állomány tagja köteles visszafizetni az utolsó szerződés-hosszabbításkor részére kifizetett
szerződés-hosszabbítási díj összegét, ha szolgálati viszonya a vállalt szolgálati idő letöltése előtt az 59. §
(1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés a), c), e) pontja, a 62. § (1) bekezdés c) vagy e) pontja, (2) bekezdés a), c),
g) pontja, vagy a 68. § (1) bekezdés b)–n) pontja alapján szűnik meg.
(6) Az utolsó szerződés-hosszabbításkor részére kifizetett szerződés-hosszabbítási díj összegét köteles visszafizetni
az a korábbi legénységi állományú katona is, akit az 59. § (1) bekezdés e) pontja szerint hivatásos állományba
vettek, azonban a hivatásos szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés a), c), e) pontja, a 62. §
(1) bekezdés c) vagy e) pontja, (2) bekezdés a), c), g) pontja vagy a 68. § (1) bekezdés b)–n) pontja alapján szűnik
meg, úgy, hogy a hivatásos szolgálati viszonyának időtartama nem éri el az utolsó szerződés-hosszabbításakor
vállalt szolgálati idő kétszeresét.
74. § (1) A legénységi állomány tagja visszailleszkedési támogatásra jogosult, ha szolgálati viszonya az 59. §
(1) bekezdés d) pontja, a 62. § (1) bekezdés a), b), d) pontja, vagy a 62. § (2) bekezdés b) vagy f ) pontja szerint szűnik
meg, kivéve, ha megszakítás nélkül hivatásos állományba veszik. A visszailleszkedési támogatást a felmentési idő
utolsó napján vagy a szerződés lejártakor kell kifizetni.
(2) A visszailleszkedési támogatás összege, ha a legénységi állomány tagjának a tényleges szolgálati viszonyban
töltött ideje legalább
a) öt év: egyhavi,
b) nyolc év: kettőhavi,
c) tizenhárom év: háromhavi,
d) tizenhat év: négyhavi,
e) tizenkilenc év: öthavi,
f ) huszonhárom év: hathavi,
g) huszonhat év: nyolchavi,
h) harmincegy év: kilenchavi, és
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i) harmincöt év: tízhavi
távolléti díjnak megfelelő összeg.
(3) A (2) bekezdés szerintinél kéthavi mértékkel magasabb összegű visszailleszkedési támogatásra jogosult
a legénységi állomány tagja, ha szolgálati viszonya megszűnésekor legalább 3 év időtartamra önkéntes műveleti
tartalékos szolgálati viszonyt létesít.
(4) Ha a legénységi állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt költségvetési
szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló, a polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít,
a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorlónak köteles haladéktalanul írásban bejelenteni,
b) a felmentési időből hátralévő idő tekintetében illetményre nem jogosult, és
c) visszailleszkedési támogatásra – a (3) bekezdés szerinti rész kivételével – nem jogosult, azonban az új jogviszony
létesítése esetén a végkielégítés vagy a visszailleszkedési támogatás összegének megállapításánál a megszüntetett
szolgálati viszony alapján visszailleszkedési támogatásra jogosító szolgálati idejét is számításba kell venni.”
19. §

(1) A Hjt. 83. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Kötelező várakozási idő letelte előtt az állomány tagja kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásba vagy
speciális előmeneteli rendbe tartozó beosztásba a (2) bekezdés a), c), d) és f ) pontja szerinti feltételek teljesülése
esetén nevezhető ki.”
(2) A Hjt. 83. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A legénységi állomány tagja
a) állománycsoporton belül magasabb beosztásba a (2) bekezdés a), c) és f ) pontja szerinti feltétel alapján
nevezhető ki, és
b) az általa betöltött szolgálati beosztásban elérhető legmagasabb rendfokozat eléréséig a (2) bekezdés b) és
f ) pontja szerinti feltétel alapján léptethető elő.
(8) Az állomány bírósági szervezethez, a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezethez vagy az ügyészi
szervezethez vezényelt tagjának rendfokozati előmenetelére – az általa betöltött beosztáshoz rendszeresített
rendfokozat eléréséig – a speciális beosztást betöltőkre vonatkozó rendfokozati várakozási időket kell alkalmazni.
A rendfokozati előmenetel feltétele az éves fizikai állapotfelmérés és az éves kiképzési feladatok eredményes
végrehajtása.
(9) Az állomány (8) bekezdésben meghatározottaktól eltérő más szervhez vezényelt tagjának rendfokozati
előmenetelére a speciális beosztást betöltőkre vonatkozó rendfokozati várakozási időket kell alkalmazni azzal,
hogy előléptetésükre a vezénylés időtartama alatt egyszer, a más szerv vezetőjének kezdeményezésére, a miniszter
döntésével kerülhet sor, ha
a) a más szervnél teljesített szolgálat időtartama meghaladja az 5 évet,
b) az állomány tagja megfelel a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételnek, és az előléptetés szükségességét a más
szerv vezetője részletesen megindokolta, és
c) az állomány tagja az éves fizikai állapotfelmérést és az éves kiképzési feladatokat eredményesen végrehajtotta.”

20. §		
A Hjt. VIII. Fejezete a következő 51/A. alcímmel egészül ki:
„51/A. A szolgálati beosztásban történő továbbfoglalkoztatás fokozati vizsga alapján
85/A. § (1) Az állomány miniszteri rendeletben meghatározott nem vezetői beosztást betöltő tagja a miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint – a motiváció fenntartása és a szervezeti tudás fejlesztése érdekében –
fokozati vizsgát tesz. Állománycsoport-váltás esetén, valamint a tiszti és az altiszti állomány tagjának előmenetele
esetén a fokozati vizsgakötelezettség – ha a fokozati vizsga letétele kötelező – a magasabb rendfokozathoz
kapcsolódóan indul, illetve kezdődik újra.
(2) A tiszti és az altiszti állomány esetében a fokozati vizsga négyszintű, legénységi állomány esetében háromszintű.
(3) A tiszti és az altiszti állomány esetében az első fokozati vizsgát a kötelező várakozási idő leteltének évében,
a következő fokozati vizsgákat pedig négyévente kell letenni. Az állomány speciális előmeneteli rendű beosztást
betöltő törzszászlós rendfokozatú tagjának az első fokozati vizsgát a rendfokozatba lépés évétől számított hatodik
évben kell letenni. A negyedik fokozati vizsga letételét követően további négyévente a negyedik fokozatnak
megfelelő vizsga megújítása szükséges.
(4) A legénységi állomány tagja az első fokozati vizsgát az állományba vételtől számított harmadik évben,
a következő fokozati vizsgákat pedig háromévente teszi le. A harmadik fokozati vizsga letételét követően további
háromévente a harmadik fokozatnak megfelelő vizsga megújítása szükséges.
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(5) Ha az állomány tagja a fokozati vizsgát legkésőbb a vizsgakötelezettség évének október 31. napjáig nem teszi le,
vagy sikertelen vizsgát tesz, fennálló szolgálati viszonya a vizsgatételi kötelezettség évének utolsó napján e törvény
erejénél fogva megszűnik.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az állomány tagja a fokozati vizsgát az (5) bekezdés szerinti
határidőben önhibájából nem teszi le vagy sikertelen vizsgát tesz, indokolt kérelmére a munkáltatói jogkört
gyakorló a vizsga letételére szolgálati érdekből a vizsgakötelezettség évétől vagy az utolsó sikertelen vizsga évétől
számított további két év halasztást engedélyezhet azzal, hogy az engedély megadása nem érinti a várakozási idő
meghosszabbítása tárgyában a 86. § (3) bekezdése szerint meghozható döntést. A munkáltatói jogkört gyakorló
a halasztásra vonatkozó döntését legkésőbb a vizsgakötelezettség évének november 30. napjáig hozza meg.
(7) A (3) és a (4) bekezdés szerinti vizsgakötelezettség alapjául szolgáló időbe be nem számítható időtartamokat
miniszteri rendelet határozza meg.
(8) Az állomány vezetői beosztásból vagy – miniszteri rendeletben meghatározott esetben – rendelkezési
állományból nem vezetői beosztásba áthelyezett tagjára az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy
a) az áthelyezés napjával a viselt rendfokozatában eltöltött idő alapján kell megállapítani, hogy mely fokozatra való
vizsgakötelezettsége áll fenn, és
b) a vizsgakötelezettség évének az áthelyezés évét követő évet kell tekinteni.”
21. §

(1) A Hjt. 92. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A honvédelmi szolgálati díjra való jogosultság szempontjából szolgálati viszonyban töltött időként kizárólag
a hivatásos, a szerződéses, továbbá a 216. § (3) és (4) bekezdése alapján önkéntes tartalékos katonai szolgálati
viszonyban töltött tényleges, szorzószámok nélkül számított szolgálati időt, valamint a szolgálaton kívüli állomány
időtartamát kell figyelembe venni.
(6) Ha a szerződéses állomány tagja hivatásos szolgálati viszonyt létesít, az addig szerződéses szolgálati viszonyban
eltöltött ideje – a (8) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel – hivatásos szolgálati viszonyban töltött időnek
számít.”
(2) A Hjt. 92. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hivatásos állomány végkielégítése szempontjából nem vehető figyelembe a szerződéses szolgálati viszonyban
eltöltött azon időszak, amelyre vonatkozóan a szerződéses katona szerződés-hosszabbítási díjban részesült.
(9) Az állományba visszavett hivatásos katona, vagy ismételten létesített szolgálati viszony esetén a szerződéses
katona végkielégítésre, illetve visszailleszkedési támogatásra jogosító szolgálati idejeként csak az újabb
szolgálati viszonyban eltöltött időt lehet figyelembe venni, kivéve, ha a szolgálati viszony korábbi megszűnése
vonatkozásában részére kifizetett leszerelési segély, visszailleszkedési támogatás vagy végkielégítés a szolgálati
viszony létesítéséig teljes összegben visszafizetésre került, vagy az a 71. § (4) bekezdés c) pontja vagy a 74. §
(4) bekezdés c) pontja alapján nem került részére kifizetésre. A korábbi szolgálati viszony megszűnése
vonatkozásában kifizetett, e bekezdésben említett juttatások visszafizetése esetén a végkielégítésre, illetve
a visszailleszkedési támogatásra jogosító szolgálati időbe a korábbi szolgálati viszony időtartamát is be kell
számítani.”

22. §		
A Hjt. 95. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Általános szolgálati rendben teljesít szolgálatot az állomány tagja, ha a szolgálati beosztásban
a szolgálatteljesítési idő – szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén annak átlagában – heti negyven óra.
Nem határozhat meg a munkáltatói jogkört gyakorló általános szolgálati rendet akkor, ha a 94. § (1) bekezdése
szerinti körülmények a 94. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti szolgálati rend alkalmazásának szükségességét
támasztják alá.”
23. §

(1) A Hjt. 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A napi szolgálatteljesítési idő – a készenléti jellegű beosztások és a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására
szervezett beosztások kivételével – négy óránál rövidebb és tizenkét óránál hosszabb nem lehet.”
(2) A Hjt. 96. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A készenléti jellegű beosztások és a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztások esetén
a napi szolgálatteljesítési idő
a) négy óránál rövidebb is lehet, ha a szolgálatteljesítési idő alatt végzett tevékenység nem kapcsolódik közvetlenül
a szolgálati beosztás során jellemzően előforduló feladatok ellátásához, és
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b) legfeljebb huszonnégy óra lehet, amely az eligazítás, a váltás, valamint a szolgálati felszerelések felvétele és
leadása érdekében szükséges időtartammal meghosszabbítható.”
24. §		
A Hjt. 97. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A munkáltatói jogkört gyakorló időkeret alkalmazása esetén előzetesen írásban meghatározza és a helyben
szokásos módon közli az állomány tagjával a szolgálatteljesítési időkeret kezdő és befejező időpontját, valamint
a szolgálatteljesítési időkeretben teljesítendő szolgálatteljesítési időt. A szolgálatteljesítési időkeretben teljesítendő
szolgálatteljesítési időt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint az időkeret tartama, az állomány tagjára
irányadó napi szolgálatteljesítési idő és az általános szolgálati rend alapulvételével kell megállapítani.
(4) A munkáltatói jogkört gyakorló a (3) bekezdés szerinti szolgálatteljesítési időkeret tartamán belül miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint kijelöli, közli, és szükség esetén módosíthatja a tényleges szolgálatteljesítési
időt és a pihenőnapokat. Az állomány tagjával a (3) bekezdés szerinti szolgálatteljesítési időkeret befejező
időpontjával el kell számolni, azzal, hogy a munkaszüneti napon, valamint a rá irányadó heti pihenőnapon teljesített
szolgálatot kétszeresen kell figyelembe venni.”
25. §		
A Hjt. 101. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az állomány tagja hetenként szombaton és vasárnap pihenőnapra jogosult.
(4) Az állomány szolgálatteljesítési időkeretben szolgálatot teljesítő tagja hetente két pihenőnapra jogosult, de
az a (3) bekezdéstől eltérően a hét bármely napján kiadható úgy, hogy havonta legalább egy pihenőnapnak
vasárnapra kell esnie.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően a pihenőnapok – a fokozottan veszélyes szolgálati beosztást kivéve – a szolgálati
elfoglaltság miatt havonta összevontan is kiadhatók, de legalább 1 pihenőnapnak ilyenkor is vasárnapra kell esnie.”
26. §		
A Hjt. 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104. § (1) A túlszolgálatért az állomány tagját annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg.
A szabadidőt a túlszolgálatot követően harminc napon belül kell kiadni. Ha a szabadidő e határidőben való kiadása
a honvédségi szervezet zavartalan működését veszélyezteti, azt legkésőbb a túlszolgálatot követő hat hónapon
belül kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellentételezés kétszeresére jogosult az állomány tagja, ha a túlszolgálatot a heti
pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítette.
(3) Szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén az (1) bekezdés szerinti határidőtől eltérően a 103. §
(5) bekezdése szerint megállapított túlszolgálat időtartamával – a 97. § (4) bekezdése megfelelő alkalmazásával –
csökkenteni kell a következő időkeretben teljesítendő szolgálatteljesítési időt. Ettől eltérően, ha a szolgálatteljesítési
időkeret lejártát követően az állomány tagjának foglalkoztatása a továbbiakban nem időkeretben történik,
az (1) bekezdés alkalmazandó.
(4) Miniszteri rendeletben meghatározott vezetői beosztásokban akkor jár a túlszolgálatért szabadidő, ha ezt
a miniszter rendeletben lehetővé teszi.
(5) A túlszolgálat elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét a miniszter rendeletben határozza
meg.”
27. §		
A Hjt. 105. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állomány tagja készenléti szolgálatot teljesít, ha szolgálatvezénylés alapján előre nem tervezhető szolgálati
feladat végrehajtásának biztosítása érdekében rendelkezésre áll, és a szolgálatvezénylés alapjául szolgáló
körülmények bekövetkezése esetén szolgálati feladat végrehajtására köteles, azzal, hogy a készenléti szolgálat
a) laktanyán kívüli készenléti szolgálat, ha a rendelkezésre állás időtartamát a munkáltatói jogkört gyakorló
határozza meg, helyét – beérkezési kötelezettségére tekintettel – az állomány tagja választja meg,
b) laktanyai készenléti szolgálat, ha a rendelkezésre állás időtartamát és helyét a szolgálatvezénylésben
a munkáltatói jogkört gyakorló határozza meg, vagy
c) fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálat, ha a szolgálatvezénylésben
meghatározott ideig, pihentetés biztosítása mellett, a készenléti szolgálat rendeltetése fegyveres szolgálatra vagy
nemzetközi kötelezettségből fakadó feladatra történő felkészülés és feladatvégzés.”
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(1) A Hjt. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az őr-, az ügyeleti- és a készenléti szolgálat teljesítésének ellentételezéseként az állomány tagja a (2) bekezdés
szerinti pihenőidőre, szabadnapra, illetve a 128. § (3) bekezdése szerinti illetménypótlékra jogosult.”
(2) A Hjt. 107. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pihenőidőt a szolgálat leadása után nyomban, a szabadnapot pedig legkésőbb kilencven napon belül kell
kiadni.”

29. §		
A Hjt. 115. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből legalább két hetet köteles
igénybe venni. A szülési szabadságot az anya kérelmére úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható
időpontja elé essen.
(2) A szülési szabadságot az (1) bekezdés szerinti időtartamból még hátralévő időre engedélyezni kell továbbá
a) annak a nőnek, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,
b) annak a gyámnak, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától,
c) a csecsemőt gondozó vér szerinti apának, ha a szülő nő igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból
a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
d) a csecsemőt gondozó vér szerinti apának, ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjától,
e) annak a férfinak, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe
fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból
a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
f ) annak a férfinak, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni
szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától, és
g) annak a férfinak, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel
napjától.”
30. §		
A Hjt. 121. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az illetmény időarányos része
a) jár az állomány tagjának a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete, sérülése vagy szolgálati eredetű betegsége
miatt engedélyezett egészségügyi szabadsága időtartamára,
b) jár az állomány tagjának a 120. § szerinti, valamint a nem szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete, sérülése
vagy a nem szolgálati eredetű betegsége miatt engedélyezett egészségügyi szabadság időtartamára évente
összesen 30 naptári napig,
c) 90%-ának megfelelő összeg jár az állomány tagjának a b) pont szerinti egészségügyi szabadságok időtartamára
a 31. naptári naptól,
d) 90%-ának megfelelő összeg jár az állomány tagjának évente a b) pont szerinti időtartamot követően a 31. naptári
naptól a baleset, sérülés szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegének, vagy a betegség szolgálati eredetének
megállapításáig,
e) összegéből legfeljebb annak 50%-a megvonható, ha az állomány egészségügyi szabadságon lévő tagjának
betegsége vagy sérülése súlyos gondatlanságának következménye,
f ) összegéből legfeljebb annak 50%-a megvonható, ha az állomány tagja az egészségügyi szabadság ideje alatt más
kereső tevékenységet folytat, ide nem értve a szellemi tevékenységet,
g) megvonásra kerül, ha az állomány egészségügyi szabadságon lévő tagja a betegségét vagy sérülését
szándékosan maga okozta,
h) részben vagy egészben visszatartható az egészségügyi szabadság alatt a 131. § alkalmazásával,
i) részben vagy egészben megvonható, ha az állomány tagja a gyógyulását felróhatóan késleltette, az orvos
utasításainak felróhatóan nem tett eleget, vagy az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható indok nélkül nem jelent
meg, vagy
j) részben vagy egészben megvonható, ha az állomány tagja az egészségügyi szabadsággal össze nem függő okból
külföldre távozik.”
31. §		
A Hjt. 69–74. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:
„69. Az illetmény általános szabályai
122. § (1) Az állomány tagja szolgálati viszonya alapján, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az állományba vétel
napjától a szolgálati viszony megszűnésének napjáig, havonta illetményre jogosult. Az illetmény
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a) alapilletményből,
b) honvédelmi szolgálati díjból,
c) illetménypótlékból, valamint
d) jogszabály alapján meghatározott esetekben kiegészítő illetményből
áll.
(2) Rész-szolgálatteljesítés engedélyezése esetén a 99. § (4) bekezdése szerinti időponttól az állomány tagja
illetményre a rész-szolgálatteljesítési idő alapján arányosítva jogosult.
(3) A tört havi illetményt – figyelemmel a 102. § (4) bekezdésére is – a tárgyhónap munkanapjainak száma alapján
kell meghatározni.
(4) Az illetményt a munkáltatói jogkört gyakorló állapítja meg, valamint az illetmény-megállapításnak nem minősülő
illetményváltozásról a munkáltatói jogkört gyakorló értesítést ad ki.
(5) Az egyes illetményelemeket egész összegre kerekítve, a hivatalos magyar pénznemben kell megállapítani.
(6) Amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti illetményelemek együttes összege nem éri el a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti
minimálbér vagy garantált bérminimum összegét – vagy rész-szolgálatteljesítés esetén annak arányosított részét –
a különbözetet kiegészítő illetményként kell megállapítani.
(7) Az állomány tagja nem jogosult illetményre
a) az illetmény nélküli szabadság időtartamára,
b) ha a 46. § (1) bekezdés j) pontja alapján rendelkezési állományba tartozik, vagy
c) a jogellenes távollét időtartamára.
70. Alapilletmény
123. § (1) Az alapilletmény szempontjából az állomány tagja által betölthető szolgálati beosztásokat a beosztás
szerinti felelősség, a szervezeti hovatartozás és a vezetői jelleg alapján hét besorolási osztályba kell besorolni.
Minden besorolási osztály az egyes rendszeresített rendfokozatok által meghatározott 20-20 besorolási kategóriából
áll. A besorolási osztályokat, a besorolási kategóriákat, a rendszeresített rendfokozatokat, valamint az ezekhez
tartozó alapilletmény-szorzószámokat az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az egyes szolgálati beosztások besorolási osztályba és besorolási kategóriába történő részletes besorolását
a miniszter rendeletben határozza meg.
(3) Az alapilletmény összegét a betöltött szolgálati beosztáshoz meghatározott besorolási osztály, besorolási
kategória figyelembevételével az 5. melléklet szerinti alapilletmény-szorzószám és a honvédelmi illetményalap
szorzataként kell meghatározni.
(4) Az (1) és a (3) bekezdéstől eltérően
a) a közkatona alapilletményét az 1. besorolási kategóriának megfelelő szorzószámmal,
b) az f ) pontban foglalt kivétellel a szerződéses pályakezdő alapilletményét a tervezett szolgálati beosztásának
megfelelő szorzószámmal,
c) a kezdő beosztást betöltő hadnagy vagy őrmester alapilletményét a viselt rendfokozatához tartozó besorolási
kategóriának megfelelő szorzószámmal,
d) a miniszteri rendeletben meghatározott vezénylő zászlós beosztást betöltők alapilletményét 6,35–9,00 közötti
szorzószámmal,
e) az állomány 6. melléklet szerinti felsővezetői szolgálati beosztást betöltő tagjának alapilletményét a 6. melléklet
szerinti szorzószámokkal, továbbá
f ) az alapilletményt az állomány speciális beosztást betöltő tagja esetében addig, amíg a viselt rendfokozata
elmarad a beosztásához rendszeresített rendfokozattól, valamint azon szerződéses pályakezdő alapilletményét,
akinek tervezett első rendfokozata alacsonyabb a tervezett beosztásához rendszeresített rendfokozatnál,
a rendszeresített rendfokozatba való előléptetésig a beosztásban elérhető rendfokozatnál eggyel alacsonyabb
rendfokozathoz tartozó besorolási kategóriának megfelelő szorzószámmal
kell megállapítani.
(5) Az (1)–(4) bekezdéstől eltérően az állomány 46. § (1) bekezdés f )–i), k)–s) pontja alapján rendelkezési állományba
tartozó tagjának alapilletményét
a) a 46. § (1) bekezdés adott pontja alapján történő rendelkezési állományba helyezést megelőző napon érvényes
aa) e törvény szerinti illetmény-megállapításban szereplő alapilletmény alapjául szolgáló besorolási osztály és
besorolási kategória szerint, vagy
ab) ha az aa) alponttól eltérően e törvény alapján magasabb alapilletményben részesült, ez utóbbi alapján, vagy

5354

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

b) ha az a) pont aa) alpontja alapján nem állapítható meg a beosztás szintje, és nem részesült az a) pont ab) alpontja
szerinti magasabb alapilletményben sem, akkor az I. besorolási osztály és a viselt rendfokozatnak megfelelő
besorolási kategória alapján
kell megállapítani.
(6) Az állomány 46. § (1) bekezdés u) pontja alapján rendelkezési állományba tartozó tagja a rendelkezési
állományba helyezését megelőző napon érvényes alapilletményére jogosult.
124. § Az állomány 6. melléklet szerinti felsővezetői szolgálati beosztást betöltő tagja részére a miniszter
rendeletben a 6. mellékletben foglaltaktól eltérően magasabb szorzószámot állapíthat meg.
71. A honvédelmi szolgálati díj
125. § (1) Az állomány tagja a 92. § (5) bekezdése szerinti tényleges szolgálati viszonyban töltött ideje alapján
– a (2) bekezdés szerinti időponttól – a 7. mellékletben foglalt táblázat B oszlopa szerinti szorzószám és
a honvédelmi illetményalap szorzataként megállapított honvédelmi szolgálati díjra jogosult.
(2) Az állomány tagja a 7. melléklet szerinti, tényleges szolgálati viszonyban töltött évhez tartozó honvédelmi
szolgálati díjra a szolgálati viszonyban töltött idő elérését követő év első napjától jogosult.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, amennyiben az állomány tagja a betöltött beosztásához rendszeresített
rendfokozathoz tartozó 85/A. § szerinti fokozati vizsgával rendelkezik, a 92. § (5) bekezdése szerinti tényleges
szolgálati viszonyban töltött ideje, az állománycsoportjához és a legmagasabb fokozati vizsgájához tartozó
7. mellékletben foglalt táblázat C–M oszlopa szerinti megfelelő szorzószám és a honvédelmi illetményalap
szorzataként megállapított honvédelmi szolgálati díjra jogosult.
(4) Az állomány tagja a (3) bekezdés szerint megállapításra kerülő honvédelmi szolgálati díjra a fokozati vizsga
sikeres letételét követő év első napjától jogosult.
(5) A (3) bekezdésben foglalt feltételeknek való újbóli megfelelésig az (1) bekezdés szerint jogosult honvédelmi
szolgálati díjra
a) a tiszti és az altiszti állomány tagja beosztásban történő előmenetele,
b) az állomány tagja vezetői beosztásba történő áthelyezése, kinevezése, illetve
c) a legénységi állomány tagja állománycsoport váltása
esetén, az a), b) vagy c) pont szerinti áthelyezés, kinevezés napjától.
(6) Az állomány 85/A. § (8) bekezdése szerinti tagja az áthelyezés napjától a (3) bekezdés szerint jogosult
honvédelmi szolgálati díjra, ha az áthelyezést követően betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz
tartozó 85/A. § szerinti fokozati vizsgával rendelkezik. Az áthelyezést követően betöltött beosztáshoz rendszeresített
rendfokozathoz tartozó fokozati vizsga után járó honvédelmi szolgálati díjra az áthelyezés napjától a fokozati
vizsga letétele hiányában is jogosult az állomány áthelyezett tagja, azzal, hogy az áthelyezést követően betöltött
beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz tartozó fokozati vizsgakötelezettségének a 85/A. § (8) bekezdés
b) pontja szerinti határidőn belül eleget kell tennie.
126. § A 125. §-ban foglaltaktól eltérően az állomány 6. melléklet szerinti felsővezetői szolgálati beosztást betöltő
tagja honvédelmi szolgálati díjra nem jogosult.
72. Az illetménypótlékok
127. § (1) STANAG 6001 pótlékra jogosult az állomány tagja, ha olyan szolgálati beosztást tölt be, amelyben
az idegen nyelv használata szükséges és rendelkezik a szükséges idegennyelv-tudással.
(2) Az (1) és a (4)–(6) bekezdéstől eltérően nem jogosult STANAG 6001 pótlékra az állomány nyelvtanár, tolmács,
fordító vagy revizor-fordító szolgálati beosztást betöltő tagja a beosztása ellátásához szükséges idegennyelv-tudása
alapján.
(3) A STANAG 6001 pótlékra való jogosultság szempontjából államilag elismert nyelvvizsga esetén a komplex
felsőfokú (C1) nyelvvizsga STANAG 3333, a komplex középfokú (B2) nyelvvizsga STANAG 2222, a komplex
alapfokú (B1) nyelvvizsga STANAG 1111 idegennyelv-tudásnak minősül. Az egyes eltérő szinten teljesített STANAG
nyelvvizsgák besorolását miniszteri rendelet állapítja meg.
(4) A pótlék havi mértéke idegennyelv-tudásonként
a) STANAG 3333 vagy annál magasabb szint esetén a honvédelmi illetményalap 51,5%-a,
b) STANAG 2222 szint esetén a honvédelmi illetményalap 30,9%-a,
c) STANAG 1111 szint esetén a honvédelmi illetményalap 10,3%-a.
(5) Az (1) bekezdéstől eltérően angol, francia és német idegennyelv-tudás esetében a pótlék alanyi jogon jár.
A (4) bekezdéstől eltérően ezen idegen nyelvek után a pótlék havi mértéke
a) STANAG 3333 vagy annál magasabb szint esetén a honvédelmi illetményalap 102,9%-a,
b) STANAG 2222 szint esetén a honvédelmi illetményalap 61,8%-a,
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c) STANAG 1111 szint esetén a honvédelmi illetményalap 15,5%-a.
(6) A miniszter rendeletben további olyan idegen nyelveket is meghatározhat, amelyek után az (5) bekezdés szerinti
összegű pótlék jár.
(7) Ha az állomány tagja az idegen nyelvből államilag elismert írásbeli vagy szóbeli típusú nyelvvizsgával
rendelkezik, a (4) vagy az (5) bekezdés szerinti mérték 50%-ának megfelelő összegben jogosult pótlékra. Ha
az állomány tagja ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző szintű vagy ugyanazon nyelvből
különböző típusú és szintű idegennyelv-tudással rendelkezik, STANAG 6001 pótlékra az adott idegen nyelv után
csak a magasabb összegű pótlék szerinti idegennyelv-tudás alapján jogosult.
128. § (1) A veszélytől, fokozott igénybevételtől, illetve sajátos felkészültségtől, kockázatvállalástól függően
az állomány tagja a miniszter által rendeletben meghatározott jogosultsági szabályok szerint veszélyességi, illetve
fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult.
(2) A veszélyességi illetménypótlék – a miniszter által rendeletben meghatározott jogcímenként – a honvédelmi
illetményalap százalékában meghatározva
a) havonta						4–400%,
b) naponként						2%,
c) óránként						2–20% vagy
d) berepült repülőgépenként, beugrott ejtőernyőnként
20–35%
szerinti mértékben kerül megállapításra.
(3) A fokozott igénybevételi illetménypótlék – a miniszter által rendeletben meghatározott jogcímenként –
a honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva
a) havonta						20–270%,
b) naponként						5–10% vagy
c) óránként						0,05–5%
szerinti mértékben kerül megállapításra.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl a 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állomány tagja havonta
az alapilletmény 30%-ának megfelelő összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult.
(5) Az állomány tagja miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – ha a területi, illetve szerkezeti
munkaerő-piaci hatás, továbbá a Honvédség szempontjából kiemelt jelentőségű felkészültség, magasabb szakmai
követelmény vagy szakmai irányítói felelősség indokolja – munkaerő-piaci pótlékra jogosult. A munkáltatói jogkört
gyakorló a munkaerő-piaci pótlékot miniszteri rendeletben meghatározottak szerint az állomány tagja részére
határozott időre állapíthatja meg, havonta legfeljebb a honvédelmi illetményalap 650%-ának megfelelő mértékben.
(6) Az állomány 6. melléklet szerinti felsővezetői szolgálati beosztást betöltő tagja a 127. §, illetve az (1)–(5) bekezdés
szerinti illetménypótlékokra nem jogosult.
73. Az illetményfolyósítás szabályai
129. § (1) Az illetményt havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig a hivatalos magyar
pénznemben kell az állomány tagja megbízása alapján fizetési számlájára átutalni, vagy ha azzal nem rendelkezik,
lakcímére postai úton történő kifizetéssel teljesíteni (a továbbiakban együtt: illetményfolyósítás).
(2) A Honvédség viseli az illetményfolyósítás költségét.
(3) A fizetési számlához kapcsolódóan az állomány tagja részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.
(4) Az illetményt utalvány vagy fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló más formában kifizetni nem lehet.
(5) Az illetményt az állomány tagja részére kell folyósítani, kivéve, ha erre mást felhatalmaz, vagy bírósági vagy
hatósági határozat ebben korlátozza.
(6) Az illetmény késedelmes folyósítása esetén, ha az a Honvédség hibájából következik be, az állomány tagja
a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti késedelmi kamatra jogosult.
(7) Az állomány tagja részére a folyósított illetményről részletes, írásbeli elszámolást kell adni, amelyből mind
a kiszámítás helyessége, mind a levonások jogcíme és összege ellenőrizhető.
130. § (1) Az illetményből levonásnak csak jogszabály, vagy – a levonásmentes illetményrészig –, végrehajtható
határozat vagy az állomány tagjának írásbeli hozzájárulása alapján van helye. A Honvédség az előlegnyújtásból
eredő követelését – a levonásmentes illetményrészig – az állomány tagja illetményéből levonhatja. Az illetménnyel
szemben beszámításnak nincs helye. A levonásmentes illetményrész nem engedményezhető.
(2) A jogalap nélkül folyósított illetmény hatvan napon belül írásbeli felszólítással vagy fizetési meghagyással
az állomány tagjától visszakövetelhető. Elévülési időn belül visszakövetelhető a jogalap nélkül folyósított illetmény,
ha annak jogtalanságáról az állomány tagja tudott vagy tudnia kellett volna.
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(3) Az állomány tagja az illetményre vonatkozó igényéről előre nem mondhat le, és a levonásmentes illetményrészét
nem ruházhatja át.
(4) Az illetményből való levonásra, a fizetési felszólítás vagy a fizetési meghagyás végrehajtására – a jogerőre
emelkedést követően – a bírósági végrehajtás szabályai az irányadóak.
74. Az illetmény visszatartása
131. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló döntése alapján az illetmény legalább 5%-át, de legfeljebb 50%-át vissza
kell tartani
a) a 46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozás,
b) a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés,
c) az előzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom,
d) az ideiglenes kényszergyógykezelés, valamint
e) a katonai fogdán végrehajtani rendelt szabadságvesztés büntetés
időtartama alatt.
(2) A munkáltatói jogkört gyakorló az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az illetmény 50%-ot meghaladó
mértékű, de legfeljebb az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott mindenkori legkisebb összegét
(a továbbiakban: nyugdíjminimum) meghaladó részének visszatartásáról is dönthet, ha
a) az állomány tagjának előzetes letartóztatását, lakhelyelhagyási tilalmát vagy ideiglenes kényszergyógykezelését
a bíróság meghosszabbítja,
b) az állomány tagjával szemben vádemelésre kerül sor,
c) az állomány tagja vezető beosztást tölt be, vagy
d) az állomány tagjának az illetmény visszatartását megalapozó magatartása ismétlődő jellegű vagy a szolgálati
beosztásával közvetlenül összefügg.
(3) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérően az illetménynek a nyugdíjminimum összegét meghaladó részét kell
visszatartani
a) a szolgálatra méltatlanság megállapítását megalapozó határozat kézbesítésétől,
b) a szolgálati viszony megszüntetését vagy lefokozást kimondó fegyelmi határozat kézbesítésétől vagy
c) a szolgálati viszony megszüntetését, a közügyektől eltiltást vagy a lefokozást kimondó bírósági ítélet
kihirdetésétől.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időtartamok alatt az állomány tagja nem jogosult a 73. § (1) bekezdése
szerinti szerződés-hosszabbítási díjra.
(5) A visszatartott illetményre, valamint a 73. § (1) bekezdése szerinti szerződés-hosszabbítási díjra az állomány tagja
a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben utólag akkor jogosult, ha
a) a fegyelmi eljárást felelősség megállapítása nélkül szüntetik meg,
b) a büntetőeljárást megszüntetik, vagy annak során felmentő ítéletet hoznak,
c) a méltatlansági eljárást méltatlanság megállapítása nélkül szüntetik meg, vagy
d) a 187. § (2) bekezdése szerinti kereset jogerős elbírálásával a tábornok szolgálati viszonya nem szűnik meg.”
32. §		
A Hjt. 132. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„132. § (1) A tiszti és az altiszti állomány tagja – ide nem értve a 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési
állományba tartozókat – jubileumi jutalomra jogosult, melynek mértéke
a) huszonöt év szolgálati viszonyban töltött idő esetén kéthavi,
b) harminc év szolgálati viszonyban töltött idő esetén háromhavi,
c) harmincöt év szolgálati viszonyban töltött idő esetén öthavi,
d) negyven és azt követő minden öt év szolgálati viszonyban töltött idő esetén héthavi
távolléti díjnak megfelelő összeg.
(2) A jubileumi jutalmat az arra jogosító szolgálati viszonyban töltött idő elérésének napján érvényes illetmény
figyelembevételével számított távolléti díj alapján kell megállapítani és a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati
viszonyban töltött idő elérését követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.
(3) Az állomány azon tagja részére, aki alapilletményre az 5. melléklet VII. besorolási osztály alapján jogosult, és
a tartós külföldi szolgálata alatt válik jogosulttá jubileumi jutalomra, a jubileumi jutalmat a külföldi szolgálatot
megelőző napon érvényes illetménye figyelembevételével számított távolléti díj alapján kell megállapítani.”
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33. §		
A Hjt. XI. Fejezete a következő 75/A. alcímmel egészül ki:
„75/A. Teljesítményjuttatás
132/A. § Az állomány tagja a kimagasló teljesítményére, illetve az általa végrehajtott többletfeladatokra figyelemmel
a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint az erre a célra a személyi juttatások előirányzaton belül
biztosított keret terhére teljesítményjuttatásban részesíthető.”
34. §		
A Hjt. XI. Fejezete a következő 75/B. alcímmel egészül ki:
„75/B. Egyes felsővezetői juttatások
132/B. § A Honvéd Vezérkar főnöke közigazgatási államtitkári, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese helyettes
államtitkári vezetői juttatásokra jogosult.”
35. §		
A Hjt. 134. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyszeri juttatást az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tiszt, altiszt földi beosztásba helyezése napját
követő hónap 5. napjáig, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig a szolgálati viszony megszűnésekor
kifizetésre kerülő pénzbeli járandóságokkal együtt kell kifizetni.”
36. §		
A Hjt. 141. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„141. § (1) A pénzbeli juttatást az állomány tagja megbízása alapján kell a fizetési számlájára átutalni, vagy, ha azzal
nem rendelkezik, lakcímére postai úton történő kifizetéssel teljesíteni. A pénztárból kifizethető egyes juttatások
körét a miniszter határozza meg.
(2) Az állomány tagja az illetmény nélküli szabadság időtartamára – ha miniszteri rendelet eltérően nem
rendelkezik – pénzbeli és természetbeni juttatásokra nem jogosult. A szolgálati viszony alapján nyújtott pénzbeli
vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az időarányosság elve alkalmazandó, ha
a juttatásra való jogosultság a szolgálatteljesítési idő mértékével összefügg.
(3) A Honvédség az állomány tagjának szolgálati viszonyával összefüggő egyéb tartozásának, továbbá
az illetményen túl minden egyéb, jogalap nélkül kifizetett pénzbeli juttatásának megtérítésére irányuló igényét
az állomány tagjának előzetes értesítését követően a folyósításra kerülő juttatásokból történő levonással vagy
utólag írásbeli felszólítással, vagy fizetési meghagyással, elévülési időn belül érvényesítheti.”
37. §		
A Hjt. 146. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül:
„(4) Amennyiben a kötelezettségszegés miatt először büntető- vagy szabálysértési eljárás indul, a fegyelmi eljárás
megindítására nyitva álló 30 napos határidőt a jogerős határozatnak a munkáltatói jogkört gyakorlóval történt
közlésétől, az egyéves határidőt az eljárás jogerős befejezésétől kell számítani.”
38. §		
A Hjt. 153. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„153. § (1) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
a) annak tartama alatt az állomány tagjának szolgálati viszonya megszűnik,
b) a kötelezettségszegés nem fegyelemsértés,
c) a kötelezettségszegést nem az állomány eljárás alá vont tagja követte el,
d) a fegyelmi eljárás adatai alapján nem állapítható meg, hogy a kötelezettségszegést az állomány eljárás alá vont
tagja követte el,
e) a 146. § (1) bekezdés a), c)–e) pontjában meghatározott ok áll fenn, vagy
f ) az ügyben – a 151. § (1) bekezdés b) pontja kivételével – bíróság előtt vagy más hatóságnál eljárás indult.
(2) Megszűnik a fegyelmi eljárás, ha a munkáltatói jogkört gyakorló figyelmeztetést alkalmaz, és a kifogás
benyújtására nyitva álló határidő kifogás benyújtása nélkül eltelt.”
39. §		
A Hjt. 182. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nincs helye fellebbezésnek a miniszter által hozott határozat ellen.”
40. §		
A Hjt. 193. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„193. § Érdekképviseleti szervezet a KNBSZ-nél nem működhet, és érdekképviseleti szervezethez a hivatásos
állomány tagja nem csatlakozhat, annak tagja nem lehet.”
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41. §		
A Hjt. 199. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„199. § (1) A főigazgató és helyettesei illetményének megállapítására irányuló munkáltatói jogkör át nem ruházható
hatáskörben gyakorolható.
(2) A főigazgató közigazgatási államtitkári, helyettese helyettes államtitkári vezetői juttatásokra jogosult.
(3) A hivatásos állomány tagjának az alapilletménye 5–25%-a közötti mértékben területi pótlék állapítható
meg. A területi pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat és a hozzájuk kapcsolódó pótlék mértékét a miniszter
– a minősített adat védelmére vonatkozó szabályok alkalmazásával – utasításban határozza meg.
(4) Az idegennyelv-tudás igazolásának a miniszter által rendeletben meghatározottaktól eltérő szabályait, továbbá
a 127. § (5) és (6) bekezdése szerinti nyelvek mellett további, a 127. § (5) bekezdése szerinti mértékű pótlékra
jogosító idegen nyelveket a főigazgató határozza meg.”
42. §		
A Hjt. 212. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem alkalmazható a 23. § (2) bekezdése, a 25. § (1) bekezdése, a 31. § (3) bekezdése, a 32. § (3)–(6) bekezdése,
a 46–48. §, az 57. §, az 59. § (2) bekezdés b), c) és e) pontja, a 61–67. §, a 68. § (1) bekezdés b) és h) pontja, a 69. §,
a 71. és 73–74. §, a 76. §, a 81–86. §, a 87. § (2) bekezdése, a 88–91. §, a 109–118. §, a 120. §, a 123. § (4) bekezdés
a)–c) és e) pontja, a 125–128. §, a 129. § (2) és (3) bekezdése, a 132. §, a 133–134. §, a 137. és 138. §, a 140. §
(2) bekezdés a)–e) és g)–i) pontja, továbbá a 140/C. §.”
43. §		
A Hjt. 215. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az önkéntes tartalékos katona köteles visszafizetni a részére korábbi, szerződéses legénységi szolgálati viszonya
alapján folyósított visszailleszkedési támogatás 74. § (3) bekezdése szerinti részét, ha önkéntes tartalékos szolgálati
viszonya a vállalt szolgálati idő letöltése előtt a (3) bekezdés, az 59. § (1) bekezdés c) pontja, a 68. § (1) bekezdés c),
e)–g), i)–n) pontja alapján szűnik meg, vagy ha a vállalt szolgálati idő letöltése előtt az önkéntes tartalékos katona
a (2) bekezdés szerinti egyoldalú nyilatkozatot tett.”
44. §

(1) A Hjt. 219. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése időtartamára
a) a szolgálati helye szerinti állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített szolgálati beosztásához
tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő alapilletményre,
b) miniszteri rendeletben meghatározottak szerint laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati
ellátásra, továbbá egyes szociális támogatásokra és egyes utazási költségeinek a megtérítésére
jogosult.”
(2) A Hjt. 219. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal
a honvédelmi illetményalap 45%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult.
(5) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes műveleti tartalékos katona teljesített szolgálati évenként
utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege a minimálbér 50%-a.”

45. §		
A Hjt. 238. § (2) bekezdés 18. és 19. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„18. az illetmény, az ösztöndíj, a végkielégítés, a visszailleszkedési támogatás, a szerződés-hosszabbítási díj,
a szerződéskötési díj, a rendelkezésre állási díj, a teljesítményjuttatás, a jubileumi jutalom, a szabadságmegváltás és
a túlszolgálati díj megállapítására és folyósítására vonatkozó szabályokat,
19. a fokozati vizsgára kötelezettek körét, a vizsgára jelentkezés és a vizsgáztatás rendjét, a vizsgáztatásért felelős
szervezet kijelölését,”
46. §		
A Hjt. 247/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„247/B. § A 2015. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban az általános előmeneteli rendbe tartozó
szolgálati beosztásokban szolgálatot teljesítő főhadnagyok a kötelező várakozási idő letelte előtt két évvel
magasabb beosztásba kinevezhetők és előléptethetők.”
47. §

(1) A Hjt. 141. alcíme a következő 247/C. §-sal egészül ki:
„247/C. § A 2015. június 30-án hatályos 55. § szerinti, 2015. június 30-án folyamatban lévő megbízások e törvény
erejénél fogva 2015. június 30-ával megszűnnek. A megbízás megszűnéséről az állomány tagját értesíteni kell.”
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(2) A Hjt. 141. alcíme a következő 247/D–247/L. §-sal egészül ki:
„247/D. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2015. évi XLIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 38. § (7) és (8) bekezdését
a 2015. július 1-jét megelőzően állományba kerültek esetén 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.
247/E. § (1) Ha a szerződéses állomány tagjának szolgálati viszonya a szerződéses szolgálati viszony létesítésekor
vállalt idő letelte előtt szűnik meg, köteles a toborzópénzből a le nem szolgált időre eső összeget – az 59. §
(1) bekezdés a) és e) pontjában, a 62. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint (2) bekezdés b) és f ) pontjában
foglalt kivételekkel – visszafizetni.
(2) A szerződéses állomány tagja köteles visszafizetni a 2015. július 1-je előtti utolsó szerződés-módosításkor
részére kifizetett szerződés-hosszabbítási díj teljes összegét, ha szolgálati viszonya a vállalt szolgálati idő letöltése
előtt az 59. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés a) vagy e) pontja, a 62. § (1) bekezdés c) vagy e) pontja,
(2) bekezdés a), c), g) pontja, vagy a 68. § (1) bekezdés b)–n) pontja alapján megszűnik. A 2015. július 1-je előtti
utolsó szerződés-módosításkor részére kifizetett szerződés-hosszabbítási díj teljes összegét köteles visszafizetni
az a korábbi szerződéses katona is, akit az 59. § (1) bekezdés e) pontja szerint hivatásos állományba vettek, azonban
a hivatásos szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés a) vagy e) pontja, a 62. § (1) bekezdés
c) vagy e) pontja, (2) bekezdés a), c), g) pontja vagy a 68. § (1) bekezdés b)–n) pontja szerint szűnik meg úgy, hogy
a hivatásos szolgálati viszonyának időtartama nem éri el az utolsó szerződés-hosszabbításakor vállalt szolgálati idő
kétszeresét.
(3) Ha a legénységi állomány 2015. június 30-án állományban lévő tagja szolgálati viszonyának későbbi
megszűnésekor jogosult e törvény alapján visszailleszkedési támogatásra, akkor
a) a szolgálati viszonya megszűnésekor hatályos szabályok szerint megállapított, és a szerződéses szolgálati
viszonyának megszűnéséig részére kifizetett szerződés-hosszabbítási díj mértékével csökkentett mértékű, vagy
b) a jogviszony megszűnéséig megszerzett szerződéses szolgálati idő figyelembevételével a 2015. június 30-án
hatályos 74. § szerinti jogosultsági szabályok alapján számított leszerelésisegély-mérték és a 2015. június 30-án
érvényes illetményből képzett távolléti díj szorzatának megfelelő összegű
visszailleszkedési támogatásra jogosult, azzal, hogy az a) és a b) pont alapján megállapított összegek közül
a jogosult választása szerinti összeget kell a részére kifizetni.
(4) Ha a 2015. június 30-án szerződéses állományban lévő tiszt, altiszt szerződéses jogviszonyának megszűnésekor
jogosult e törvény alapján végkielégítésre, akkor
a) a szerződéses jogviszonyának megszűnésekor hatályos szabályok szerint megállapított, és a szerződéses
szolgálati viszonyának megszűnéséig részére kifizetett szerződés-hosszabbítási díj, valamint jubileumi jutalom
mértékével csökkentett mértékű, vagy
b) a jogviszony megszűnéséig megszerzett szerződéses szolgálati idő figyelembevételével a 2015. június 30-án
hatályos 74. § szerinti jogosultsági szabályok alapján számított – a szolgálati viszony alatt részére korábban
kifizetésre került jubileumi jutalom mértékével csökkentett – leszerelési segély és a 2015. június 30-án érvényes
illetményből képzett távolléti díj szorzatának megfelelő összegű
végkielégítésre jogosult azzal, hogy az a) és a b) pontok alapján megállapított összegek közül a jogosult választása
szerinti összeget kell a részére kifizetni.
247/F. § A 83. § (9) bekezdése szerinti ötéves időtartamba bele kell számítani a más szervnél szolgálatot teljesítő
állomány 2015. július 1-jén fennálló vezénylésének időtartamából a 2015. július 1-jéig eltelt időtartamot.
247/G. § (1) Az állomány 2015. július 1-jén állományban lévő tiszt, altiszt tagja esetében a viselt rendfokozata
szerinti kötelező várakozási idejének leteltétől, legénységi állomány esetében az állományba vétel évétől eltelt idő
alapulvételével, a 85/A. § megfelelő alkalmazásával meg kell állapítani, hogy mely fokozati vizsga letételére lenne
kötelezett. Az így megállapított fokozathoz tartozó fokozati vizsgát – a 85/A. § (5) és (6) bekezdése megfelelő
alkalmazásával – 2016. október 31-ig kell teljesíteni.
(2) Az állomány tagja az (1) bekezdés szerint megállapított fokozati vizsgához tartozó honvédelmi szolgálati díjra
2016. december 31-ig – fokozati vizsga letétele nélkül is – jogosult.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az állomány tagjának 2016. december 31-ig az (1) bekezdés szerint
megállapított fokozati vizsgához képest magasabb fokozat megszerezésére vonatkozó vizsgakötelezettsége
keletkezik, a fokozati vizsgát a magasabb fokozatnak megfelelően kell teljesítenie. A magasabb fokozati vizsgához
tartozó honvédelmi szolgálati díjra az állomány tagja 2017. január 1-jétől jogosult.
(4) Az állomány azon tagja, aki esetében 2015. július 1-je és 2015. december 31-e között keletkezik az I. fokozat
megszerzésére vonatkozó vizsgakötelezettség, 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig – fokozati vizsga
letétele nélkül is – a viselt rendfokozata szerinti I. fokozathoz tartozó honvédelmi szolgálati díjra jogosult. Az így
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megállapított fokozathoz tartozó fokozati vizsgát – a 85/A. § (5) és (6) bekezdése megfelelő alkalmazásával – 2016.
október 31-ig kell teljesíteni.
(5) Az állomány (1) bekezdés szerinti tagja esetében a következő fokozati vizsga letételére irányuló kötelezettség
alapját képező időszakot – állománycsoport-váltás, valamint a tiszti és az altiszti állomány tagjának előmenetele
kivételével – tiszt, altiszt tekintetében a viselt rendfokozat szerinti kötelező várakozási idő letelte, a legénységi
állomány tagja tekintetében az állományba vétel évétől eltelt idő alapján kell megállapítani.
(6) Az állomány miniszteri rendeletben meghatározott, 2015. július 1-jén rendelkezési állományban lévő
tagja esetében a (2) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a honvédelmi szolgálati díjra való
jogosultságot a rendelkezési állományba helyezés előtti utolsó szolgálati beosztáshoz rendszeresített rendfokozat
figyelembevételével kell megállapítani.
247/H. § (1) A Módtv.-vel megállapított 104. § helyett a 2018. december 31-ig elrendelt és teljesített túlszolgálatokra
a (2)–(8) bekezdést kell alkalmazni.
(2) Az állomány tagjának évi százötven óráig terjedő túlszolgálatáért annak időtartamával azonos mértékű
szabadidő jár. A szabadidőt a túlszolgálatot követően nyomban, de legkésőbb harminc napon belül kell kiadni.
(3) Az állomány tagja a túlszolgálat időtartamára túlszolgálati díjra jogosult
a) a munkáltatói jogkört gyakorló engedélyével, ha a túlszolgálat nem éri el az évi százötven órát, feltéve, hogy
a (2) bekezdés alkalmazása a honvédségi szervezet zavartalan működését veszélyeztetné, vagy
b) az évi százötven órát elérő vagy azt meghaladó túlszolgálatért,
amelyet legkésőbb a tárgyhónapot követő havi illetménnyel együtt kell kifizetni.
(4) A (3) bekezdés b) pontja esetén, annak alkalmazása helyett az állomány tagja kérheti a túlszolgálat időtartamával
azonos mértékű szabadidő biztosítását.
(5) A (2) és a (3) bekezdés szerinti ellentételezés kétszeresére jogosult az állomány tagja, ha a túlszolgálatot a heti
pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítette.
(6) A (2)–(5) bekezdéstől eltérően a szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén a 103. § (5) bekezdése szerint
megállapított túlszolgálat időtartamára jár túlszolgálati díj.
(7) Miniszteri rendeletben meghatározott vezetői beosztásokban akkor jár a túlszolgálatért szabadidő vagy
túlszolgálati díj, ha ezt a miniszter rendeletben lehetővé teszi.
(8) A túlszolgálat elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét a miniszter rendeletben határozza
meg.
(9) A 2019. január 1-jét megelőző időpontban kezdődött és 2019. január 1-jén még folyamatban lévő
szolgálatteljesítési időkeret elszámolására az elszámoláskor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
247/I. § (1) A Módtv.-vel megállapított 107. § (3) bekezdése helyett a 2018. december 31-ig elrendelt és teljesített őr-,
ügyeleti és készenléti szolgálat teljesítésének ellentételezésére a (2) bekezdést kell alkalmazni.
(2) A pihenőidőt a szolgálat leadása után nyomban, a szabadnapot pedig legkésőbb 90 napon belül kell kiadni.
Amennyiben a szolgálati elfoglaltság miatt a szabadnapot igazoltan nem lehet kiadni, az arra járó, miniszteri
rendeletben meghatározott díjazást legkésőbb a tárgyhónapot követő negyedik havi illetménnyel együtt kell
kifizetni.
(3) A Módtv.-vel megállapított 107. § (1) bekezdése helyett a 2018. december 31-ig elrendelt és teljesített
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásával összefüggésben elrendelt készenléti szolgálatokra a miniszter
rendeletben határozhatja meg azokat az eseteket és körülményeket, amelyek bekövetkezése esetén –
a feladatvégzés idejére – a 128. § (3) bekezdése szerinti pótlék helyett a 247/H. § túlszolgálat díjazására vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
247/J. § (1) A legénységi állomány 2015. július 1-jén állományban lévő azon tagját, akinek a beosztásához 2015.
július 1-jei hatállyal szakaszvezetőnél alacsonyabb rendszeresített rendfokozatot állapítanak meg, a beosztásában
e törvény erejénél fogva – alacsonyabb beosztásba helyezés nélkül is – tovább kell foglalkoztatni.
(2) Ha a legénységi állomány tagja által 2015. július 1-jén betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozat
alacsonyabb, mint a viselt rendfokozata, akkor az alapilletményét az 5. mellékletben a viselt rendfokozatához tartozó
besorolási kategóriához meghatározott szorzószám alapján kell megállapítani.
(3) Nem alkalmazható a (2) bekezdés a 2015. július 1-jét követően alacsonyabb beosztásba áthelyezett legénységi
állomány tagjára az áthelyezés napjától.
247/K. § (1) A 2015. július 1-jével megállapított illetmény távolléti díjba tartozó illetményelemeinek együttes
összege nem lehet kevesebb az állomány tagjának a 2015. június 30-i szabályok szerint a 2015. június 30-án
érvényes – beosztási illetmény eltérítés nélkül számított – illetményéből képzett távolléti díjnál. A különbözet
összegét illetményfejlesztési kiegészítő illetményként kell részére megállapítani.
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(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított illetményfejlesztési kiegészítő illetmény összegét csökkenteni kell
a későbbi, távolléti díjba tartozó illetményelemek összegének későbbi növekményével.
(3) A 2015. június 30-ig teljesített, a 2015. június 30-i szabályok szerint eseti illetménypótlékra jogosító
tevékenységek utáni eseti illetménypótlék-megállapítást a 2015. június 30-i szabályok szerint kell végrehajtani.
(4) A 2015. június 30-ig elrendelt és teljesített túlszolgálat után járó túlszolgálati díjat a 2015. június 30-i szabályok
alapján kell megállapítani.
(5) 2015. december 5-ig – vagy, ha a szolgálati viszony ezt megelőzően megszűnik vagy megszüntetésre kerül,
a 70. § (2) bekezdése szerinti határidőben – ki kell fizetni az arra jogosító szolgálati viszonyban töltött idejéhez
tartozó legmagasabb mértékű jubileumi jutalmat azon, 2015. július 1-jén állományban lévő szerződéses tiszt vagy
altiszt részére, aki a 2015. július 1-jén hatályos szabályok szerint a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati viszonyban
töltött időt 2015. július 1-je előtt elérte, feltéve, hogy az adott időszak után jubileumi jutalom részére még nem
került kifizetésre. A jubileumi jutalmat a 2015. június 30-án érvényes távolléti díj alapulvételével kell megállapítani.
E bekezdést nem kell alkalmazni abban az esetben, amikor a szolgálati viszony megszüntetésére irányuló
személyügyi eljárás 2015. június 30-ig megkezdődött.
(6) Az állomány 2015. július 1-jén külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetében a 132. § (3) bekezdése alkalmazásában
érvényes illetmény alatt a 2015. július 1-jétől megvalósuló illetményfejlesztésre figyelemmel megállapított
illetményt kell érteni.
247/L. § Az állomány 2015. július 1-jén felmentési idejét töltő tagjának szolgálati viszonyára a 2015. június 30-án
hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.”
48. §		
A Hjt.
1.
18. § (2) bekezdésében az „ideiglenes őrzés” szövegrész helyébe az „ideiglenes őrizet”,
2.
22. alcímének címében a „próbaidő” szövegész helyébe a „próbaidő és az alapkiképzés”,
3.
46. § (1) bekezdés m) pontjában a „legfeljebb 1 évig” szövegrész helyébe a „ , megfelelő szolgálati beosztásba
helyezéséig, de legfeljebb egy évig”,
4.
46. § (1) bekezdés r) pontjában a „hivatásos állomány legalább százados vagy legalább főtörzsőrmesteri”
szövegrész helyébe a „hivatásos tiszti állomány legalább százados és a hivatásos altiszti állomány legalább
főtörzsőrmesteri”,
5.
47. § (3) bekezdésében a „részének megfelelő távolléti díjra” szövegrész helyébe a „részére számított távolléti
díjnak megfelelő összegre”,
6.
48. § (1) bekezdés c) pontjában a „ , de legalább az utolsó havi illetményének megfelelő díjazásra jogosult”
szövegrész helyébe az „illetményre jogosult, ami nem lehet kevesebb a nyugdíj előtti rendelkezési
állományba helyezését megelőző illetményénél”,
7.
49. § (2) bekezdésében a „p)–r)” szövegrész helyébe a „p)–r) és u)”,
8.
50. § (2) bekezdésében az „Az állomány” szövegrész helyébe az „A Magyarországon települő katonai
szervezetnél szolgálatot teljesítő állomány”,
9.
50. § (3) bekezdésében a „vezénylésre a szerződés módosítását” szövegrész helyébe a „szerződésben vállalt
szolgálati időt meghaladó vezénylésre csak a szerződés meghosszabbítását”,
10.
58. § (2) bekezdésében az „illetményre” szövegrész helyébe az „illetményre és egyéb pénzbeli, valamint
természetbeni ellátásra”,
11.
71. § (2) és (4) bekezdésében a „hivatásos” szövegrész helyébe a „tiszti, altiszti”,
12.
71. § (4) bekezdésében az „a felmentési idő utolsó napján” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés a) pontja
esetén a felmentési idő utolsó napján, az (1) bekezdés b) pontja esetén a szerződés lejártakor”,
13.
71. § (4) bekezdés b) pontjában a „távolléti díjra” szövegrész helyébe az „illetményre”,
14.
75. § (3) bekezdésében a „ki” szövegrész helyébe a „ki, azzal, hogy ha a szolgálati viszony megszűnése és
a hivatásos állományba visszavétel között több mint tíz év telt el, próbaidő kikötése kötelező”,
15.
76. § (1) bekezdésében a „fel kell venni” szövegrész helyébe a „felvehető”,
16.
86. § (2) bekezdésében a „számítani” szövegrész helyébe a „számítani, azzal, hogy ismételten létesített
szolgálati viszony esetén a várakozási idő számítása során a rendfokozatban korábban eltöltött időt
figyelmen kívül kell hagyni”,
17.
87. § (2) bekezdésében az „Az állomány tisztesi rendfokozattal rendelkező” szövegrész helyébe
az „A legénységi állomány”,
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

87. § (2) bekezdésében a „leteltekor” szövegrész helyébe a „leteltekor, magasabb beosztásba kinevezése előtt”,
96. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés”,
97. § (1) bekezdés a) pontjában az „a készenléti” szövegrész helyébe az „az általános szolgálati rendben és
a készenléti”,
103. § (4) bekezdésében a „gyakorló” szövegrész helyébe a „gyakorló vagy az általa kijelölt személy”,
113. § (2) bekezdésében az „e) pontját –” szövegrész helyébe az „e) pontját – és a 46. § (1) bekezdés t) pontja
szerinti rendelkezési állományba áthelyezéskor”,
113. § (3) bekezdésében a „távolléti díjat” szövegrész helyébe az „illetmény összegét”,
115. § (4) bekezdésében a „munkában” szövegrész helyébe a „tényleges szolgálati viszonyban”,
115. § (5) bekezdésében a „távolléti díj” szövegrész helyébe az „illetmény a szülési szabadság alatt”,
115. § (5) bekezdésében a „jogviszonyban” szövegrész helyébe a „jogviszonyban – ide nem értve
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet –”,
123. § (2) bekezdés f ) pontjában a „p)-s)” szövegrész helyébe a „p)–s) és u)”,
124. § (3) bekezdésében az „s)” szövegrész helyébe az „s) és u)”,
133. § (1) bekezdésében, 134. § (2) bekezdésében, 169. § (2) bekezdésében, 231. § (1) bekezdésében,
8. melléklet I. pont IV. alpontjában és II. pont IV. alpontjában az „az illetményalap” szövegrész helyébe
az „a honvédelmi illetményalap”,
134. § (1) bekezdésében a „repülőhajózó vagy ejtőernyős hivatásos katona” szövegrész helyébe
a „repülőhajózó vagy ejtőernyős tiszt, altiszt,”,
134. § (3) bekezdésében a „hivatásos katonát” szövegrész helyébe a „tisztet, altisztet”,
147. § (1) bekezdés d) pontjában és 156. § (2) bekezdés c) pontjában a „beosztási illetmény” szövegrész
helyébe az „alapilletmény”,
152. § (2) bekezdés e) pontjában a „távolléti díjra” szövegrész helyébe az „illetményre”,
160. § (4) bekezdésében a „153. § f ) pontja” szövegrész helyébe a „153. § (2) bekezdése”,
163. § (8) bekezdésében a „153. § f ) és g) pontja” szövegrész helyébe a „153. § (1) bekezdés f ) pontja és
(2) bekezdése”,
176. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában, 218. § (4) bekezdésében a „távolléti díj”
szövegrész helyébe az „illetmény”,
180. § (1) bekezdésében a „jognyilatkozatával szemben” szövegrész helyébe a „jognyilatkozatával – vagy
annak elmulasztásával – szemben”,
180. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „közlésétől számított 30 napon belül” szövegrész helyébe
a „közlésétől számított 30 napos”,
191. § (2) bekezdésében a „81. § (4) bekezdése, a 99. § (2) bekezdése, a 104. § (6) bekezdése és a 126. §
(1) bekezdése” szövegrész helyébe a „81. § (4) bekezdése, a 99. § (2) bekezdése és 104. § (4) bekezdése”,
111. alcímének címében a „X.” szövegrész helyébe a „X. és a XI.”,
207. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében a „juttatásban” szövegrész helyébe a „járandóságban”,
219. § (3) bekezdésében az „és” szövegrész helyébe a „ , szerződéskötési díjáról és rendelkezésre állási”,
220. § (1) bekezdésében a „vagy a díjáról” szövegrész helyébe a „vagy szerződéskötési, illetve rendelkezésre
állási díjáról”,
225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében a „71–76. §” szövegrész helyébe a „71. és 73–76. §”,
225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében a „108. § (1) bekezdés g), j) és k) pontja, (3) bekezdése”
szövegrész helyébe a „108. § (1) bekezdés g), j) és k) pontja”,
238. § (2) bekezdés 11. pontjában a „beosztási kategóriákba” szövegrész helyébe a „besorolási osztályokba és
besorolási kategóriákba”,
238. § (2) bekezdés 14. pontjában az „egészségkárosítás veszélyének” szövegrész helyébe
az „egészségkárosító kockázatoknak”,
238. § (2) bekezdés 20. pontjában az „és a megbízási díj” szövegrész helyébe az „– ide nem értve a területi
pótlékot –”,
238. § (2) bekezdés 21. pontjában a „toborzópénz, a szerződés-hosszabbítási díj, a szerződéskötési díj”
szövegrész helyébe a „szerződés-hosszabbítási díj és a visszailleszkedési támogatás”,
238. § (2) bekezdés 24. pontjában az „elrendelésére” szövegrész helyébe az „elrendelésére, nyilvántartására”,
2. mellékletében foglalt táblázat B oszlop 5.2. alpontjában a „Tábornok alacsonyabb vagy azonos szolgálati
beosztásba áthelyezése” szövegrész helyébe a „Tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásból
alacsonyabb vagy azonos szolgálati beosztásba helyezés”, és
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52.

2. mellékletében foglalt táblázat B oszlop 6.1. alpontjában a „ , távolléti díj visszatartása” szövegrész helyébe
a „visszatartása, megvonása”
szöveg lép.
49. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A Hjt. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
A Hjt. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A Hjt. a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
A Hjt. a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

50. §		
Hatályát veszti a Hjt.
1.
2. § 15. pontja,
2.
66. § (3) bekezdése,
3.
68. § (3) bekezdése,
4.
72. §-a,
5.
86. § (3) bekezdésében a „rendfokozatonként legfeljebb 2 alkalommal,” szövegrész,
6.
90. § (2) bekezdésében az „ , és annak időtartamára távolléti díjra jogosult” szövegrész,
7.
108. § (3) bekezdése,
8.
111. § (1) bekezdésében a „vagy távolléti díjra” szövegrész,
9.
111. § (3) bekezdése,
10.
114. § (4) bekezdése,
11.
140/A. és 140/B. §-a,
12.
208. § (5) bekezdése,
13.
215. § (5) bekezdése,
14.
219. § (2) bekezdés a) pontjában az „és díjra” szövegrész,
15.
225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében az „a 114. § (4) bekezdése,” szövegrész,
16.
238. § (1) bekezdés b) pontja,
17.
238. § (2) bekezdés 33. pontja,
18.
247/A. §-a, és
19.
2. mellékletében foglalt táblázat A oszlop 6. alpontjában a „ , távolléti díjra” szövegrész.

2. A honvédek jogállásával és a Magyar Honvédséggel összefüggő egyéb törvények módosítása
51. §		
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. § (5) bekezdés a) pontjában
a)
az „átmeneti bányászjáradékban” szövegrész helyébe az „átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági
ellátásban”,
b)
a „részesül” szövegrész helyébe a „részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény
vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül”
szöveg lép.
52. §		
A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló
2005. évi CIX. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem kell külön engedélyt beszerezniük a Magyar Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi
szervek – e törvény alkalmazásában ideértve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is – kutatással és fejlesztéssel,
javítással és karbantartással foglalkozó, valamint hatástalanítást, megsemmisítést, múzeumi tevékenységet
végző, továbbá a Magyar Honvédség közbeszerzési, beszerzési eljárásokban ajánlatkérőként eljáró szervezeti
egységeinek. Nem kell külön engedélyt beszerezniük az állam nevében eladóként eljáró, honvédelmi szempontból
feleslegesnek nyilvánított haditechnikai termékek elidegenítését végző szerveknek azonban az elidegenített
haditechnikai termékek köréről, illetve a vásárlók személyéről kötelesek tájékoztatni a hadiipari gyártás- és
szolgáltatásfelügyeletet.”
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(1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) a következő 165/K. §-sal egészül ki:
„165/K. § A 2015. július 1-jén állományban lévő tisztviselők, írnokok, fizikai alkalmazotti beosztásban lévők esetében
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2015. évi XLIII. törvénnyel módosított 151. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
az őket megillető honvédelmi szolgálati díj összege nem lehet alacsonyabb az őket 2015. június 30-án megillető
honvédelmi pótlék összegénél.”
(2) Az Üjt. 151. § (1) bekezdésében a „jogosultak a honvédelmi pótlékra” szövegrész helyébe az „a honvédelmi
illetményalapnak megfelelő összegű honvédelmi szolgálati díjra jogosultak” szöveg lép.
(3) Az Üjt. 159. § (1) bekezdésében a „161–165/J. §-a” szövegrész helyébe a „161–165/K. §-a” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
54. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1–7. §, a 9. § (1) bekezdése, a 10–46. §, a 47. § (2) bekezdése, a 48. § 1–6., 8–26. és 29–52. pontja, a 49. §
(2)–(4) bekezdése, valamint az 50–53. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

55. §		
Az 53. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2015. évi XLIII. törvényhez
1. A Hjt. 2. mellékletében foglalt táblázat B oszlopa az 1.4. alpont alatt a következő 1.5. alponttal egészül ki:
(A. A hatáskör területe

B. A munkáltatói jogkör megnevezése

1. Szolgálati viszony
megszüntetése, visszavétel)
„1.5. Tábornok esetén a 60. § (3) bekezdése szerinti megegyezés és a 69. § (1) bekezdése szerinti megállapodás
megkötése.”
2. A Hjt. 2. mellékletében foglalt táblázat B oszlopának 5.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A. A hatáskör területe

B. A munkáltatói jogkör megnevezése

5. Szolgálati beosztással kapcsolatos
döntések)
„5.6. Tábornok rendelkezési állományba helyezése, valamint a 43. § (2a) bekezdése szerinti rendelkezési állományba
helyezés”
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2. melléklet a 2015. évi XLIII. törvényhez
„5. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

Az alapilletmény szorzószámai

A
1

Besorolási

B

C

D

E

F

G

H

I

Rendszeresített rendfokozat
Besorolási osztály

kategória
2
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

3

1.

közkatona

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

2,70

4

2.

őrvezető

3,35

3,35

3,35

3,35

3,35

3,35

2,85

5

3.

tizedes

3,55

3,55

3,55

3,55

3,55

3,55

3,05

6

4.

szakaszvezető

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,20

7

5.

őrmester

4,95

4,95

4,95

5,15

5,15

5,15

4,30

8

6.

törzsőrmester

5,30

5,30

5,30

5,45

5,45

5,45

4,60

9

7.

főtörzsőrmester

5,55

5,55

5,55

5,80

5,80

5,80

4,80

10

8.

zászlós

5,85

6,00

6,15

6,10

6,25

6,40

5,05

11

9.

törzszászlós

6,10

6,35

6,60

6,35

6,60

6,85

5,20

12

10.

főtörzszászlós

6,35

6,60

6,85

6,60

6,85

7,10

5,35

13

11.

hadnagy

6,05

6,25

6,55

6,25

6,45

6,95

4,80

14

12.

főhadnagy

6,55

6,90

7,30

6,80

7,20

7,75

5,15

15

13.

százados

7,30

7,85

8,40

7,85

8,30

9,00

5,75

16

14.

őrnagy

8,00

8,85

9,50

8,80

9,45

10,10

6,30

17

15.

alezredes

9,35

9,95

10,60

9,95

10,60

11,30

7,40

18

16.

ezredes

10,30

12,15

12,70

12,15

12,70

12,90

9,95

19

17.

dandártábornok

12,65

13,30

13,80

13,30

13,80

14,40

11,05

20

18.

vezérőrnagy

13,80

14,40

15,30

14,40

15,30

16,00

12,05

21

19.

altábornagy

14,75

15,80

16,55

15,80

16,55

17,30

13,45

22

20.

vezérezredes

16,30

16,85

17,95

16,85

17,30

18,80

14,35
”

3. melléklet a 2015. évi XLIII. törvényhez
„6. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez
Az állomány felsővezetői szolgálati beosztást betöltő tagjának alapilletménye megállapításához alkalmazandó
szorzószámok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Honvéd Vezérkar főnöke				26,00
KNBSZ főigazgató					25,15
Honvéd Vezérkar főnökének helyettese		
24,40
KNBSZ főigazgató-helyettes				23,80
KNBSZ igazgató (főigazgató-helyettes)			
22,40
Miniszteri rendeletben meghatározott, legalább
vezérőrnagy rendszeresített rendfokozattal betölthető
vezető beosztás					22,40
Középszintű vezető szerv parancsnoka			
21,55”
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4. melléklet a 2015. évi … törvényhez

4. melléklet a 2015. évi XLIII. törvényhez
„7. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

„7. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

A honvédelmi szolgálati díj szorzószámai
A honvédelmi szolgálati díj szorzószámai
A
1
2

B

Tényleges
szolgálati
idő (év)

3
4

Honvédelmi
szolgálati díj
szorzószáma
fokozati
vizsga
figyelembevétele nélkül

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Honvédelmi szolgálati díj szorzószáma fokozati vizsga figyelembevételével
altiszti
állomány

legénységi állomány
I.

II.

III.

I.

fokozat

II.

III.

tiszti
állomány
IV.

I.

II.

fokozat

III.

IV.

fokozat

5

0

-

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2

-

1,06

1,16

1,21

1,26

1,16

1,21

1,26

1,31

1,21

1,26

1,31

1,36

7

4

-

1,12

1,22

1,27

1,32

1,22

1,27

1,32

1,37

1,27

1,32

1,37

1,42

8

6

-

1,18

1,28

1,33

1,38

1,28

1,33

1,38

1,43

1,33

1,38

1,43

1,48

9

8

-

1,24

1,34

1,39

1,44

1,34

1,39

1,44

1,49

1,39

1,44

1,49

1,54

10

10

-

1,30

1,40

1,45

1,50

1,40

1,45

1,50

1,55

1,45

1,50

1,55

1,60

11

12

-

1,36

1,46

1,51

1,56

1,46

1,51

1,56

1,61

1,51

1,56

1,61

1,66

12

14

-

1,42

1,52

1,57

1,62

1,52

1,57

1,62

1,67

1,57

1,62

1,67

1,72

13

16

-

1,48

1,58

1,63

1,68

1,58

1,63

1,68

1,73

1,63

1,68

1,73

1,78

14

18

-

1,54

1,64

1,69

1,74

1,64

1,69

1,74

1,79

1,69

1,74

1,79

1,84

15

20

-

1,60

1,70

1,75

1,80

1,70

1,75

1,80

1,85

1,75

1,80

1,85

1,90

16

22

-

1,66

1,76

1,81

1,86

1,76

1,81

1,86

1,91

1,81

1,86

1,91

1,96

17

24

-

1,72

1,82

1,87

1,92

1,82

1,87

1,92

1,97

1,87

1,92

1,97

2,02

18

26

-

1,78

1,88

1,93

1,98

1,88

1,93

1,98

2,03

1,93

1,98

2,03

2,08

19

28

-

1,84

1,94

1,99

2,04

1,94

1,99

2,04

2,09

1,99

2,04

2,09

2,14

20

30

-

1,90

2,00

2,05

2,10

2,00

2,05

2,10

2,15

2,05

2,10

2,15

2,20

21

32

-

1,96

2,06

2,11

2,16

2,06

2,11

2,16

2,21

2,11

2,16

2,21

2,26

22

34

-

2,02

2,12

2,17

2,22

2,12

2,17

2,22

2,27

2,17

2,22

2,27

2,32

23

36

-

2,08

2,18

2,23

2,28

2,18

2,23

2,28

2,33

2,23

2,28

2,33

2,38

24

38

-

2,14

2,24

2,29

2,34

2,24

2,29

2,34

2,39

2,29

2,34

2,39

2,44

25

40

-

2,20

2,30

2,35

2,40

2,30

2,35

2,40

2,45

2,35

2,40

2,45

2,50

26

42

-

2,26

2,36

2,41

2,46

2,36

2,41

2,46

2,51

2,41

2,46

2,51

2,56

27

44

-

2,32

2,42

2,47

2,52

2,42

2,47

2,52

2,57

2,47

2,52

2,57

2,62

28

46

-

2,38

2,48

2,53

2,58

2,48

2,53

2,58

2,63

2,53

2,58

2,63

2,68

„
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2015. évi XLIV. törvény
egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról*
1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása
1. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 31. §-a következő (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a részadat-szolgáltatás során átadott
adatok felhasználására jogszerűtlenül, nem a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott céllal került sor,
vagy azok harmadik személy részére továbbításra kerültek, az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő
díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye
fellebbezésnek.”
2. §

(1) A Díjtörvény 32/C. § (1) bekezdése a következő r)–u) ponttal egészül ki:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„r) a természetvédelmi jogi jellegek:
ra) a helyi jelentőségű védett természeti terület,
rb) az országos jelentőségű védett természeti terület,
rc) a törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár,
rd) a természeti terület,
re) a Natura 2000 terület,
rf ) az ökológiai folyosó, valamint
rg) a barlang felszíni védőövezete
tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránti eljárás,
s) az állandó legelő vagy állandó gyep jogi jelleg feljegyzése,
t) a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület jogi jelleg feljegyzése,
u) az Inytv. 89/A. §-a szerinti zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás.”
(2) A Díjtörvény 32/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti díjmentességek tekintetében a jogok bejegyzése, tények feljegyzése alatt azok törlését,
illetve módosítását is érteni kell.”

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
3. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 25/B. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„25/B. § (1) Az ingatlanügyi hatóság a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendeletben
meghatározott ingatlanokra vonatkozóan az alábbi változások átvezetéséről rendelkező – szövetkezeti házi
vagy társasházi ingatlan esetén az alapszabályban, illetve az alapító okiratban megjelölt, emeletet és ajtószámot
tartalmazó – határozat, a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot is tartalmazó adatlap,
valamint a záradékolt változási vázrajz megküldésével tájékoztatja a címképző szervet:
a) telekalakítás (ideértve a kisajátítási eljárásban történt változást is),
b) épületek feltüntetése és törlése,
c) épület egyéb önálló ingatlanná alakítása,
d) társas- és szövetkezeti ház alapítása, ezzel kapcsolatos módosítás és megszüntetés.
(2) A címképző szerv (1) bekezdés szerinti tájékoztatásával egyidejűleg az ingatlannyilvántartásban létrejövő,
a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó új földrészletekre és egyéb
önálló ingatlanokra megnyitott tulajdoni lapon az ingatlan címadata helyén a „címképzés alatt” megjegyzést kell
feltüntetni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A „címképzés alatt” megjegyzés a címképzési eljárást követő címadatátvétellel egyidejűleg automatikusan
törlődik az érintett ingatlan tulajdoni lapjáról.
(4) Az ingatlanügyi hatóság a címképző szerv részére az (1) bekezdés szerinti tájékoztatását elektronikus formában is
teljesítheti.”
4. §		
Az Inytv. 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közokiratba foglalt, a külön
jogszabályban meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező okmányon elkészített, és hatósági jóváhagyáshoz
kötött szerződés bejegyzés alapjául akkor szolgálhat, ha annak eredeti példányán szerepel a mezőgazdasági
igazgatási szerv jóváhagyásáról szóló záradék. Az elővásárlásra jogosult javára történő bejegyzés iránti kérelemhez
csatolandó bejegyzési engedélynek tartalmaznia kell a jogszerző bejegyzéshez szükséges adatait. Felszámolási,
vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás során történő tulajdonszerzés esetén a tulajdonjog bejegyzés
iránti kérelemhez csatolt árverési jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyó
záradékát.”
5. §

(1) Az Inytv. 39. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés iránti kérelmet akkor is, ha)
„e) a kérelemhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, vagy föld tulajdonjogának felszámolási, illetve
önkormányzati adósságrendezési eljárás során történő megszerzése esetén az árverési jegyzőkönyvet nem
csatolták,”
(2) Az Inytv. 39. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés iránti kérelmet akkor is, ha)
„g) a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződésen, vagy a föld tulajdonjogának felszámolási, illetve
önkormányzati adósságrendezési eljárás során történő szerzése esetén az árverési jegyzőkönyvön a mezőgazdasági
igazgatási szerv törvényben előírt jóváhagyásáról szóló záradék nem szerepel.”

6. §		
Az Inytv. 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlanügyi hatóság által hivatalból indított vagy folytatott, az ingatlan adatában változást eredményező
egyes eljárások széljegyzésére, valamint a széljegy törlésére a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendeletében az (1) és (3) bekezdésben, valamint a 7. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltaktól eltérő szabályokat
állapíthat meg.”
7. §		
Az Inytv. 50. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha az ingatlanügyi hatóság a kérelemre, illetve
megkeresésre indult, vagy hivatalból folytatott eljárása során az ingatlan-nyilvántartásban rendelkezésre álló,
valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatok alapján kétségtelenül megállapítja, hogy
a bejegyzett haszonélvezeti jog, valamint használat joga jogosultja elhunyt.”
8. §		
Az Inytv. 52/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A határozatot a természet védelméről szóló törvényben meghatározott természetvédelmi tartalmú jogi jellegek
feljegyzése, törlése vagy módosítása iránti eljárásban a megkereső hatóság részére a (3) bekezdésben foglaltak
szerint, az 52. § (1) és (2) bekezdés szerinti jogosultak részére hirdetményi úton kell kézbesíteni.”
9. §		
Az Inytv. 68. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A tulajdoni lapról részadat-szolgáltatás formájában szolgáltatott adatok tanúsító erővel nem rendelkeznek,
kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.”
10. §		
Az Inytv. 68/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tulajdoni lap tartalma – az (1) bekezdésben foglaltakon túl, e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri
rendeletben foglaltak szerint – az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet
igénylő megkeresések esetében elektronikusan feldolgozható módon, részadat-szolgáltatás formájában is
megismerhető.”
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11. §		
Az Inytv. VII. Fejezete a következő alcímmel és 89/A. §-sal egészül ki:

„Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása
89/A. § (1) A tulajdonos – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december
31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan)
művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
(2) A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan
meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.”
12. §		
Az Inytv. 90. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„g) a részadat-szolgáltatás során átadott adatok törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott célra történő
felhasználását, valamint harmadik személy részére történő továbbítását tiltó rendelkezések betartását ellenőrző
hatóság kijelölését.”
13. §

(1) Az Inytv. 94. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a jogosult a nyilatkozattételre történő felhívásról nem értesült (az irat a hatósághoz nem kereste, a címzett
ismeretlen vagy ismeretlen helyre költözött jelzéssel érkezik vissza), az ingatlanügyi hatóság a tényállás tisztázása
érdekében az ingatlan-nyilvántartásban rendelkezésére álló adatok alapján megkeresi az anyakönyvezetőt
a közeli hozzátartozói jogviszony fennállásának igazolása céljából. Ha a megkeresés eredménytelen vagy a közeli
hozzátartozói viszony fennállása nem állapítható meg, a haszonélvezeti jogot 2015. július 31. napjáig hivatalból
törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból.”
(2) Az Inytv. 94. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A haszonélvezeti jog (3) bekezdés szerinti törléséről rendelkező határozat ellen benyújtott fellebbezéshez
csatolt eredeti okiratokkal (anyakönyvi kivonat, örökbefogadás, valamint a nevelőszülő és a nevelt gyermek közötti
jogviszony esetén az erről szóló jogerős gyámhivatali határozat) vagy ezek hiteles másolatával a jogosult igazolhatja
a közeli hozzátartozói viszony fennállását.
(8) Nem törölhető a haszonélvezeti jog vagy a használat joga az ingatlan-nyilvántartásból, ha az okirattárban levő
iratok alapján megállapítható, hogy a haszonélvezeti jog vagy a használat jogának az alapítása az átruházással
egyidejűleg a korábbi tulajdonos javára történt.
(9) E törvénynek az egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló
2015. évi XLIV. törvénnyel megállapított
a) 50. § (5) bekezdésében,
b) 94. § (4a), (7) és (8) bekezdésében
foglaltakat az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban levő, valamint a megismételt eljárásokban is
alkalmazni kell.
(10) Ha a haszonélvezeti jog vagy a használat jogának a törlésére az egyes ingatlan-nyilvántartással
és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIV. törvény hatálybalépését megelőzően
és a (8) bekezdésben foglalt rendelkezéssel ellentétesen került sor, a jogosult 2015. május 31-ig fellebbezést
nyújthat be.”

14. §		
Az Inytv. 95. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ingatlan-nyilvántartásba címadatátvétel útján bekerült címadatnak az állami ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázisban történő átvezetéséről az ingatlanügyi hatóság hivatalból gondoskodik.”
15. §		
Az Inytv.
a)
37. § (3) bekezdés b) pontjában az „aláírási címpéldányt” szövegrész helyébe a „közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban készített és
a közreműködő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát”,
b)
68. § (6a) bekezdésében a „másolat” szövegrész helyébe a „másolat, valamint a tulajdoni lapról részadatszolgáltatás formájában szolgáltatott adat”,
c)
70. § (2) bekezdés d) pontjában a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv, valamint az ingatlanügyi hatóság”
szöveg lép.
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16. §		
Hatályát veszti az Inytv.
a)
68/A. § (5) bekezdése,
b)
90. § (3a) bekezdése, valamint az (5) bekezdés f ) pontja.

3. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása
17. §

(1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 5. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból papír alapon kizárólag hitelesített másolat szolgáltatható.
Elektronikus dokumentumként hitelesített és hitelesítés nélküli másolat közvetlenül, illetve a Kormány által
biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból
szolgáltatható.”
(2) Az Fttv. 5. §-a a következő (6a)–(6d) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus és papír alapú másolatot a miniszter által
rendeletben meghatározott tartalommal kell kiadni. Ha a hitelesített térképmásolat szolgáltatása elektronikus
dokumentumként történik, e tényre a hitelesítési záradékban utalni kell.
(6b) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus formában szolgáltatott hitelesített másolat
olyan elektronikus okirat, amelyet hitelesítési záradékkal láttak el, és amelyet a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szerv fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel hitelesített. Az ilyen
módon szolgáltatott térképmásolat kizárólag elektronikus formában rendelkezik a (6c) bekezdés szerinti tanúsító
erővel.
(6c) A (6b) bekezdés szerint elektronikusan kiadott dokumentum elektronikus formában hitelesen tanúsítja, hogy
a másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel megegyezik. Ezt a dokumentum záradékában fel kell tüntetni.
(6d) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus formában szolgáltatott hitelesítés nélküli
térképmásolat a (6c) bekezdés szerinti tanúsító erővel nem rendelkezik, hivatalos célra nem használható, kizárólag
tájékoztatásul szolgál.”

18. §

(1) Az Fttv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanügyi hatóság, valamint a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv a vállalkozási
tevékenységnek nem minősülő, e törvény hatálya alá tartozó állami alapfeladataik és alapmunkáik ellátásához
az állami alapadatok adatbázisaiból egymásnak díj-, költség- és térítésmentesen szolgáltatnak adatot.”
(2) Az Fttv. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott adatátadás kiterjed a 32. § (6) bekezdés szerinti adatokra.”
(3) Az Fttv. 6. § (3) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni)
„i) a c) és h) pontban foglalt minősítések meghosszabbításáért,
j) a 25/A. § szerinti nyilvántartásba történő felvétel iránti eljárásért.”
(4) Az Fttv. 6. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A 18. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 19. § (8) bekezdése alapján átadott adatokért az állami átvételi
alkalmasság megállapítását követően az adatállománnyal rendelkezni jogosult a 3. § (1) bekezdés a), b), e), f ), h) és
i) pontjában meghatározott állami alapadatok adatbázisaiból, valamint a miniszter felelősségi körébe tartozó állami
topográfiai térképi adatbázis felhasználásával készült digitális domborzatmodellből külön megállapodás alapján
díjmentes kompenzációs adatigénylésre jogosult.”
(5) Az Fttv. 6. §-a a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Az erdészeti hatóság évente egy alkalommal díj-, költség- és térítésmentesen jogosult a 3. § (1) bekezdés
d) pontjában foglalt adatbázisból az Országos Erdőállomány Adattár nyilvántartásához szükséges adatok
igénylésére.
(19) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a kezelésében lévő és a 3. § (1) bekezdés i) pontjába
tartozó adatbázis távérzékelési adatait, amennyiben azok digitálisan rendelkezésre állnak és a technikai feltételek
adottak, hálózaton keresztül díjmentesen szolgáltatja.”
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19. §		
Az Fttv. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis a 11. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza
a 10. § (3) bekezdésének a)–f ) és h) pontjában meghatározott alaphálózati pontokat, valamint a központi
címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott ingatlanokhoz rendelt címkoordinátát is.”
20. §

(1) Az Fttv. 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis az ellenkező bizonyításáig közhitelesen tanúsítja a 11. §
(1) bekezdés b), c) és f ) pontjaiban rögzített adattartalom fennállását.”
(2) Az Fttv. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A hitelesített állami alapadatok csak egy ingatlanügyi hatósági eljárásban használhatóak fel.”

21. §

(1) Az Fttv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba megállapítása esetén az ingatlanügyi hatóság az állami
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist, illetve a hozzá tartozó területi adatokat hivatalból bármikor kijavíthatja.”
(2) Az Fttv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti hiba kijavítása nem érinti és nem változtatja meg a fennálló természetbeni határvonalat
és a birtoklási viszonyokat, kizárólag a térképi határvonalakat érintheti. Amennyiben a kijavítás ellentétes a fennálló
birtoklási viszonyokkal, úgy a kijavítás a természetbeni határvonalat nem változtathatja meg, arra csak a kiigazítással
érintett szomszédos földrészlet tulajdonosának hozzájárulása esetén, jogerős közigazgatási határozat vagy bírósági
ítélet alapján van lehetőség.”
(3) Az Fttv. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavításához nincs szükség előzetes hatósági engedélyre
vagy bírósági határozatra.”

22. §		
Az Fttv. 19. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A (8) bekezdés szerint átadott adatokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az állami átvételig
az állami távérzékelési adatbázisban, de attól elkülönítve tárolja, kezeli és szolgáltatja.”
23. §		
Az Fttv. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatbázisban a 3. § (1) bekezdés a)–f ) és h) pontjában nevesített,
forgalomból kivont adatbázisokat vagy adatokat és az előállításuk során keletkezett munkarészeket, a tíz
évnél régebbi távérzékelési adatokat, valamint a nem Egységes Országos Vetület (EOV) rendszerben készült
nagyméretarányú topográfiai térképeket kell tárolni.”
24. §		
Az Fttv. 20. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § (1) A 26. § (1) bekezdés szerinti földmérési jelet csak a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv
által nyilvántartásba vett földmérő pótolhatja vagy helyezheti át.
(2) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv azt a földmérőt veszi nyilvántartásba, aki rendelkezik
a) felsőfokú szakirányú végzettséggel,
b) a feladat elvégzéséhez szükséges geodéziai pontmeghatározásra alkalmas műszerrel és
c) szakmai referencia munkákkal.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás bárki számára ingyenesen hozzáférhető országos nyilvántartás, amely
tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) nyilvántartásba vételének számát,
c) szakképzettségét,
d) vállalkozásának megnevezését,
e) telephelyének címét,
f ) elérhetőségeit.
(4) A nyilvántartásban szereplő személy a (3) bekezdés d)–f ) pontjában meghatározott adatainak a nyilvánosságra
hozatalát az adatnyilvántartónál írásban megtilthatja.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartás a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok
tekintetében közhitelesnek minősül.”

5372

25. §

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

(1) Az Fttv. 28. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Amennyiben a földrészlet tulajdoni lapján az ingatlan területével, határvonalával vagy tulajdonjogával
kapcsolatos perfeljegyzés vagy jogorvoslati kérelem szerepel, akkor földmérési munka az ingatlannal kapcsolatban
nem végezhető, kivéve, ha azt
a) a 17. § szerinti eljárásban az ingatlanügyi hatóság,
b) a perben kirendelt igazságügyi szakértő, vagy
c) a per során bírósági elrendelés alapján eljáró, ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő
végzi.”
(2) Az Fttv. 28. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alábbi földmérési tevékenységek végzéséhez ingatlanrendező földmérői minősítés szükséges:)
„c) a változási vázrajz hatósági vizsgálata és záradékolása,”

26. §		
Az Fttv. 31. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változását eredményező eredeti munkarészek akkor sem
selejtezhetők, ha a forgalomból történő kivonásuk megtörtént. Nem selejtezhetők az ingatlanügyi hatóságokhoz
leadott változási vázrajzok, vázlatok és azok munkarészei sem.”
27. §

(1) Az Fttv. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állami átvételt követően az állami alapadatok és adatbázisok az állam tulajdonát képezik, azok előállításával
és szolgáltatásával kapcsolatban az adattal rendelkezni jogosult – ha e törvény másként nem rendelkezik – további
térítésre nem tarthat igényt.”
(2) Az Fttv. 32. §-a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az e törvény rendelkezései alapján átadott és teljes mértékben közpénzek felhasználásával készített
adatállományokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv kezeli és szolgáltatja.
(7) Az e törvény rendelkezései alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére átadott, részben
közpénzek felhasználásával készített államilag át nem vett adatállományok szolgáltatása az adatokkal rendelkezni
jogosulttal kötött egyedi megállapodás alapján történhet.”

28. §

(1) Fttv. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben)
„a) jelölje ki a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet, valamint az e törvény hatálya alá tartozó
feladatok tekintetében az ingatlanügyi hatóságot vagy hatóságokat és határozza meg a földmérési és
térinformatikai államigazgatási szerv, valamint az ingatlanügyi hatóság e törvény hatálya alá tartozó feladatait,
hatáskörét és illetékességi területét,”
(2) Az Fttv. 38. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„n) az alaphálózati pontok áthelyezésének és pótlásának műszaki feltételeit, az alaphálózati pontok áthelyezésére és
pótlására jogosultak nyilvántartásba vételének és a nyilvántartásból való törlésének részletes szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) Az Fttv. 38. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben
szabályozza a geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítéssel kapcsolatos eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének szabályait.”

29. §

(1) Az Fttv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 11. § (1) bekezdés k)–m) pontja, a 13. § (2) bekezdése, valamint a 43. § (5) és (12) bekezdése 2017. július 1-jén
lép hatályba.”
(2) Az Fttv. 40. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 15. § (1) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.”

30. §		
Az Fttv.
a)
5. § (7) és (8) bekezdésében a „célra” szövegrész helyébe az „eljárásban történő felhasználásra”,
b)
6. § (6) bekezdésében az „igazgatási szolgáltatási díjmentességet” szövegrész helyébe a „díjmentességet”,
c)
16. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) és (2a) bekezdésben”,
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d)

16. § (2) bekezdésében az „Az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisaiban” szövegrész helyébe
az „A 3. § (1) bekezdés c) és i) pontja szerinti adatbázisokban”
szöveg lép.
31. §		
Hatályát veszti az Fttv.
a)
14. § (4) bekezdésében az „ , egyidejűleg a mulasztó a kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot
köteles megfizetni”,
b)
6. § (17) bekezdésben az „adatszolgáltatási, illetve”
szövegrész.

4. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása
32. §		
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 5. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) Az ingatlan tulajdoni lapján jogi jellegként a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület jogi jelleget fel kell
tüntetni. A jogi jelleg feljegyzése érdekében a termőhelyi katasztert vezető szerv jogerős határozattal megkeresi
az ingatlanügyi hatóságot.
(8) A termőhelyi katasztert vezető szerv dönt a borszőlő termőhelyi kataszterbe történő sorolás megszüntetéséről,
ha annak feltételei már nem állnak fenn. A termőhelyi katasztert vezető szerv a jogerős határozatot megküldi
az ingatlanügyi hatóságnak a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból
történő törlése céljából.”
33. §		
A Hktv. 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos föld eladása vagy haszonbérbe adása esetén
elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog illeti meg a hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző
24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett. Szomszédos földnek minősül a közvetlenül, illetve
önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével szomszédos szőlő termőhelyi
kataszterében nyilvántartott föld. A hegyközségi tagot az elővásárlási jog a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló törvényben meghatározott elővásárlásra jogosultak sorrendjében a földet használó földművest
követően, a helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg. A hegyközségi tagot az előhaszonbérleti
jog a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott előhaszonbérletre jogosultak
sorrendjében a volt haszonbérlőt, illetve a földműves tulajdonostársat követően, a helyben lakó szomszéd
földművest megelőzően illeti meg.
(3) A hegybíró kérelemre, illetve megkeresésre igazolást állít ki arról, hogy az elővásárlási, illetve az előhaszonbérleti
jog gyakorlásával érintett föld a szőlő termőhelyi, illetve ültetvény kataszterében nyilvántartott terület, valamint
az elővásárlási, illetve az előhaszonbérleti jog gyakorlására jogosult, illetve e jogát gyakorolni kívánó személy ezen
jog érvényesítését megelőző 24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezik.”
34. §

(1) A Hktv. 40. § (4) bekezdésében az „ingatlan-nyilvántartáshoz” szövegrész helyébe az „ingatlan-nyilvántartáshoz,
valamint a földhasználati nyilvántartáshoz” szöveg lép.
(2) A Hktv. 49. § (7) bekezdésében a „bormennyiség” szövegrész helyébe a „borászati termék mennyisége” szöveg lép.

35. §		
Hatályát veszti a Hktv. 49. § (6) bekezdésében az „A fizetendő hegyközségi járulék összegéből le kell vonni a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére tagdíj jogcímen az adott évre vonatkozóan fizetendő
összeget.” szövegrész.

5. Záró rendelkezések
36. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba az Inytv. 25/A. §-ának – a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XCIII. törvény 12. § (2) bekezdésével megállapított – (5) bekezdése.
Áder János s. k.,

Jakab István s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2015. évi XLV. törvény
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról*

1. §		
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 10. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„10. § (1) A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve
a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek
nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság
engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
(2) A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet
a) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény hatálya alá tartozó, a részarány-földkiadási
eljárás során, továbbá a részarány-földkiadási eljárás eredményeként keletkezett osztatlan közös tulajdonok
megszüntetése során keletkező új földrészletek megközelítését szolgáló utak kialakítása,
b) mezőgazdasági célú tereprendezés,
c) erdő telepítése,
d) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdésében meghatározott
használati jog gyakorlása, vagy
e) halastó létesítése
céljából veszik igénybe.
(3) Termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési eljárás megindításához vagy folytatásához rendelkezésre
kell állni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatnak.
Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozat hiánya esetén
az eljáró hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie.”
2. §		
A Tfvt. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a más célú hasznosításra kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósítása érdekében kerülne sor,
a kérelemben az (1) bekezdés c) pontja helyett a kisajátítás alapjául szolgáló, törvényben meghatározott közérdekű
célt kell megjelölni.”
3. §		
A Tfvt. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A határozat időbeli hatályán belül ugyanazon földrészletnek azonos területére benyújtott más célú hasznosítás
iránti kérelmet – a 15. § (1a) bekezdésében és a 15/C. §-ban meghatározott esetek kivételével – érdemi vizsgálat
nélkül el kell utasítani.”
4. §		
A Tfvt. – a „Más célú hasznosítás engedély nélkül” alcímet megelőzően – a következő 15/C. §-sal, és azt megelőzően
a következő alcímmel egészül ki:
„Kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósításához szükséges más célú hasznosítás
engedélyezésére vonatkozó különös szabályok
15/C. § (1) A 9–13/A. §-ban foglaltakat az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A 13. § (2) bekezdése nem alkalmazható, ha a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósításához
szükséges más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelem (a továbbiakban: kisajátítási célú kérelem) olyan
földrészletet is tartalmaz, amely – a kisajátítási célú kérelemmel érintett – területének a végleges vagy időleges más
célú hasznosítását az ingatlanügyi hatóság már engedélyezte, és az engedély időbeli hatálya még nem járt le.
(3) Ha ugyanazon földrészletnek azonos területére kisajátítási célú kérelem, valamint egyéb, végleges vagy időleges
más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelem (ezen alcímben a továbbiakban: egyéni kérelem) is benyújtásra
került, és az egyéni kérelmet az ingatlanügyi hatóság még nem bírálta el, az egyéni kérelemre induló eljárást
az ingatlanügyi hatóság a kisajátítási célú kérelem jogerős elbírálásáig felfüggeszti.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Ha az ingatlanügyi hatóság a kisajátítási célú kérelem alapján a más célú hasznosítást engedélyezi, az egyéni
kérelmet a kisajátítási célú kérelemre tekintettel az ingatlanügyi hatóság elutasítja. Az ingatlanügyi hatóság
az egyéni kérelem elutasításáról szóló döntésével egyidejűleg intézkedik az eljárás megindításáért befizetett
igazgatási szolgáltatási díjnak az egyéni kérelmet benyújtó kérelmező részére történő visszafizetéséről, továbbá
a döntésében köteles tájékoztatni a kérelmezőt arról, hogy ha a kisajátítási eljárásban a kisajátítás iránti kérelmet
elutasító jogerős és végrehajtható döntés születik, nincs akadálya annak, hogy az egyéni kérelmező a más célú
hasznosítás iránti kérelmét ismételten benyújtsa.
(5) Ha az ingatlanügyi hatóság a kisajátítási célú kérelmet elutasítja, az egyéni kérelmet a kisajátítási célú kérelem
elutasításáról szóló jogerős döntés meghozatalát követően haladéktalanul elbírálja.”
5. §		
A Tfvt. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az igénybevevőt az engedély nélkül más célra hasznosított termőföld eredeti állapotba történő helyreállítására
kell kötelezni, kivéve, ha az ingatlanügyi hatóság az (5) bekezdésben, vagy a 17. § (1d) bekezdésben meghatározott
kérelemre a végleges más célú hasznosítás folytatásához hozzájárul (a továbbiakban: utólagos engedély).
A termőföld végleges más célú hasznosításának utólagos engedélyezésére akkor kerülhet sor, ha a más célú
hasznosítás előzetes engedélyezésének a 11. §-ban és a 15/B. § (3) bekezdésében meghatározott feltételei
egyébként fennállnak, kivéve a 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott esetet.”
6. §		
A Tfvt. 16/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az engedély nélküli más célú hasznosításra olyan földrészleten került sor, amelyre kisajátítási célú kérelmet
nyújtanak be, az ingatlanügyi hatóság az (1) és (2) bekezdéstől eltérően az engedély nélküli más célú hasznosítás
tényére tekintet nélkül dönt a kisajátítási célú kérelemről. Ez esetben az ingatlanügyi hatóság az engedély nélküli
más célú hasznosítás miatt indult eljárást felfüggeszti a kisajátítási célú kérelem jogerős elbírálásáig.
(4) Ha az ingatlanügyi hatóság a kisajátítási célú kérelem alapján a más célú hasznosítást engedélyezi, az engedély
nélküli más célú hasznosítás miatt indult eljárásban a 17. § (1a) bekezdésben meghatározottak szerint az eredeti
állapot helyreállításáról kell rendelkezni.
(5) Ha az ingatlanügyi hatóság a kisajátítási célú kérelmet jogerősen elutasítja, az erről szóló jogerős döntés
meghozatalát követően az engedély nélküli más célú hasznosítás miatt az eljárást megindítja, illetve
továbbfolytatja.”
7. §

(1) A Tfvt. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eredeti állapot helyreállítását – határidő vagy határnap megjelölésével – az ingatlanügyi hatóság határozattal
rendeli el.”
(2) A Tfvt. 17. §-a a következő (1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az engedély nélküli más célú hasznosításra olyan földrészleten került sor,
amelyre kisajátítási célú kérelmet nyújtottak be, és az ingatlanügyi hatóság a kisajátítási célú kérelem alapján a más
célú hasznosítást jogerősen engedélyezte, az ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot helyreállításának teljesítését
határidő vagy határnap megjelölése nélkül, a kisajátítási eljárás eredményétől függő hatállyal rendeli el.
(1b) Ha a kisajátítás elrendeléséről jogerős és végrehajtható döntés született, az ingatlanügyi hatóság az eredeti
állapot helyreállításának függő hatályú elrendeléséről szóló (1a) bekezdése szerinti határozatát hatályon kívül
helyezi, és ezzel egyidejűleg kötelezi az igénybevevőt az engedély nélküli más célú hasznosítás miatt a földvédelmi
járulék és földvédelmi bírság megfizetésére.
(1c) Ha a kisajátítás iránti kérelmet elutasító jogerős és végrehajtható döntés született, az ingatlanügyi hatóság
a kisajátítási célú kérelem alapján meghozott más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló határozatát hatályon
kívül helyezi, és ezzel egyidejűleg
a) az eredeti állapot helyreállításának függő hatályú elrendeléséről szóló (1a) bekezdése szerinti határozatát
hatályában fenntartja és határidő vagy határnap megjelölésével elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, vagy
b) az eredeti állapot helyreállításának függő hatályú elrendeléséről szóló (1a) bekezdése szerinti határozatát is
hatályon kívül helyezi, és az (1d) bekezdésében meghatározott határidőn belül benyújtott kérelem alapján utólagos
engedélyt ad ki.
(1d) Az utólagos engedélyezés iránti kérelmet az eredeti állapot helyreállításának függő hatályú elrendeléséről
szóló (1a) bekezdés szerinti határozat közlését követő 30 napon belül kell benyújtani, amely kérelemhez csatolni kell
a 16. § (5) bekezdésben meghatározott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot. Ha az igénybevevő az e bekezdésben
meghatározott határidőn belül utólagos engedélyezés iránti kérelmet nem terjeszt elő vagy azt hiányosan terjeszti
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elő, és a hiánypótlásra megadott határidőn belül sem csatolja a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát, az ingatlanügyi
hatóság az (1c) bekezdés a) pontjában foglaltakról rendelkezik.
(1e) Az (1) bekezdésben és az (1c) bekezdés a) pontjában meghatározott határozatban elő kell írni, hogy az eredeti
állapot helyreállítását a talajvédelmi hatóság által jóváhagyott, az 50. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt
talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani.”
8. §		
A Tfvt. a 17/A. §-t követően a következő 17/B. és 17/C. §-sal egészül ki:
„17/B. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság az engedély nélküli más célú hasznosítás miatt a termőföld eredeti
állapotának helyreállítását már elrendelte, de az igénybevevő a helyreállítást még nem végzete el vagy
a 17. § (2) bekezdése szerint a helyreállítás elvégzését még nem jelentette be, és az engedély nélküli más célú
hasznosítással érintett termőföldre időközben benyújtott kisajátítási célú kérelem alapján az ingatlanügyi hatóság
a más célú hasznosítást engedélyezte, az ingatlanügyi hatóság a termőföld eredeti állapotának helyreállítását
elrendelő határozatának a teljesítését a kisajátítási eljárás eredményétől függő hatályúvá módosítja.
(2) Ha a kisajátítás elrendeléséről jogerős és végrehajtható döntés született, az ingatlanügyi hatóság az eredeti
állapot helyreállításának függő hatályú elrendeléséről szóló (1) bekezdése szerinti határozatát hatályon kívül helyezi,
és ezzel egyidejűleg kötelezi az igénybevevőt az engedély nélküli más célú hasznosítás miatt a földvédelmi járulék
és földvédelmi bírság megfizetésére.
(3) Ha a kisajátítás iránti kérelmet elutasító jogerős és végrehajtható döntés született, az ingatlanügyi hatóság
a kisajátítási célú kérelem alapján meghozott más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló határozatát hatályon
kívül helyezi, valamint ezzel egyidejűleg az eredeti állapot helyreállításának függő hatályú elrendeléséről szóló
(1) bekezdése szerinti határozatát hatályában fenntartja és határidő vagy határnap megjelölésével elrendeli
az eredeti állapot helyreállítását.
17/C. § Ha az igénybevevő a 17. § (2) bekezdése alapján az engedély nélküli más célú hasznosítás miatt elrendelt
termőföld eredeti állapota helyreállításának elvégzését bejelentette, és a helyreállítás elfogadásáról az ingatlanügyi
hatóság még nem döntött, azonban az engedély nélküli más célú hasznosítással érintett termőföldre időközben
benyújtott kisajátítási célú kérelem alapján az ingatlanügyi hatóság a más célú hasznosítást engedélyezte,
az ingatlanügyi hatóság a 17. § (2) bekezdése szerinti bejelentés alapján – a 17. § (4) bekezdéstől eltérően –
a termőföld eredeti állapota helyreállításának elfogadásáról szóló döntést hoz.”
9. §		
A Tfvt. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járulék összegének megállapításáról
a) a végleges más célú hasznosítás engedélyezéséről,
b) időleges más célú hasznosítás esetén az eredeti állapot helyreállításnak elfogadásáról,
c) engedély nélküli más célú hasznosítás esetén
ca) az eredeti állapot helyreállításának elfogadásáról,
cb) az utólagos engedélyezésről vagy
cc) a 17. § (1b) bekezdésében és a 17/B. § (2) bekezdésében meghatározott döntésről
szóló határozatban kell rendelkezni.”
10. §		
A Tfvt. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a bírság megállapításáról
a) az eredeti állapot helyreállításának elfogadásáról,
b) az utólagos engedélyezésről vagy
c) a 17. § (1b) bekezdésében és a 17/B. § (2) bekezdésében meghatározott döntésről
szóló határozatban kell rendelkezni.”
11. §		
A Tfvt. 30/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/A. § (1) Az első fokon kérelemre indult földminősítési eljárásért – ide nem értve a (4) bekezdésben
meghatározott esetet – az eljárással érintett földrészletek számától függetlenül, az érintett terület nagysága
szerint számított, a (2) bekezdésben meghatározott, de legfeljebb 220 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat
(a továbbiakban: díj) kell fizetni.
(2) A díj összege a földminősítési eljárással érintett
a) 10 000 m2-nél kisebb területnagyság esetén 20 000 Ft,
b) 10 000–50 000 m2 közötti területnagyság esetén 30 000 Ft,
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c) 50 001–100 000 m2 közötti területnagyság esetén 36 000 Ft,
d) 100 000 m2 feletti területnagyság esetén 36 000 Ft, valamint minden további 100 000 m2 területnagyság esetén
további 20 000 Ft.
(3) A földminősítési eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati eljárásért az (1) bekezdésben foglaltak
szerint, a (2) bekezdésben meghatározott összegű díjat kell fizetni.
(4) Díjmentes az a földminősítési eljárás, amelynek tárgya
a) újrahasznosítás eredményeként mező-, illetve erdőgazdasági művelésre alkalmassá tett földrészlet,
b) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott olyan belterületi fekvésű földrészlet,
amely nem újrahasznosítás eredményeként válik mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földdé,
c) az ingatlan-nyilvántartásban szántó művelési ágban nyilvántartott olyan földrészlet, amelynek művelési ága
ültetvény-újratelepítés eredményeként – legfeljebb 3 éven belül – szőlő vagy gyümölcsös művelési ágú földrészletre
változik,
d) az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott olyan földrészlet, amely az erdészeti hatóság
döntése alapján már nem minősül erdőnek, és a földrészlet művelési ága fásított terület művelési ágra változik, vagy
e) az ingatlan-nyilvántartásban nem erdő művelési ágban nyilvántartott olyan földrészlet, amely az erdészeti
hatóság döntése alapján erdőnek minősül, és a földrészlet művelési ága erdő vagy fásított terület művelési ágra
változik.
(5) A díjat a földminősítési eljárás lefolytatását kérelmezőnek kell megfizetnie.
(6) A díjfizetési kötelezettség – ideértve a jogorvoslati eljárást is – kizárólag az ingatlanügyi hatóságnál a kérelem
benyújtásával egyidejűleg a pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy az ingatlanügyi hatóság előirányzatfelhasználási keretszámlája javára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással
teljesíthető. A díjnak az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keretszámlája javára történő készpénzátutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem, illetve a bejelentés
előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot.
(7) A díj megfizetésének elmulasztása esetén az ingatlanügyi hatóság a kérelem benyújtásától számított tizenöt
napon belül hiánypótlási felhívást bocsát ki. A kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül köteles a díjat megfizetni és igazolni annak megfizetését.
(8) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felügyeleti szerv vagy a bíróság
által felülvizsgált határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
(9) Ha a kérelem, valamint a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a törvényes mértéket
meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.
(10) A visszatérítést a többletbefizetés megállapítását követően hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről
harminc napon belül intézkedni kell.”
12. §		
A Tfvt. 58/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyümölcs termőhelyi katasztert vezető szerv a gyümölcs termőhelyi kataszteri eljárásban hozott döntésének
megfelelően módosítja a gyümölcs termőhelyi katasztert.”
13. §		
A Tfvt. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § (1) Árutermő gyümölcsfaültetvény és bogyósgyümölcs-ültetvény 3000 m2-nél nagyobb termőföldön vagy
termőföldnek nem minősülő ingatlanon, e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott
esetek kivételével csak engedéllyel telepíthető – kísérleti célú ültetvénytelepítés kivételével – a Nemzeti
Fajtajegyzékben, valamint az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében szereplő fajtákkal, a gyümölcs
termőhelyi kataszterben az adott gyümölcsfaj termesztésére alkalmasnak vagy feltételesen alkalmasnak minősített
termőhelyen.
(2) A gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése iránti kérelmet a telepítési hatósághoz kell benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott adatokat,
valamint az 50. § szerinti talajvédelmi tervet.
(3) A telepítési hatóság a telepítési engedélyt legfeljebb három év időtartamra adja ki, amely időtartam egy
alkalommal, legfeljebb a talajvédelmi terv érvényességi idejének lejártáig meghosszabbítható. A határozat
az ingatlan határától meghatározott ültetési távolságot írhat elő.”
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14. §		
A Tfvt. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eltelepített ültetvény termőre fordulását az ültetvény használója köteles bejelenteni a telepítési hatóságnak,
amely a bejelentést továbbítja a növénytermesztési hatóságnak. A növénytermesztési hatóság az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglaltak szerint az ültetvény termőre fordulását a helyszínen
ellenőrzi, és ennek eredményéről tájékoztatja a telepítési hatóságot.”
15. §		
A Tfvt. 61. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A gyümölcsültetvény-kataszter tartalmazza az ültetvény következő jellemzőit:
a) jelleg,
b) telepítési jellemzők,
c) térállás, sor- és tőtávolság,
d) öntözőrendszer megléte,
e) művelésmód,
f ) támrendszer,
g) telepítés ideje,
h) fajtamegoszlás,
i) alanyhasználat.
(3) A gyümölcsültetvény-kataszter statisztikai célra felhasználható adattartalma a Központi Statisztikai Hivatal
részére – ha e szerv a személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre jogosult – egyedi azonosításra alkalmas
módon, statisztikai célból átadható.”
16. §		
A Tfvt. 64/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az érintett földrészlet használója, illetve tulajdonosa a (2) és (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem
tesz eleget, illetve a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén a gyümölcsültetvény művelését a nyilatkozat
megtételét követő 60 napon belül nem kezdi meg,
a) a növénytermesztési hatóság értesítése alapján az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírságot szab ki, és
b) a növénytermesztési hatóság elrendeli a gyümölcsültetvény kivágását, amennyiben
ba) a gyümölcsültetvény növény-egészségügyi kockázatot jelent a szomszédos ültetvényre; vagy
bb) a műveletlen gyümölcsültetvény más földrészlet megközelítését akadályozza.”
17. §		
A Tfvt. a következő 71. §-sal egészül ki:
„71. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 2015. július 31-ig átadja a telepítési hatóságnak a 2014.
évben benyújtott területalapú támogatási kérelmek gyümölcsültetvényekre vonatkozó, egyedi azonosításra
alkalmas adatait.”
18. §		
A Tfvt. a következő 72. §-sal egészül ki:
„E törvénynek a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2015. évi XLV. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv2.) megállapított
a) 10. § (2) bekezdését,
b) 12. § (1a) bekezdését,
c) 13. § (2) bekezdését,
d) 15/C. §-át,
e) 16. § (4) bekezdését,
f ) 16/A. § (3) és (4) bekezdését,
g) 17. § (1) és (1a)–(1e) bekezdését,
h) 17/B. és 17/C. §-át,
i) 22. § (1) bekezdését, és
j) 24. § (2) bekezdését
a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint a Módtv2. hatálybalépését megelőzően
jogerőre emelkedett, a termőföld eredeti állapotának helyreállítását elrendelő határozatok esetében, továbbá
a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”
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19. §		
A Tfvt.
a)
16/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kérelem tárgyát képező” szövegrész helyébe a „kérelem (ide
nem értve a kisajátítási célú kérelmet) tárgyát képező”,
b)
60. § (2) bekezdésében a „mezőgazdasági igazgatási szervnek” szövegrész helyébe a „telepítési hatóságnak”,
c)
61. § (1) bekezdésében a „termelői regisztrációs számát, valamint a mezőgazdasági hasznosítású
földterületének nagyságát” szövegrész helyébe a „termelői regisztrációs számát”,
d)
62. §-ában a „mezőgazdasági igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „telepítési hatóság”,
e)
63. § (2) bekezdésében a „mezőgazdasági igazgatási szervnél” szövegrész helyébe a „telepítési hatóságnak”
szöveg lép.
20. §		
Hatályát veszti a Tfvt.
a)
9. § (2) bekezdése,
b)
14. § (2) bekezdésében az „ , az 50. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt” szövegrész.
21. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 19/2015. (IV. 24.) FM rendelete
az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
fenntartó: az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi
támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 657/2008/EK
rendelet) 6. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény), illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló
202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti, a nevelési-oktatási intézmény fenntartására jogosult személy;
2.
szállító: a 657/2008/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti, tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel
foglalkozó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;
3.
szállítási időszakok:
a)
adott tanév augusztus 1. és október 31. közötti időszaka,
b)
adott tanév november 1. és december 31. közötti időszaka,
c)
adott tanév január 1. és február utolsó napja közötti időszaka,
d)
adott tanév március 1. és április 30. közötti időszaka, és
e)
adott tanév május 1. és július 31. közötti időszaka;
4.
nevelési-oktatási intézmény: a nemzeti köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés a), b), c), d), e) és g) pontjában
meghatározott intézmények;
5.
a nevelési-oktatási intézmény működtetője: a nevelési-oktatási intézmények működtetését végző jogi személy
vagy települési önkormányzat.

2. Kedvezményezettek
2. §

(1) Az óvoda-, és iskolatej programban (a továbbiakban: program) a nemzeti köznevelési törvény szerinti nevelésioktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek (a továbbiakban: óvodások), általános iskolai
nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: általános iskolai tanulók), középiskolai és szakiskolai
nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: középfokú iskolai tanulók), sajátos nevelési igényű
óvodások, valamint sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók (a továbbiakban: sajátos nevelési igényű
óvodások és tanulók) mint kedvezményezettek vehetnek részt.
(2) A program keretében az e rendeletben meghatározott és kiosztott tejtermékek után igényelhető támogatás. Egy
héten legfeljebb négy tanítási vagy nevelési napon, kedvezményezettenként és tanítási vagy nevelési naponként
legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék osztható ki.

3. A támogatás forrása
3. §

(1) A középfokú iskolai tanulók ellátása esetén a program lebonyolítása közösségi forrásból kerül finanszírozásra.
(2) Az óvodások, az általános iskolai tanulók, valamint sajátos nevelési igényű óvodások és tanulók ellátása esetén
a program lebonyolítása a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatás összegéig közösségi forrásból és ehhez
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kapcsolódóan Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott forrásból kerül
finanszírozásra.
(3) A közösségi támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor a Bizottság 1306/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás,
a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU
felhatalmazáson alapuló rendeletének 31. cikk (1) bekezdésének és 40. cikkének megfelelően az adott támogatási
időszakban annak az időszaknak a kezdő napján érvényes, az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett
forint/euró középárfolyamot kell alapul venni, amelyre a kifizetési kérelem vonatkozik.
(4) Az általános iskolák a székhelyük alapján, a 7–9. melléklet szerint kerülnek az igényelhető támogatási mérték
tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a székhely település tárgyévi költségvetési
törvény szerinti egy főre jutó iparűzési adóerő-képessége összegének, valamint a településnek az adott
költségvetési évet megelőző két évben az önkormányzati fejezeti tartalékból való rendkívüli, illetve kiegészítő
támogatásban való részesülése figyelembevételével történik.

4. A támogatás igénybevétele
4. §

(1) A támogatást a fenntartó és a szállító között az 5. § és a 8–11. § szerint létrejött szállítási szerződésben
foglaltaknak (a továbbiakban: szállítási szerződés) megfelelően a támogatás előfinanszírozását vállaló szerződő fél
(a továbbiakban: kérelmező) igényelheti.
(2) A támogatást olyan kérelmező igényelheti, amely rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) intézkedésben történő részvételre vonatkozó, 7. § szerinti előzetes jóváhagyásával.

5. §		
E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a fenntartó és a szállító olyan szállítási szerződést kötött
egymással, amely szerződésben meghatározott termékek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április
29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai
szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) foglaltaknak, így különösen annak a követelménynek, hogy a termékeket
a 853/2004/EK rendelet szerint engedélyezett üzemben állították elő, továbbá megfelelnek a 853/2004/EK rendelet
II. Melléklet I. Szakaszában meghatározott jelölési előírásoknak.

5. Az előzetes jóváhagyási kérelem, a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem, valamint
a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó közös szabályok
6. §

(1) A kérelmező a 7. § (2) bekezdése szerinti, a programban történő részvételének előzetes jóváhagyása iránti kérelmét
(a továbbiakban: előzetes jóváhagyási kérelem), a 11. § (1) bekezdése szerinti szállítási szerződés jóváhagyása iránti
kérelmét, valamint a 14. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmét, és azok mellékleteit az MVH által erre a célra
rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani.
(2) Az a kérelmező jogosult az (1) bekezdés szerinti bármely kérelem benyújtására, amely a mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerinti nyilvántartásba vételi
kötelezettségének eleget tett.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmekhez csatolandó dokumentumok szkennelés útján előállított változatát
elektronikus úton, olvasható formában kell csatolni az adott kérelemhez.
(4) Az előzetes jóváhagyási kérelem és a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem a 11. § (1) bekezdésében
rögzített határidő végéig, a kifizetési kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb
a 14. § (1) bekezdésében rögzített határidő végéig elektronikus úton módosítható. A kérelem módosítása esetén
az utolsó kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának
időpontja jelenti.
(5) Az ügyfél vagy meghatalmazás alkalmazása esetén a meghatalmazott az MVH részére teljesítendő, e rendeletben
meghatározott intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges
bejelentési, adatszolgáltatási, valamint a hiánypótlásra és a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét – kivéve
a jogorvoslati, a bírósági felülvizsgálati és a felügyeleti eljárásokat – kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül köteles teljesíteni.
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(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása, valamint az (5) bekezdésben foglalt
kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az ügyfél helyett és nevében meghatalmazottja jár el,
a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja az eljárási cselekmények elvégzéséhez. Az eljárási cselekmény
meghatalmazott általi elektronikus elvégzését megelőzően a meghatalmazottnak kérelmeznie kell a nyilvántartásba
vételét az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban:
ügyfél-nyilvántartási rendszer), továbbá az eljárására vonatkozó meghatalmazást személyesen, postai úton, vagy
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell nyújtania az MVH részére.
(7) A meghatalmazást az MVH által erre a célra rendszeresített papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell
benyújtani, amely tartalmazza:
a)
a meghatalmazás típusát,
b)
a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,
c)
a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,
d)
azon intézkedéseket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed,
e)
a meghatalmazó nyilatkozatát az iratok kézbesítésére vonatkozóan, továbbá
f)
a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
(8) Az MVH kizárólag a (7) bekezdés szerinti, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi nyilvántartásba, hiányos
meghatalmazás esetén az MVH a meghatalmazott eljárására vonatkozó kérelmet elutasítja.
(9) A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül, elektronikus úton benyújtott meghatalmazást – a (14) bekezdésben
foglaltak kivételével – az eljárási cselekmény elvégzését megelőzően legalább öt nappal postai úton vagy
személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A meghatalmazást az MVH a beérkezését követő három napon belül
nyilvántartásba veszi, és erről döntést hoz. A (14) bekezdésben foglaltak kivételével a meghatalmazott csak a postai
úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás MVH általi nyilvántartásba vételét követően végezhet eljárási
cselekményt.
(10) A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a (9) bekezdésben foglaltaktól
eltérően a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val szemben, amit
papír alapon nem kell eljuttatni az MVH részére.
(11) A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(12) A meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelem az erre rendszeresített elektronikus vagy papír alapú
nyomtatványon nyújtható be az MVH-hoz.
(13) A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelmet
az elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az MVH-hoz.
A postai úton vagy személyesen történő benyújtás hiányában a meghatalmazás megszüntetése az MVH irányába
nem hatályos.
(14) Ha a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a meghatalmazott által,
ügyfélkapun benyújtott meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését a meghatalmazó
elektronikusan jóváhagyhatja. A meghatalmazó által elektronikusan jóváhagyott meghatalmazást, módosítást vagy
megszüntetést papír alapon nem kell eljuttatni az MVH részére, az a meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus
beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val szemben.
(15) Több meghatalmazott esetén az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, azonban az elektronikus
kérelemkitöltő felületre egyidejűleg csak egy meghatalmazott léphet be.
(16) Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van, az MVH az iratokat az ügyfél által kijelölt meghatalmazottnak kézbesíti,
az ügyfél általi kijelölés hiányában az irat – az ügyfél egyidejű értesítésével – az MVH által kijelölt meghatalmazott
részére kerül kézbesítésre.

6. A programban történő részvétel előzetes jóváhagyása
7. §

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott előzetes jóváhagyások az e rendelet alapján indult eljárásokban nem
vehetők figyelembe.
(2) A kérelmezőnek az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú előzetes jóváhagyási kérelmét legkésőbb a szállítási
szerződésnek a 11. § (1) bekezdése szerinti benyújtásával egyidejűleg kell benyújtania a 6. §-ban foglaltak szerint
az MVH-hoz.
(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: önkormányzati
törvény) alapján alakított önkormányzati társulás esetében, ha a társulás az előfinanszírozó fél, az előzetes
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jóváhagyási kérelmet kizárólag a társulás nyújthatja be, tagönkormányzat nem. Az előzetes jóváhagyási kérelemhez
önkormányzati társulások esetében csatolni kell az önkormányzatok által kötött társulási megállapodást.
(4) Az előzetes jóváhagyási kérelmek tárgyában az MVH a kérelem MVH-hoz történő beérkezését követő tizenöt napon
belül döntést hoz.

7. A szállító kiválasztása, a szállítási szerződés megkötése, jóváhagyása
8. §

(1) A szállítási szerződést egy adott tanév vonatkozásában kell kötni. Szállítás kizárólag
a)
az adott tanév első félévére, az 1. § 3. pont a) és b) alpontjában meghatározott időszakok tekintetében,
b)
az adott tanév második félévére, az 1. § 3. pont c), d) és e) alpontjában meghatározott időszakok
tekintetében, vagy
c)
a tanév első és második félévére egyszerre
vállalható.
(2) A fenntartó és a szállító által egy okiratba foglalt szállítási szerződés több, ugyanazon fenntartóhoz tartozó,
programba bevonni kívánt nevelési-oktatási intézményre is vonatkozhat.
(3) Egy nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan egy tanév vonatkozásában kizárólag egy szállítóval, egyetlen
szállítási szerződés köthető.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően abban az esetben, ha az intézményhez a székhelyén kívüli más településen működő
tagintézmény tartozik, és a tagintézmény ellátását az intézményt ellátó szállító nem vállalja, az érintett
tagintézményre vonatkozó szállítási szerződést a fenntartó másik szállítóval is megkötheti.
(5) Abban az esetben, ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékkel
való ellátására több szállító tesz ajánlatot, a 9. §-ban meghatározott feltételek szerinti pontok alapján rangsorolni
kell a szállítókat. A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért szállítóval kell a fenntartónak a szállítási
szerződést megkötnie. A kialakított rangsort a fenntartónak a döntést követő harminc napon belül a hivatalos
honlapján közzé kell tennie és ezzel egyidejűleg a 10. melléklet szerinti formátumban, elektronikus úton meg kell
küldenie az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére (iskolatej@fm.gov.hu).

9. §

(1) A szállítók rangsorolása esetén a feltüntetett pontszám figyelembevételével előnyben kell részesíteni azt a szállítót,
amely
a)
a megkötött szállítási szerződéssel a teljes tanév vonatkozásában folyamatos szállítást vállal (10 pont);
b)
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által engedélyezett tejipari feldolgozó üzemmel vagy
tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább
80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező
gazdasági szervezet vagy magánszemély birtokolja (9 pont);
c)
a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
értelmében kistermelő vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás (9 pont);
d)
a szerződés teljes időtartamára vállalja az előfinanszírozást (8 pont);
e)
nagyobb termékvariációt tud biztosítani egy ellátási hét alatt (7 pont);
f)
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyagot
alkalmaz (7 pont);
g)
a gyártástól számított legalább nyolc napos fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartamot vállal
a termékeire (5 pont).
(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerint vállalt termékek esetében az egyes termékek ára tekintetében az alábbi
pontrendszer alkalmazandó:
a)
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, (az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet) 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1308/2013/EU rendelet ) VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú
tej, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklet
IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej, azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész
állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g (a továbbiakban: „I/a. teljes/félzsíros tej”) esetében a 15. § a) pontjában
meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó a vételár
3%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont,
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b)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti zsírszegény (1,5–1,8% m/m%) tej
(a továbbiakban: „I/a. zsírszegény tej”) esetében a 15. § b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál
magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont,
c)
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban:
MÉ) 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített
késztermékben – a 657/2008/EK rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelően – a tejhányad
legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerint zsíros vagy félzsíros kategóriába esik, valamint laktóz
intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza
szerinti fogyasztói tej, azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint
0,1 g/100 g (a továbbiakban: „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”) esetében a 15. § a) pontjában meghatározott
bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése
esetén 2,5-2,5 pont,
d)
a MÉ 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített
késztermékben – a 657/2008/EK rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelően –
a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B. rész
1.3. pontja szerint zsírszegény kategóriába esik (a továbbiakban: „I/b. zsírszegény ízesített tej”) esetében
a 15. § b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott
bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont,
e)
a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott élőflórás savanyú natúr
tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely a 657/2008/EK rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának
megfelelően 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr
kefir”) esetében a 15. § c) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont,
a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont,
f)
a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely
gyümölcslével vagy egyéb ízesítőanyaggal ízesített és, amely a 657/2008/EK rendelet I. melléklet I. kategória
c) pontjának megfelelően 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „I/c. gyümölcsleves/ízesített
joghurt”) esetében a 15. § d) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont,
a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont,
g)
a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely
gyümölccsel ízesített és, amely a 657/2008/EK rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelően
75 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „II. gyümölcsdarabos joghurt”) esetében
a 15. § e) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott
bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont,
h)
a MÉ 13. melléklet B. rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok,
amelyek a 657/2008/EK rendelet I. melléklet III. kategóriájának megfelelően legfeljebb 10 tömegszázalékban
tartalmaznak tejidegen összetevőt, és megfelelnek a MÉ 13. melléklet B. rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy
zsíros kategóriának (a továbbiakban: „III. ömlesztett sajt”) esetében a 15. § f ) pontjában meghatározott bruttó
vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén
2,5-2,5 pont
adható.
A 6. mellékletben meghatározott promóciós intézkedések közül legalább két intézkedés vállalása esetén a szállító
részére 5 pontot kell adni, minden további vállalás esetén 0,5 pontot kell adni.
Az (1)–(3) bekezdés alapján pont csak vállalt feltétel után adható, az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
pontszámot nem lehet csökkenteni.
Az (1)–(3) bekezdés szerinti vállalások (a továbbiakban együtt: vállalások) érvényesülését a szállítási szerződésben
rögzíteni kell.
Amennyiben a szállítási szerződésben rögzített vállalások nem teljesülnek, erről az intézmény és a szállító
jegyzőkönyvet állít ki, amelyet megküld a miniszternek. A felek a jegyzőkönyvben kötelesek egyértelműen
megjelölni, hogy melyik fél miatt nem valósultak meg a vállalások. Amennyiben a vállalások egyértelműen
a szállító mulasztása miatt nem valósultak meg, a fenntartó a szállítót a következő évi ajánlattételi felhívás során
– amennyiben más ajánlattevő is tesz ajánlatot – kizárja.
A vállalások, különösen a promóciós intézkedések megvalósulását a miniszter jogosult helyszíni ellenőrzés
keretében ellenőrizni.
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(1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szállítási szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a)
felek azonosító adatai (név, cím, adószám),
b)
a felek képviselőinek azonosító adatai (név, cím),
c)
a kapcsolattartó adatai és elérhetőségei (név, cím, telefonszám, fax szám, e-mail cím),
d)
a fenntartó – Oktatási Hivatal által kiadott – azonosítója, a fenntartó típusa,
e)
az ellátott intézmények adatai (név, székhely megyéje, pontos címe, OM azonosító szám),
f)
a kérelmező (előfinanszírozó) megnevezése,
g)
a szállítani tervezett termékek termékkategóriánkénti adatainak kimutatása (termék megnevezése,
termékkategória megnevezése, termék kiszerelése, tanév során összességében szállítani tervezett
mennyisége, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által engedélyezett (a továbbiakban: NÉBIH) saját
üzemből szállított termék mennyisége (liter/kg), a NÉBIH által engedélyezett másik üzemben bérgyártott
termék mennyisége (liter/kg), továbbá a NÉBIH által engedélyezett üzemből származó és más módon
beszerzett termék mennyisége (liter/kg), a saját, a bérgyártó és az egyéb módon bevont üzem vagy üzemek
neve, működési engedélyszáma,
h)
a tanév megjelölése,
i)
feladat ellátási helyenként az átvevő feladat ellátási hely neve, OM azonosítója, az Oktatási Hivatal
nyilvántartása szerinti feladat ellátási hely kódja, pontos címe, megyéje, települése,
j)
feladat ellátási helyenként az ellátott kedvezményezettek száma kedvezményezett-típusonként,
k)
feladat ellátási helyenként az adott tanévben vállalt félévek, félévenként a tanítási napok, a kiosztási napok
száma, valamint a kiosztási napok megjelölése,
l)
feladat ellátási helyenként a szállítások és a kiosztás tervezett ütemezése, gyakorisága,
m)
feladat ellátási helyenként és vállalt félévenként a szállítandó termékek megnevezése, az adott termékek
kategóriájának megjelölése, az adott félévben szállítani tervezett mennyisége (kg vagy liter), a kg-ra vagy
literre vetített bruttó ára, termékek kiszerelési módja és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyisége,
n)
a megrendelés és annak módosításának menete, és teljesítése,
o)
a minőségi kifogás kezelésének módja,
p)
a számlázási és fizetési feltételek [számlázás ütemezése (hetente/havonta/időszakonként), számla kötelező
adattartalmának rögzítése, pénzügyi teljesítés támogatási konstrukcióból eredő speciális menete],
q)
a promóciós intézkedések adatai [felelős megnevezése, kiterjedésének és elérhetőségének meghatározása,
tervezett költsége, megvalósítás időszaka, ha helyi kiterjedésű, az érintett intézmények adatainak rögzítése is
(OM azonosító, feladat ellátási hely kód, résztvevő kedvezményezettek létszáma)],
r)
a felek általános szerződési és a támogatás igénybevételének feltételeként a 657/2008/EK rendeletben, és
az 1308/2013/EU tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségei,
s)
iratmegőrzési hely meghatározása.
(2) A fenti kötelező adatokat is tartalmazó szállítási szerződés mintát a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A szállítási szerződésben a kedvezményezettek számát az ellátni kívánt intézmények alapító okiratában megjelölt
keretlétszám figyelembevételével, vagy a nevelési-oktatási intézménybe a szállítási szerződés megkötését követő
tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak, valamint a szállítási szerződés megkötésének tanévében az első és
az utolsó előtti évfolyamra járó tanulóknak a szállítási szerződés megkötésekor fennálló számának alapulvételével
kell meghatározni.
(4) Ha a szállító nem rendelkezik a szállított termék vonatkozásában saját, illetve a megrendelések teljesítését teljes
mértékben lehetővé tevő saját tejfeldolgozó üzemmel, a kérelmezőnek azt a szerződést, amelyet a szállító egy,
a NÉBIH által engedélyezett üzemmel a tejtermék előállítása tárgyában kötött, a szállítási szerződéssel együtt
– a 11. § (1) bekezdésében meghatározott határidő szerint – csatolnia kell a szállítási szerződés jóváhagyására
irányuló kérelemhez.
(5) A kiszállított termékek mennyiségét a szállító saját üzemében előállított, illetve a NÉBIH által engedélyezett
üzem által gyártott és egyéb módon beszerzett, továbbá a (4) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezettel kötött
szerződésben szereplő termékmennyiségnek le kell fednie. Ha az e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül,
a kiszállított termékek után támogatás nem nyújtható.
(6) A szállítási szerződésnek a kérelmező személyére vonatkozó eleme nem módosítható.
(7) Ha a szállító az előfinanszírozó, a szállítási szerződés megköthető a nevelési-oktatási intézmény működtetőjével.
A szerződéskötés fenntartó általi jóváhagyásról szóló dokumentumot a szerződéssel együtt – a 11. § (1) bekezdésében
meghatározott határidő szerint – kell a szállítónak megküldenie az MVH részére.
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(8) A (7) bekezdés szerint megkötött szállítási szerződések esetén a számlákat a szállítónak a nevelési-oktatási
intézmény működtetője részére kell kiállítania a 13. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal, továbbá
a 13. § (4) bekezdése szerinti esetben a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét a nevelési-oktatási
intézmény működtetőjének kell megfizetni a szállító részére.
(9) A (7) bekezdés szerint megkötött szállítási szerződések esetében az e rendelet szerinti, fenntartóra vonatkozó
szabályok a nevelési-oktatási intézmény működtetőjére is alkalmazandóak.
11. §

(1) A kérelmező köteles a szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelmét, a már megkötött szállítási szerződéseit,
és az e rendelet szerint csatolandó egyéb dokumentumokat legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 1.
és május 31. között a 6. §-ban foglaltak szerint megküldeni az MVH részére. A benyújtási határidő jogvesztő.
(2) A kérelmező a szállítási szerződések jóváhagyására tanévenként egy kérelmet nyújthat be.
(3) A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben fel nem tüntetett vagy a kérelemhez a benyújtási határidő
lejártáig nem csatolt szállítási szerződésben vagy szerződésekben foglalt termékmennyiséget az MVH nem veszi
figyelembe.
(4) Az MVH a szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelem tárgyában legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző
július 31-ig döntést hoz.
(5) Az MVH a szállítási szerződések jóváhagyásakor jóváhagyja az adott tanévre vonatkozó, termékkategóriák szerint
szállítható mennyiségeket. A kérelmező köteles a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a szerződéses
partnereit tájékoztatni.
(6) A támogatás felső korlátját a szállítási szerződésben jóváhagyott termékmennyiségek képezik. Az MVH a szállítani
tervezett termékek mennyiségét egy adott szállító és fenntartó viszonyában hagyja jóvá. A szállító és fenntartó
viszonylatában, termékkategóriánként jóváhagyott mennyiségek módosítására nincs lehetőség.
(7) A kérelmező jogosult – szállító kérelmező esetén a fenntartóval egyeztetve – az azonos fenntartóhoz tartozó
különböző nevelési-oktatási intézmények között a szállítási szerződésben a nevelési-oktatási intézmény
tekintetében termékkategóriánként jóváhagyott, a teljes tanévre vonatkozóan megjelölt mennyiségektől
20%-ban eltérni, amennyiben egy adott nevelési-oktatási intézmény kapcsán egy adott termékkategóriából
a tanévre vonatkozóan a szállítási szerződésben megjelölt összmennyiséget kimerítette. A kiszállított és
kiosztott termékmennyiség az átcsoportosítás figyelembe vételével nem haladhatja meg a szállítási szerződések
jóváhagyására vonatkozó döntésben a kérelmező és szerződő partnere vonatkozásában az adott termékkategória
kapcsán a teljes tanévre jóváhagyott mennyiséget.
(8) A (7) bekezdés szerinti 20%-os termékkategórián belül átcsoportosításra kerülő mennyiség azon intézmény
tekintetében értendő, ahonnan az átcsoportosításra sor kerül. Termékmennyiség átcsoportosítására kizárólag
a szállítási szerződésben a fogadó intézményre vonatkozóan a jóváhagyott termékkategóriák tekintetében
kerülhet sor. Az átcsoportosítást a kérelmező köteles az utolsó vállalt szállítási időszak vonatkozásában benyújtott
kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott nyilatkozatával jelezni az MVH-nak. A nyilatkozatnak tartalmaznia
kell az átcsoportosítással érintett intézmények nevét, címét, OM azonosítóját, feladat ellátási hely kódját,
az átcsoportosított termék megnevezését, kategóriáját, mennyiségét és az átcsoportosítás százalékos mértékét.
(9) A kérelmező legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásakor köteles értesíteni az MVH-t a jóváhagyott szállítási
szerződéseit érintő OM azonosító-változásokról, intézmény összevonásáról, megszűnéséről, átalakításáról,
fenntartói jog átadásáról és fenntartói jog átalakulásáról. A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a változást igazoló
dokumentumokat. Ha a kérelmező az intézmény fenntartója, a szállítót is köteles ezzel egyidejűleg ezekről
a változásokról értesíteni.
(10) A program keretében a szállításokat csak az MVH által közölt döntés birtokában lehet megkezdeni. Nem fizethető
támogatás azon termékmennyiségek után, amelyeket az MVH nem hagy jóvá.

8. A támogatható termékek köre
12. §

(1) A program keretében a 2. § (1) bekezdése szerinti ellátotti kör részére a nevelési és a tanítási napokon az alábbi
termékek kerülhetnek kiosztásra:
a)
„I/a. teljes/félzsíros tej”,
b)
„I/a. zsírszegény tej”,
c)
„I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”,
d)
„I/b. zsírszegény ízesített tej”,
e)
„I/c. natúr joghurt”,
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(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
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f)
„I/c. natúr kefir”,
g)
„I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”,
h)
„II. gyümölcsdarabos joghurt”,
i)
„III. ömlesztett sajt”.
Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott minőségi
követelményeknek.
A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az adott nevelési-tanítási napon jelenlevő kedvezményezett részére
kerülhet kiosztásra, azt a nevelési-oktatási intézmény más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem
használhatja fel.
Egy héten legfeljebb négy tanítási vagy nevelési napon, kedvezményezettenként és tanítási vagy nevelési
naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék osztható ki.
A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következők:
a)
1 liter kiszállított teljes vagy félzsíros vagy zsírszegény, az e rendelet előírásainak megfelelő hőkezelt
fogyasztói tejféleség vagy hőkezelt fogyasztói ízesített tejféleség, a natúr joghurt és kefir, valamint
a 657/2008/EK rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelő ízesített joghurt 1 liter,
b)
1 kg kiszállított, az e rendelet előírásainak megfelelő ömlesztett sajt 2,912 liter,
c)
1 kg kiszállított, az e rendelet előírásainak megfelelő natúr joghurt, kefir, valamint a 657/2008/EK rendelet
I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelő ízesített joghurt 0,971 liter,
d)
1 kg kiszállított, a 657/2008/EK rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelő ízesített joghurt 0,87 liter
tejegyenértéknek felel meg.
Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy
a termék minősége nem felel meg a 2. mellékletben előírtaknak, köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles
a szállítási szerződésben meghatározott időn belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító
a fenti kötelezettségének nem tesz a szállítási szerződésben meghatározott időn belül eleget, az átvételért felelős
személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint
a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel
és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról
a fenntartó köteles az MVH-t értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.
A nevelési-oktatási intézmény köteles a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől
eltérő időpontban gondoskodni.

9. A kiszállított termékekről kiállított számlával kapcsolatos szabályok
13. §

(1) A szállító a termékek kiszállításáról szállításonként a bizonylati rendre vonatkozó előírásoknak megfelelő
szállítólevelet köteles kiállítani. A termék átvevője a termékek átvételét a szállítólevélen köteles aláírásával igazolni.
A nevelési-okatási intézmény a szállító által átadott szállító levelet köteles megőrizni. Az MVH a szállítóleveleket, és
a termékek átvételét igazoló aláírásokat helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.
(2) A szállító a számlát – a 10. § (7) és (8) bekezdése szerinti eset kivételével – a fenntartó részére feladatellátási
helyenként állítja ki. A kiállított számlának tételesen tartalmaznia kell az ellátott feladatellátási hely nevét, pontos
címét, OM azonosítóját, a feladatellátási hely kódját, a leszállított termék megnevezését – tej, illetve ízesített tej
esetében annak zsírtartalmát – a 12. § (1) bekezdése szerinti pontos kategóriáját, mennyiségét és ellenértékét.
(3) Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, a (2) bekezdésben rögzített adatokon felül a kiállított számlának tételesen
tartalmaznia kell a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja
meg az adott termékkategóriához a 15. §-ban meghatározott maximális összeget.
(4) Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, és a bruttó számlaérték meghaladja a számla támogatástartalmát,
a fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. Valamely
jogosultsági feltétel fenntartó hibájából eredő nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a kieső
támogatás összegét megfizetni.

10. A kifizetési kérelem benyújtása
14. §

(1) A kérelmező az 5. mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelmét az 1. § 3. pontjában meghatározott
szállítási időszakokban kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, időszakonként egy alkalommal, az adott időszakot
követő harmadik hónap utolsó napjáig nyújthatja be az MVH-hoz a 6. §-ban foglaltak szerint.
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(2) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a 657/2008/EK rendelet
11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.
(3) Ha a támogatás előfinanszírozója az önkormányzati törvény alapján alakított önkormányzati társulás,
az (1) bekezdés szerinti kifizetési kérelmet a társulás nyújthatja be.
(4) A kifizetési kérelemhez az erre a célra kialakított elektronikus kérelemkitöltő felületen csatolni kell az adott szállítási
időszakra vonatkozó, a támogatott termékek értékesítését igazoló számlákat. Elektronikus úton be kell nyújtani
továbbá minden számla vonatkozásában az 5. melléklet 4. pontja szerinti adatokat.
(5) Az MVH a kifizetési kérelmekről a kérelem hiánytalanná válását követő negyvenöt napon belül döntést hoz, és
a forrás rendelkezésre állása esetén haladéktalanul elrendeli a támogatás jogos összegének a kérelmező által
az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlára történő átutalását.

11. Bruttó vételár
15. §		
E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a szerződés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb
a)
az „I/a. teljes/félzsíros tej” és „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében 32,5 Ft/dl,
b)
az „I/a. zsírszegény tej” és „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében 13,2 Ft/dl,
c)
az „I/c. natúr joghurt és „I/c. natúr kefir” esetében 395 Ft/kg,
d)
az „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében 460 Ft/kg,
e)
a „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében 485 Ft/kg,
f)
a „III. ömlesztett sajt” esetében 1400 Ft/kg.

12. Általános iskolai tanulók ellátásának támogatása
16. §

(1) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 7. melléklet szerinti székhelyű nevelésioktatási intézmény esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, de legfeljebb a 15. §-ban
meghatározott támogatási alap felsőhatár.
(2) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 8. melléklet szerinti székhelyű nevelésioktatási intézmény esetében a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatási érték, valamint a 657/2008/EK rendelet
szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 15. §-ban meghatározott támogatási alap felsőhatár –
különbözetének ötven százaléka.
(3) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 9. melléklet szerinti székhelyű nevelésioktatási intézmény esetében a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatási érték, valamint a 657/2008/EK rendelet
szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 15. §-ban meghatározott támogatási alap felsőhatár –
különbözetének húsz százaléka.
(4) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó
vételárának száz százaléka – de legfeljebb a 15. §-ban meghatározott támogatási alap felsőhatár – függetlenül attól,
hogy a tanuló gyógypedagógiai intézményben vagy a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban részesül
nevelésben, oktatásban, vagy fejlesztőiskolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.
(5) A nevelési-oktatási intézmény székhelyén kívül más településen működő intézményegység esetén a 7–9. melléklet
szerinti besorolás alapját – az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az a település képezi, ahol a tagintézmény
működik.

13. Óvodások ellátásának támogatása
17. §

(1) Az óvodások ellátására igényelhető támogatás mértéke a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatási érték, valamint
a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 15. §-ban megjelölt támogatási
alap felsőhatár – különbözetének ötven százaléka.
(2) Sajátos nevelési igényű óvodások esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó vételárának száz
százaléka – de legfeljebb a 15. §-ban megjelölt támogatási alap felsőhatár – függetlenül attól, hogy az óvodás
gyógypedagógiai intézményben vagy a többi óvodással együtt, azonos óvodai csoportban részesül nevelésben.
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14. Középfokú iskolai tanulók ellátásának támogatása
18. §		
A középfokú iskolai tanulók ellátása esetén a program lebonyolítása során a 657/2008/EK rendeletben meghirdetett
közösségi támogatás mértékéig igényelhető támogatás.

15. Elektronikus kapcsolattartás
19. §

(1) Az ügyfél vagy meghatalmazás alkalmazása esetén a meghatalmazott az elektronikus kérelemkitöltő felületen
nyilatkozhat arról, hogy elektronikus kapcsolattartást választ.
(2) Ha az ügyfél vagy a meghatalmazott elektronikus kapcsolattartást választ, az MVH az értesítéseket,
dokumentumokat, döntéseit − amennyiben ennek a technikai feltételei fennállnak − elektronikus úton közli
az ügyféllel vagy meghatalmazottjával.
(3) Az ügyfél vagy a meghatalmazott az elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát visszavonhatja.
(4) Az ügyfél vagy a meghatalmazott által bejelentett kapcsolattartási forma megváltoztatása esetén az MVH a másik
kapcsolattartási formára történő áttérés ügyfél általi bejelentését követő tíz napon belül készült dokumentumokat
a korábbi kapcsolattartási formában is megküldheti az ügyfél részére.

16. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenőrzés
20. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény köteles az MVH által az MVH honlapján közleményben megjelentetett nyomtatvány
szerint naprakész nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett kedvezményezettek, valamint az adott
tanítási, nevelési napon jelen lévő kedvezményezettek számáról és a kiosztott tejtermékek mennyiségéről
a 12. § (1) bekezdésében meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A nevelési-oktatási intézmény köteles
a nyilvántartás eredeti, a nevelési-oktatási intézmény vezetője által jóváhagyott példányát az adott támogatási
időszak lejártát követő öt évig megőrizni. Amennyiben az adott közoktatási intézmény több tagintézménnyel
rendelkezik, a nyilvántartást tagintézményenként köteles vezetni.
(2) Ha a támogatás igénylője a szállító, köteles az MVH által az MVH honlapján közleményben megjelentetett
nyomtatvány szerint naprakész nyilvántartást vezetni a nevelési-oktatási intézményekről, valamint az ezeknek
az intézményeknek szállított termékekről és azok mennyiségéről.
(3) Az MVH a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál helyszíni
ellenőrzést végezhet.
(4) A kérelmező a helyszíni ellenőrzés során köteles a székhelyén biztosítani a támogatással érintett eredeti
dokumentumoknak, nyilvántartásoknak a rendelkezésre állását.
(5) Ha az MVH megállapítja, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat – különös
tekintettel a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére –, az érintett támogatás összege
a fenntartónál a 2007. évi XVII. törvény 69. §-a szerinti, jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
(6) Ha a támogatás igénylője a fenntartó, és a támogatás átutalását megelőző ellenőrzés során az MVH megállapítja,
hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat – különös tekintettel a nevelésioktatási intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére –, a kérelmező nem jogosult az érintett nevelésioktatási intézmény esetében igényelhető támogatás igénybevételére.

21. §		
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti köznevelési
információs rendszer működtetője minden év október 31-ig, november 30-ig, február 28-ig, és április 30-ig
elektronikus úton megküldi az óvodai, általános és középfokú iskolai feladatot ellátó intézmények, tagintézmények
és fenntartóik közérdekű adatait (az intézmény neve, OM azonosítója, feladatellátási hely azonosítója, feladat
ellátási hely neve, megyéje, települése, címe, feladatellátási helyek közül az intézmény székhelyének megjelölése,
a fenntartó neve és azonosítója, fenntartó adószáma és típusa, az intézmény székhelye, székhelyének címe, nevelésoktatás jellege, feladat ellátási hely férőszáma, nappali képzésben felvehető maximális létszám) az MVH, valamint
az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.
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17. A programot népszerűsítő plakát
22. §		
A 657/2008/EK rendelet 16. cikkében foglaltak alapján minden, a programban résztvevő intézménynek
– a 657/2008/EK rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő –, a programot
népszerűsítő plakátot kell elhelyeznie az intézmény főbejáratánál.

18. A programot és a tejfogyasztást népszerűsítő kommunikáció támogatása
23. §

(1) Nevelési-oktatási intézményekben folytatott iskolai edukációs tevékenység évente a Magyarország adott
évi központi költségvetéséről szóló törvényben iskolatej-programra meghatározott forrás legfeljebb 1%-áig
támogatható.
(2) Az edukációs tevékenységnek közvetlenül kapcsolódnia kell a programhoz, annak a szélesebb nyilvánossághoz kell
szólnia, és az alábbi kommunikációs intézkedések és tevékenységek keretében valósulhat meg:
a)
tájékoztató kampányok folytatása, műsorok sugárzása, elektronikus közlemények, újságok kiadása, internetes
felület kialakítása, valamint egyéb kommunikációs eszközök alkalmazása révén;
b)
a programnak a szélesebb nyilvánossággal való megismertetésére hivatott tájékoztató találkozók,
konferenciák, szemináriumok és workshopok, valamint hasonló események szervezése;
c)
tájékoztató és promóciós anyagok készítése.
(3) Az iskolatej-ellátásban érintett szállítók nem jogosultak a programot népszerűsítő kommunikációs támogatásra.
(4) A támogatás további céljairól és a támogatható egyéb tevékenységekről, a pályázók lehetséges köréről, a pénzügyi
feltételekről és a benyújtási határidőről a miniszter pályázatot ad ki.
(5) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként az MVH, a miniszter
által vezetett minisztérium, valamint a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakértőiből álló Bíráló Bizottságot
állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter ideiglenes hatállyal nevezi ki, és működési rendjét a miniszter állapítja
meg.
(6) A Bíráló Bizottság a pályázatok között a pályázati kiírásban meghatározott feltételek alapján rangsort állít fel, és
támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.
(7) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg.
A programot népszerűsítő edukációs program végrehajtása vonatkozásában a miniszter jogosult szerződést kötni.
(8) A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tíz napon belül – a miniszter írásban értesíti a pályázót, és
ezzel egyidejűleg értesítést küld az MVH részére.
(9) A kifizetési kérelmet az MVH-hoz kell benyújtani a megvalósítást alátámasztó dokumentumokkal, kifizetési
bizonylatokkal. A kifizetési kérelemhez csatolni kell a megbízási vagy vállalkozási szerződést, és a miniszter arról
szóló igazolását, hogy a nyertes pályázó által történt megvalósítást teljesítettnek ítéli (teljesítés-igazolás).

19. Záró rendelkezések
24. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
25. §		
Hatályát veszti az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés
26. §		
Ez a rendelet az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi
támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez
Előzetes jóváhagyási kérelem adattartalma
1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.
2. Kérelmező neve.
3. Kérelmező kapcsolattartójának adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám, fax szám).
4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító vagy fenntartó).
5. Amennyiben a kérelmező a fenntartó, úgy a fenntartó típusa (állami intézményfenntartó szerv, óvodafenntartó települési
önkormányzat, óvodafenntartó önkormányzati társulás, országos nemzetiségi önkormányzat, alapítvány, egyházi jogi személy, vagy
egyéb) és fenntartó azonosítója.
6. Nyilatkozatok:
6.1. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállal.
6.2. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, szakiskolai
vagy középfokú iskolai tanulóinak, és óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a
támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi.
6.3. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott
intézmények sem használják fel ilyen célra.
6.4. Kijelenti, hogy olyan - szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott - nyilvántartást vezet, amely
nevelési-oktatási intézményenként tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget
termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, sajátos nevelési igényű óvodás, általános iskolai tanuló, sajátos nevelési
igényű általános iskolai tanuló, középfokú iskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézményekbe felvett
tanulók, óvodások számát (havi lebontásban), és az adott tanítási/nevelési napon jelenlévő tanulók, óvodások számát és a kiosztott
tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét.
6.5. Kijelenti, hogy a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az
általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja.
6.6. Kijelenti, hogy az MVH tudomására hoz mindennemű, az előzetes jóváhagyási kérelemben szereplő adatokkal kapcsolatos
változást, a változástól számított tizenöt napon belül.
6.7. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatáshoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül
köteles teljesíteni. Tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi
vizsgálat nélkül elutasíthatja.
6.8. Kijelenti, hogy a 6.1. és 6.3. pontokban részletezett kötelezettségeket a támogatott termékekkel ellátott intézmény
fenntartójával/működtetőjével megismerteti, és gondoskodik ezen kötelezettségek szállítási szerződésben való rögzítéséről.
6.9. Alulírott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az előzetes jóváhagyási kérelemben feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.
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2. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez
Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények minőségi előírásai
1. A termék meghatározása
Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények a 9. § (2) bekezdésében meghatározott, tehéntejből készített
termékek, amelyeket az óvodákban ellátott gyermekek, a köznevelésben résztvevő iskolák I-VIII. évfolyamában ellátott vagy ennek
megfelelő korosztályú tanulói, illetve a középfokú iskolák tanulóinak osztanak ki.
2. Minőségi követelmények
2.1. A termékek minőségi, élelmiszer-biztonsági jellemzőinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelölésének, szállítási,
tárolási és kiosztási körülményeinek meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai előírásoknak.
2.2. A tejtermékek a hőkezelésének módjától függően:
2.2.1. Pasztőrözöttek
2.2.2. Ultramagas hőmérsékleten hőkezeltek (UHT) lehetnek.
3. Speciális szállítási és tárolási követelmények
3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességű szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak, valamint a
kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a nevelési-oktatási intézmény infrastrukturális
feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetőségeihez.
3.2. A hűtést igénylő termékeket úgy kell szállítani, hogy hőmérsékletük a szállítás teljes időtartama alatt ne haladja meg az
előállító által a terméken feltüntetett tárolási hőmérsékletet, amely legfeljebb +6 °C hőmérséklet lehet. Azoknak az intézményeknek,
amelyeknek nincs megfelelő kapacitásuk a beérkező, hűtve tárolást igénylő termékek hűtve tárolására, gondoskodniuk kell arról,
hogy a termékeket a szállítást követő két órán belül a tanulók, a középfokú iskolai tanulók, az óvodások elfogyaszthassák.
3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hűtést igénylő és el nem fogyasztott termékek hűtve tárolásának
feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség előírásszerű
megsemmisítéséről, vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő takarmányozási célú átadásáról. A fel nem használt tej-, és
tejtermék gyártó üzembe történő visszaszállítása nem engedélyezett.
3.4. Azokban az intézményekben, ahol az előírásoknak megfelelő hűtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a
csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidőig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt
termékek szobahőmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minőségmegőrzési határidőig tárolhatók.
3.5. Nagyobb kiszerelési egységű termék (ún. lédig termék) kiosztását az élelmiszerbiztonság veszélyeztetése nélkül úgy kell
elvégezni, hogy a termékben minőségi romlás ne következzék be.
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3. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez
A szállítási szerződés mintája
Szállítási szerződés
amely létrejött egyrészről a ...............................................................................................................................
székhelye: .................................................................................................................................................................
adószáma: .......................................................... ügyfél-azonosító: .................................................................
képviselő neve: ......................................................................................................................................................
képviselő címe:………………………………………………………………………………….
kapcsolattartó neve:…………………………………………………………………………….
kapcsolattartó címe:…………………………………………………………………………….
kapcsolattartó e-mail címe:……………………………………………………………………..
kapcsolattartó telefonszáma:……………………………fax száma:………………………......
(a továbbiakban: szállító),
másrészről a .............................................................................................................................................................
székhelye: .................................................................................................................................................................
adószáma: .......................................................... ügyfél-azonosító (ha van): ................................................
képviselő neve: ......................................................................................................................................................
képviselő címe:………………………………………………………………………………….
kapcsolattartó neve:…………………………………………………………………………….
kapcsolattartó címe:………………………………………………………………………….…
kapcsolattartó e-mail címe:……………………………………………………………………..
kapcsolattartó telefonszáma:……………………………fax száma:………………………….
fenntartó Oktatási Hivatal által kiadott azonosítója:…………………………………………..
fenntartó Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti típusa:………………………………...……
(a továbbiakban: fenntartó vagy működtető) között az alulírott helyen és napon az alábbi nevelési-oktatási intézmény(ek)
(a továbbiakban: átvevő) vonatkozásában:
Intézmény neve: ...................................................................................................................................................
székhely szerinti megyéje: ................................................................................................................................
székhely pontos címe: ........................................................................................................................................
OM azonosító száma: .........................................................................................................................................
képviselője: ....................................................…………………………………………………..…….
Intézmény neve: ...................................................................................................................................................
székhely szerinti megyéje: ................................................................................................................................
székhely pontos címe: ........................................................................................................................................
OM azonosító száma: ..........................................................................................................................................
képviselője: ....................................………………………………………………………………….
Intézmény neve: ...................................................................................................................................................
székhely szerinti megyéje: ................................................................................................................................
székhely pontos címe: ........................................................................................................................................
OM azonosító száma: ..........................................................................................................................................
képviselője: ....................................………………………………………………………………….
az alábbi feltételek mellett:
A támogatás előfinanszírozója: a szállító / fenntartó.
1. A szerződés tárgya
A szállító vállalja, hogy a …-os tanévben ..... napjától (szállítás kezdőnapja) kezdődően ..... napjáig (szállítás vége dátum) a
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) 102. cikkében meghatározott, az iskolai
tanulók tejtermékkel való ellátásához nyújtott támogatás keretében a 2. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő
részére, a fenntartó/működtető vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és a kedvezményezettek (óvodások, általános iskolai
tanulók, középfokú iskolai tanulók) részére kiosztja.
2. Tanév során szállítandó termékek összesítése
A szállítandó termékek és az azokat előállító üzemek adatait a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet
tartalmazza.
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3. A teljesítés helyszíne, és a szállítandó termékek
3.1 Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe:
..................................................................................................................................................................................................
□□□□ .......... (megye) ................................... (helység) ................................. (út/utca/tér) .............. (házszám)
OM azonosító: □□□□□□ Feladat ellátási hely kód: □□□
Ellátott általános iskolai tanulók száma:……….. fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma:……….. fő
Ellátott óvodások száma:……….. fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma:……….. fő
Ellátott középfokú iskolai tanulók száma:……….. fő
Ellátott összes kedvezményezett száma:……….. fő
3.1.1 A tanévben vállalt félévek és időszakok adatai:

…/… tanév félévei

Tanítási napok
száma

Szállítási időszak

…/… tanév őszi féléve
…/… tanév tavaszi féléve

Kiosztási napok
száma
(legfeljebb
heti 4)

Kiosztási napok
(H, K, SZ, CS, P)

augusztus 1. – október 31.
november 1. – december 31.
január 1. – február vége
március 1. – április 30.
május 1. – július 31.

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága
(hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)
A termékek tervezett kiosztásának időpontja:
□ első tanóra előtt;
□ tanórán;

□ tízórai szünetben;

(legfeljebb

heti

4

nap):

hetente

…

nap

□ tanórák közti szünetben;
□ egyéb: .....................................

□ napköziben;

3.1.2 Tanév adott félévei során szállítandó termékek adatai:
A szállítandó terméknek meg kell felelnie az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet
[a továbbiakban: rendelet] 2. melléklete szerinti minőségi feltételeknek.
…/… tanév vállalt
félévei
őszi
félév

tavaszi
félév

Termék
megnevezése
pl. „Igyál meg!”
tej

pl. x

	
  

Termékkategória

Nem ízesített tej
£ teljes/félzsíros
£ zsírszegény
Ízesített tej
£ zsíros/félzsíros
£ zsírszegény
£ Natúr joghurt
£ Natúr kefir
£ Gyümölcsleves/ízesített
joghurt
£ Gyümölcsdarabos
joghurt
£ Ömlesztett sajt

4	
  

Termék
kiszerelése
pl. 0,2 liter

Szállítani
tervezett
termék
mennyiség
(liter/kg)
pl.
(500 gyerek*
0,2 liter*
100 kiosztási
nap=) 10 000 liter

Bruttó
egységár
(Ft/liter,
Ft/kg)
pl. 325 liter/kg
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pl. „Isteni
joghurt”

pl. x

pl. „Epres
joghurt”

pl. x

Nem ízesített tej
£ teljes/félzsíros
£ zsírszegény
Ízesített tej
£ zsíros/félzsíros
£ zsírszegény
£ Natúr joghurt
£ Natúr kefir
£ Gyümölcsleves/ízesített
joghurt
£ Gyümölcsdarabos
joghurt
£ Ömlesztett sajt
Nem ízesített tej
£ teljes/félzsíros
£ zsírszegény
Ízesített tej
£ zsíros/félzsíros
£ zsírszegény
£ Natúr joghurt
£ Natúr kefir
£ Gyümölcsleves/ízesített
joghurt
£ Gyümölcsdarabos
joghurt
£ Ömlesztett sajt

pl. 0,175 kg

pl.
(500 gyerek*
0,175 kg*
100 kiosztási
nap=) 8 750 kg

pl. 460 Ft/kg

pl. 0,175 kg

pl.
(500 gyerek*
0,175 kg*
100 kiosztási
nap=) 8 750 kg

pl. 485 Ft/kg

3.2 Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe:
..................................................................................................................................................................................................
□□□□ .......... (megye) ................................... (helység) ................................. (út/utca/tér) .............. (házszám)
OM azonosító: □□□□□□ Feladat ellátási hely kód: □□□
Ellátott általános iskolai tanulók száma:……….. fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma:……….. fő
Ellátott óvodások száma:……….. fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma:……….. fő
Ellátott középfokú iskolai tanulók száma:……….. fő
Ellátott összes kedvezményezett száma:……….. fő
3.2.1 A tanévben vállalt félévek és időszakok adatai:

…/… tanév félévei

…/… tanév őszi féléve
…/… tanév tavaszi féléve

Tanítási napok
száma

Szállítási időszak

	
  

Kiosztási napok
(H, K, SZ, CS, P)

augusztus 1. – október 31.
november 1. – december 31.
január 1. – február vége
március 1. – április 30.
május 1. – július 31.

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága
(hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)
A termékek tervezett kiosztásának időpontja:
□ első tanóra előtt;
□ tanórán;

□ tízórai szünetben;

Kiosztási napok
száma
(legfeljebb
heti 4)

□ napköziben;

5	
  

(legfeljebb

heti

4

nap):

hetente

□ tanórák közti szünetben;
□ egyéb: .....................................

…

nap

5396

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

3.2.2 Tanév adott félévei során szállítandó termékek adatai:
A rendelet 2. melléklete szerinti minőségi feltételeknek.
…/… tanév vállalt
félévei
őszi

tavaszi

Termék
megnevezése

Termékkategória

Termék
kiszerelése

Szállítani
tervezett
termék
mennyiség
(liter/kg)

Bruttó
egységár
(Ft/liter,
Ft/kg)

Nem ízesített tej
£ teljes/félzsíros
£ zsírszegény
Ízesített tej
£ zsíros/félzsíros
£ zsírszegény
£ Natúr joghurt
£ Natúr kefir
£ Gyümölcsleves/ízesített
joghurt
£ Gyümölcsdarabos
joghurt
£ Ömlesztett sajt
Nem ízesített tej
£ teljes/félzsíros
£ zsírszegény
Ízesített tej
£ zsíros/félzsíros
£ zsírszegény
£ Natúr joghurt
£ Natúr kefir
£ Gyümölcsleves/ízesített
joghurt
£ Gyümölcsdarabos
joghurt
£ Ömlesztett sajt
Nem ízesített tej
£ teljes/félzsíros
£ zsírszegény
Ízesített tej
£ zsíros/félzsíros
£ zsírszegény
£ Natúr joghurt
£ Natúr kefir
£ Gyümölcsleves/ízesített
joghurt
£ Gyümölcsdarabos
joghurt
£ Ömlesztett sajt
4. Az áru megrendelése és módosításának lehetősége:
Az intézmények a napi/heti megrendelést a tárgynapot/tárgyhetet megelőző napon/héten .... (nap) .... óráig módosíthatják. A
megrendelés írásban (levél, fax)/szóban (telefon) .... telefonszámon történhet.
A fenntartó/működtető vállalja, hogy a szorgalmi időben, a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli munkanapokra vonatkozó
megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja. Gondoskodik arról, hogy ezekre a napokra az intézményei a
megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják.
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5. A megrendelés teljesítése:
A fenntartó /működtető és intézményei (átvevők) kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket átveszik és
gondoskodnak azok kiosztásáról.
Minden szállítást ... példányos szállítólevél kísér, amelyen az átvétel tényét az átvevő intézmény megbízottja aláírásával igazolja.
A szállítólevél egy másolati példányát az intézmény köteles megőrizni.
6. Minőségi kifogások
A felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az átvételkor megállapítást nyer, hogy a termék minősége nem felel meg a
rendelet 2. mellékletben előírtaknak, az átvételért felelős személy köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles … napon
belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a fenti kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy az
átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a
jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával
vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A szállító tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogásról a
fenntartó/működtető köteles az MVH-t értesíteni.
7. Számlázás és fizetési feltételek
A leszállított termékről a szállító a fenntartó/működtető részére hetente/havonta/szállítási időszakonként egy, az átadott termék
adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az ellátott intézményegység nevét, címét, OM azonosítóját, és feladat
ellátási hely kódját, a leszállított termék megnevezését, termékkategóriáját, tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát, a
termékek ellenértékét, továbbá, amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy tételesen a leszállított termék ellenértékének
támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki.
A szállítónak tudomása van arról, hogy amennyiben a szállító vállalta az előfinanszírozó szerepét, úgy a rendelet értelmében a
leszállított és a kedvezményezettek részére kiosztott termék mennyisége alapján, a rendelet 16-18. §-ának figyelembe vételével
támogatást igényelhet az MVH-n keresztül. A termékek után járó támogatás összegét az MVH a rendeletben szabályozott módon, a
szállító, mint kérelmező számlájára közvetlenül, utólag téríti meg. Fenntartó/működtető a rendelet 16. § (2)-(3) bekezdésében, 17. §
(1) bekezdésében, továbbá a 18. §-ban megjelölt esetekben a számla bruttó értéke és a támogatástartalom különbözetét köteles a
szállítónak megtéríteni.
Abban az esetben, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a rendelet 15. §-ában megjelölt maximum támogatási
mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó/működtető köteles megtéríteni a szállítónak.
Valamely, a rendeletben, az 1308/2013/EU rendeletben, vagy a Bizottság 2008. július 10-i az oktatási intézmények tanulóinak
tejjel és egyes tejtermékkel való ellátásra irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításról szóló 657/2008/EK rendeletben (a továbbiakban: 657/2008/EK
bizottsági rendelet) meghatározott jogosultsági feltétel - fenntartó hibájából eredő - nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a
szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.
8. Promóciós intézkedések
A szállítási időszakok alatt a rendelet 6. mellékletében meghatározott promóciós intézkedések megvalósításáért felelős szerződő
fél:
□ szállító; □ fenntartó/működtető; □ közösen.
A promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:
□ helyi; □ régiós; □ országos.
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Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése országos, vagy régiós úgy az egyes vállalt promóciós
intézkedések tervezett költségei és a megvalósítás határideje:
Promóciós intézkedés

Tervezett költség

Megvalósítás
időszaka
(teljes tanév,
őszi/tavaszi félév)

□ Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap
létrehozása és/vagy frissítése. Honlap (tervezett) elérhetősége:
………………………………………………………………………….
□ A termékek előállítóihoz (tejtermelő/tejfeldolgozó) szervezett
tanulmányutak.

□ A tanulók tej-, és tejtermékfogyasztásának ösztönzése érdekében
szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák,
kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).
□ Kóstoltatás: adott tanévben legalább egy alkalommal tej, és tejtermékek
kóstoltatása.

□ A termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása.
Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósítása nevelési-oktatási intézményenként meghatározható (azaz helyi), úgy az
egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségeit és a megvalósítás határidejét a szerződés elválaszthatatlan részét képező
2. számú melléklet tartalmazza.
9. A felek kötelezettségei
A fenntartó/működtető köteles:
1. biztosítani, hogy a leszállított termékeket csak az e szerződésben megjelölt, általa fenntartott/működtetett intézmények
tanulói fogyasztják;
2. biztosítani, hogy a termékeket az e szerződésben megjelölt intézmények más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési)
célra nem használják fel;
3. biztosítani, hogy a termékek a közétkeztetéstől eltérő időpontban kerüljenek kiosztásra az 1. pontban megjelölt tanulók
részére;
4. amennyiben a fenntartó az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott
támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a 657/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkében meghatározott,
az e szerződés 10. (1.) pontjában megjelölt tanulók számára osztották ki, vagy ha a támogatást a 657/2008/EK bizottsági rendelet 5.
cikkében megállapított mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki;
5. a kieső támogatás összegét megfizetni a szállító részére, amennyiben valamely jogosultsági feltétel a fenntartó/működtető
hibájából nem teljesül;
6. az intézmények adataiban (pl. fenntartó neve, fenntartó azonosító, intézmény neve és címe, OM azonosító, feladat ellátási hely
azonosító stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni, és a vonatkozó jogerős igazoló dokumentumokat haladéktalanul
megküldeni a szállító részére;
7. a kiosztások gyakoriságában, valamint a tanítási napok számában bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni a szállító
részére;
8. biztosítani, hogy az e szerződésben megjelölt intézmények a rendelet 22. §-ban megjelölt, a programot népszerűsítő plakátot
a program teljes időtartama alatt az intézmény főbejáratánál kihelyezzék.
A szállító köteles:
1. amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott
támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a 657/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkében meghatározott,
az e szerződés 10. (1.) pontjában megjelölt tanulók számára osztották ki, vagy ha a támogatást a 657/2008/EK bizottsági rendelet 5.
cikkében megállapított mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki;
2. a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről a
fenntartót/működtetőt tájékoztatni.
A szerződő felek kötelesek:
1. az alátámasztó okmányokat az illetékes hatóságok felszólítására rendelkezésre bocsátani;
2. a rendelet 20. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilvántartásokat vezetni;
3. alávetni magát az illetékes hatóságok által előírt ellenőrzéseknek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és
a fizikai ellenőrzésre.
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Az átvevő köteles:
1. a tanulók/óvodások számáról és a kiosztott termékek mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott termékeket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat
figyelembe venni;
4. a termékek átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolni;
5. a szerződésben rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termékek minőségének megtartását biztosító tárolási
körülményeket biztosítani;
6. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a nevelési-oktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak
meg, vagy sérülésük, szennyeződésük miatt emberi fogyasztásra nem használhatóak fel;
7. a termékek átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón/működtetőn
keresztül az MVH-t értesíteni;
8. az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.
10. Iratmegőrzési helyek
A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása.
1. Iratmegőrzési hely címe: ………………………………………………………………………………………….
2. Iratmegőrzési hely címe: ………………………………………………………………………………………….
3. Iratmegőrzési hely címe: ………………………………………………………………………………………….
4. Iratmegőrzési hely címe: ………………………………………………………………………………………….
…
11. Egyéb (szerkeszthető) rendelkezések
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Jelen szállítási szerződés három eredeti példányban készült, amelyből egy példány a szállítót, egy példány a
fenntartót/működtetőt, egy példány az átvevőt illeti meg.
......................................................, … év … hónap … nap

.............................................
szállító

	
  

.............................................
fenntartó/működtető
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A beszerzett
termék(ek)et előállító
üzem(ek)
engedélyszáma

A beszerzett
termék(ek)et előállító
üzem(ek) neve

Beszerzett termék
mennyisége (liter/kg)

Bérgyártó üzem(ek)
engedélyszáma

Bérgyártó üzem(ek)
neve

Bérgyártott termék
mennyisége (liter/kg)

Saját üzem(ek)
engedélyszáma

Saját üzem(ek) neve

Saját üzemből
szállított termék
mennyisége (liter/kg)

A tanév során
összességében
szállítani tervezett
mennyiség (liter/kg)

Termék kiszerelése

Termék kategória

Termék megnevezése

A szállítási szerződés 1. számú melléklete

Nem ízesített tej
£ teljes/félzsíros
£ zsírszegény
Ízesített tej
£ zsíros/félzsíros
£ zsírszegény
£ Natúr joghurt
£ Natúr kefir
£ Gyümölcsleves/ízesíte
tt joghurt
£ Gyümölcsdarabos
joghurt
£ Ömlesztett sajt
Nem ízesített tej
£ teljes/félzsíros
£ zsírszegény
Ízesített tej
£ zsíros/félzsíros
£ zsírszegény
£ Natúr joghurt
£ Natúr kefir
£ Gyümölcsleves/ízesíte
tt joghurt
£ Gyümölcsdarabos
joghurt
£ Ömlesztett sajt
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A
... OM azonosítóval
rendelkező intézmény

és tagintézményei

1.

2.

3.

4.

B
C
Interaktív honlap létrehozása
és/vagy frissítése
Honlap (tervezett) elérhetősége:
…………………………….
Tervezett költsége:
..................... Ft
Érintett tanulók
Megvalósítás
száma (fő)
időszaka (teljes
tanév,
őszi/tavaszi
félév)

D
Tanulmányút

E

F
G
Verseny, pályázat szervezése,
jutalom adása

Tervezett költsége:
..................... Ft
Érintett tanulók
Megvalósítás
száma (fő)
időszaka (teljes
tanév,
őszi/tavaszi
félév)

Tervezett költsége:
..................... Ft
Érintett tanulók
Megvalósítás
száma (fő)
időszaka (teljes
tanév,
őszi/tavaszi
félév)

H
Kóstoltatás

I

J
K
A termékek hűtésére berendezés
biztosítása

Tervezett költsége:
.................. Ft
Érintett tanulók
Megvalósítás
száma (fő)
időszaka (teljes
tanév,
őszi/tavaszi
félév)

Tervezett költsége:
.................. Ft
Érintett tanulók
Megvalósítás
száma (fő)
időszaka (teljes
tanév,
őszi/tavaszi
félév)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 57. szám

A szállítási szerződés 2. számú melléklete

Intézmény-egység
neve és címe:
Feladat ellátási hely
kód: □□□
Intézmény-egység
neve és címe:
Feladat ellátási hely
kód: □□□
Intézmény-egység
neve és címe:
Feladat ellátási hely
kód: □□□
Intézmény-egység
neve és címe:
Feladat ellátási hely
kód: □□□
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4. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez
Szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem adattartalma
1. Kérelmezőre vonatkozó adatok.
1.1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.
1.2. Kérelmező neve.
1.3. Kérelmező kapcsolattartójának adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám, fax szám).
1.4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító/fenntartó).
1.5. Amennyiben a kérelmező a fenntartó, úgy a fenntartó típusa (állami intézményfenntartó szerv/óvodafenntartó települési
önkormányzat/óvodafenntartó önkormányzati társulás/országos nemzetiségi önkormányzat/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).
1.6. Előfinanszírozó megnevezése.
2. Tanév.
3. Kedvezményezettek típusonkénti összesített létszáma.
4. Szerződések főbb adatai.
4.1. Szerződő felek adatai (név, adószám)
4.2. Fenntartó azonosítója.
4.3. Terméket gyártó üzem neve és részére a NÉBIH által kiadott üzemengedély száma.
4.4. Intézmények adatai (OM azonosító, feladat ellátási hely azonosító, név, megye, cím).
4.5. Kedvezményezettek típusonkénti létszáma.
4.6. Tanítási napok száma, kiosztási napok száma, kiosztási napok megnevezése szállítási időszakonként.
4.7. Termékek adatai (neve, kategóriája, az adott vállalt félév során szállítani tervezett mennyisége, mennyiségi egysége, bruttó egységára).
5. Nyilatkozatok.
5.1. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállal.
5.2. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, középfokú iskolai
tanulóinak, illetve óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül
kérelmezi.
5.3. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel és biztosítja, hogy a fenntartott intézmények sem
használják fel ilyen célra.
5.4. Kijelenti, hogy olyan - szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott - nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/sajátos nevelési
igényű óvodás/általános iskolai tanuló/sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló/középfokú iskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes
nevelési-oktatási intézménybe felvett tanulók, óvodások számát (havi bontásban), illetve az adott tanítási/nevelési napon jelenlévő
tanulók/óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét (intézményenként).
5.5. Kijelenti, hogy a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az általa
vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja.
5.6. Kijelenti, hogy haladéktalanul az MVH tudomására hoz mindennemű, a szállítási szerződésben szereplő adatokkal kapcsolatos változást, a
változástól számított tizenöt napon belül.
.5.7. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatáshoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban:
2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési
számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában
a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
5.8. Kijelenti, hogy az 5.1. és 5.3. pontokban részletezett kötelezettségeket a támogatott termékekkel ellátott intézmény fenntartójával vagy
működtetőjével megismertette, és gondoskodott ezen kötelezettségek szállítási szerződésben való rögzítéséről.
5.9. Alulírott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben és a csatolt mellékletekben
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
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5. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez
Kifizetési kérelem adattartalma
1. Kérelmezőre vonatkozó adatok.
1.1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.
1.2. Kérelmező neve.
1.3. Kérelmező kapcsolattartójának adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám, fax szám).
1.4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító/fenntartó).
1.5. Amennyiben a kérelmező a fenntartó, úgy a fenntartó típusa (állami intézményfenntartó szerv/óvodafenntartó települési
önkormányzat/óvodafenntartó önkormányzati társulás/országos nemzetiségi önkormányzat/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb), fenntartó
azonosítója.
1.6. Előfinanszírozó megnevezése.
2. Kérelem összesítő alapadatai.
2.1. Tanév.
2.2. Kérelemmel érintett szállítási időszak.
2.3. Kedvezményezettek típusonkénti összesített létszáma.
2.4. Termékkategóriánkénti elszámolni kívánt összesített mennyiségek.
3. Ellátott intézmények adatai.
3.1. OM azonosító, feladat ellátási hely kód, intézményegység neve, székhely megyéje, pontos címe.
3.2. Intézmény fenntartójának neve.
3.3. Nyári szünet kezdőnapja (amennyiben a kérelem az adott tanév május-júliusi időszakára vonatkozik).
3.4. Kiosztási napok száma a kérelemmel érintett szállítási időszakban.
3.5. Kedvezményezettek típusa, létszáma.
4. Elszámolásra benyújtott számlák adatai.
4.1. Számlaszám.
4.2. Számlakiállító adatai (neve, adószáma).
4.3. Vevő adatai (neve, adószáma).
4.4. Teljesítés időpontja (teljesítés dátuma).
4.5. Bizonylat típusa (számla, sztornó számla, helyesbítő számla, stb).
4.6. Számlán szereplő termékkel a vevő által fenntartott teljesítési helyszínen ellátott kedvezményezettek típusa.
4.7. Számlán szereplő termékek adatai (termék megnevezése, termék kategóriája, kiszerelése, kiszerelés mértékegysége, termék mennyisége,
termék mennyiségi egysége (db), számlán szereplő termék mennyisége literben vagy kilogrammban, kiosztott mennyiség (db), kiosztott termék
mennyisége literben vagy kilogrammban).
4.8. Termék bruttó egységára, kiosztott termék bruttó értéke.
4.9. Támogatás intenzitása.
5. Csatolt dokumentumok száma.
6. Nyilatkozatok.
6.1. Tudomásul veszi, hogy az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztés, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. § (1) bekezdése
szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik.
6.2. Tudomásul veszi, hogy az adatok megváltozása esetében a 2007. évi XVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles az MVH
felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztja, az ebből adódó - a 2007. évi XVII. törvény 29. §
(5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények terhelik.
6.3. Tudomásul veszi, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be.
6.4. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése
alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató
végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
6.5. Alulírott büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kifizetési kérelemben és a csatolt mellékletekben feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.
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6. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez
Az óvoda-, és iskolatej program során alkalmazható promóciós intézkedések
Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása és/vagy rendszeres frissítése.
Ajánlott tartalom:
1.1. A vonatkozó jogszabályok ismertetése.
1.2. Tájékoztatók az óvoda-, és iskolatej programról az iskolának, a szülőknek és a gyermekeknek.
1.2.1. Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok.
1.2.2. Szülőknek: a program főbb jellemzői, a szállított termék, minőségi leírás és a minőség garanciája, a termék beltartalmi értékei és az
egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag, kiosztási gyakoriság.
1.2.3. Tanulóknak: az óvoda-, és iskolatej program főbb jellemzői a korosztály számára érthető tartalommal és formában.
1.3. Tájékoztató anyagok elkészítése a tej-, és tejtermékek beltartalmi értékeiről, egészséges táplálkozásban betöltött szerepéről a tanulók
részére kötelező jelleggel, a szülők tanárok részére opcionálisan.
1.4. Oktatási segédanyagok: a különböző tejtermékek bemutatása.
1.5. Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezőnél és az elérhetőségeik.
2. A termék előállítójához (tejtermelő, vagy tejfeldolgozó) egy tanévben legalább egyszer szervezett tanulmányút, amelynek keretében
lehetőség nyílik tej-, és tejtermékek előállításának adott üzemre jellemző fázisainak bemutatására. A tanulók lehetőség szerint legalább egy órát
tartózkodjanak a fogadó félnél.
3. A gyermekek tej-, és tejtermékfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott
jutalom (apró ajándékok, különösen póló, matrica, kitűző, írószer, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer).
4. Kóstoltatás: óvoda-, és iskolatej program keretében lehetőség szerint legalább egy alkalommal tej-, és tejtermék kóstoltatás.
5. Az ellátott intézményeknél a termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása.
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7. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez

Sorszám

	
  

KSH kód

Önkormányzat neve

1

0717376 Aba

2

1612441 Abádszalók

3

0212548 Abaliget

4

1024554 Abasár

5

0526718 Abaújkér

6

0503595 Abaújszántó

7

0811882 Abda

8

1104428 Ács

9

1318573 Acsa

10

1807214 Acsád

11

1118139 Ácsteszér

12

1023241 Adács

13

1406080 Ádánd

14

1907302 Adásztevel

15

0708925 Adony

16

1931307 Adorjánháza

17

0317686 Ágasegyháza

18

0804880 Ágfalva

19

0509362 Aggtelek

20

0829407 Agyagosszergény

21

1508776 Ajak

22

0321944 Akasztó

23

0533093 Alacska

24

0726824 Alap

25

1625265 Alattyán

26

1331653 Albertirsa

27

0715176 Alcsútdoboz

28

1006345 Aldebrő

29

0213329 Almamellék

30

0429595 Almáskamarás

31

0927641 Álmosd

32

0520482 Alsóberecki

33

0519664 Alsódobsza

34

1729665 Alsónána

35

2019512 Alsónemesapáti

36

1711563 Alsónyék

37

1930526 Alsóörs

38

2032081 Alsópáhok

39

1216425 Alsópetény

40

0725283 Alsószentiván

41

0233279 Alsószentmárton

42

1822549 Alsószölnök

43

0528839 Alsószuha

87

0828769 Bágyogszovát

44

1822725 Alsóújlak

88

1129212 Baj

45

0529814 Alsóvadász

89

0303522 Baja

46

0521032 Alsózsolca

90

1817020 Bajánsenye

47

0616197 Ambrózfalva

91

1116744 Bajna

48

1529975 Anarcs

92

1129355 Bajót

49

1428714 Andocs

93

2004738 Bak

50

1017987 Andornaktálya

94

0915167 Bakonszeg

51

1134227 Annavölgy

95

1124244 Bakonybánk

52

1520303 Apagy

96

1923746 Bakonybél

53

1333561 Apaj

97

0708730 Bakonycsernye

54

1726125 Aparhant

98

1929513 Bakonyjákó

55

0614252 Apátfalva

99

1907287 Bakonykoppány

56

1808873 Apátistvánfalva

100

1925991 Bakonynána

57

1007241 Apc

101

1930410 Bakonyoszlop

58

1310108 Áporka

102

1125229 Bakonysárkány

59

0321148 Apostag

103

1923922 Bakonyszentiván

60

1509353 Aranyosapáti

104

1922813 Bakonyszentkirály

61

0514331 Arló

105

0805944 Bakonyszentlászló

62

0503771 Arnót

106

1122381 Bakonyszombathely

63

0503823 Ároktő

107

1924129 Bakonytamási

64

0619062 Árpádhalom

108

0629106 Baks

65

0903319 Ártánd

109

0203975 Baksa

66

0610339 Ásotthalom

110

0518184 Baktakék

67

0826921 Ásványráró

111

1502325 Baktalórántháza

68

0504233 Aszaló

112

1213657 Balassagyarmat

69

1123852 Ászár

113

0623676 Balástya

70

1316188 Aszód

114

1011527 Balaton

71

1006503 Átány

115

1925308 Balatonakali

72

1016090 Atkár

116

1905838 Balatonalmádi

73

1732735 Attala

117

1427377 Balatonberény

74

0205403 Babarc

118

1433853 Balatonboglár

75

1430474 Babócsa

119

1912238 Balatonederics

76

1428316 Bábonymegyer

120

1419460 Balatonendréd

77

0815042 Babót

121

1420729 Balatonfenyves

78

0310719 Bácsalmás

122

1929461 Balatonfőkajár

79

0310180 Bácsbokod

123

1407117 Balatonföldvár

80

0327234 Bácsborsód

124

1902219 Balatonfűzfő

81

0330155 Bácsszőlős

125

2017002 Balatongyörök

82

1922327 Badacsonytomaj

126

1905148 Balatonkenese

83

1903267 Badacsonytördemic

127

1407375 Balatonkeresztúr

84

1309131 Bag

128

1433862 Balatonlelle

85

0920011 Bagamér

129

1414562 Balatonmáriafürdő

86

2030368 Bagod

130

1416601 Balatonszabadi
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131

1424907 Balatonszárszó

175

0409760 Békés

219

1829203 Boba

132

1422822 Balatonszemes

176

0415200 Békéscsaba

220

2017543 Bocfölde

133

1421324 Balatonszentgyörgy

177

0426189 Békéssámson

221

1022354 Boconád

134

1403559 Balatonvilágos

178

0402680 Békésszentandrás

222

0308305 Bócsa

135

1526958 Balkány

179

1004400 Bekölce

223

0934102 Bocskaikert

136

0313408 Ballószög

180

1033260 Bélapátfalva

224

0718254 Bodajk

137

0902918 Balmazújváros

181

1406910 Bélavár

225

1410506 Bodrog

138

1805102 Balogunyom

182

1728662 Belecska

226

0523737 Bodroghalom

139

0325937 Balotaszállás

183

0810588 Beled

227

0530784 Bodrogkeresztúr

140

1515963 Balsa

184

1417127 Beleg

228

0533808 Bodrogkisfalud

141

1424457 Bálványos

185

2009168 Belezna

229

0514401 Bodrogolaszi

142

1131422 Bana

186

0419390 Bélmegyer

230

0505926 Bódvaszilas

143

1914173 Bánd

187

0708466 Beloiannisz

231

0525195 Bogács

144

0525159 Bánhorváti

188

1325098 Bénye

232

0232151 Bogád

145

1224341 Bánk

189

1232911 Bér

233

0221892 Bogádmindszent

146

2008439 Bánokszentgyörgy

190

1832124 Bérbaltavár

234

1703425 Bogyiszló

147

0521953 Bánréve

191

1202389 Bercel

235

0804367 Bogyoszló

148

0224378 Bár

192

1520677 Beregsurány

236

0914137 Bojt

149

1526480 Barabás

193

0918467 Berekböszörmény

237

1107311 Bokod

150

0707047 Baracs

194

1634005 Berekfürdő

238

1003452 Boldog

151

0708581 Baracska

195

0912788 Berettyóújfalu

239

0518944 Boldogkőújfalu

152

0926693 Báránd

196

1933127 Berhida

240

0514474 Boldogkőváralja

153

0224749 Baranyajenő

197

1209034 Berkenye

241

0508396 Boldva

154

0806196 Barbacs

198

0216461 Berkesd

242

1413994 Bolhás

155

1432799 Barcs

199

1507472 Berkesz

243

1418120 Bolhó

156

1403735 Bárdudvarnok

200

1318777 Bernecebaráti

244

1706497 Bonyhád

157

1220048 Bárna

201

0526356 Berzék

245

1714818 Bonyhádvarasd

158

1108624 Bársonyos

202

1430119 Berzence

246

0608192 Bordány

159

1711712 Báta

203

1513639 Besenyőd

247

0206725 Borjád

160

1708864 Bátaszék

204

1027517 Besenyőtelek

248

0319327 Borota

161

1432337 Baté

205

1611305 Besenyszög

249

2010056 Borsfa

162

0303656 Bátmonostor

206

0716346 Besnyő

250

0530669 Borsodbóta

163

1233534 Bátonyterenye

207

1521227 Beszterec

251

0506707 Borsodivánka

164

1502990 Bátorliget

208

0829805 Bezenye

252

0505315 Borsodnádasd

165

0418102 Battonya

209

0810560 Bezi

253

0530207 Borsodszentgyörgy

166

0311961 Bátya

210

0213310 Bicsérd

254

0516799 Borsodszirák

167

2024864 Batyk

211

0710481 Bicske

255

1209894 Borsosberény

168

2018698 Bázakerettye

212

0919956 Biharkeresztes

256

1930252 Borzavár

169

2023144 Becsehely

213

0924828 Biharnagybajom

257

1522239 Botpalád

170

1212016 Becske

214

0929887 Bihartorda

258

1806390 Bozzai

171

2018360 Becsvölgye

215

0429610 Biharugra

259

1805023 Bozsok

172

1420710 Bedegkér

216

1711970 Bikács

260

1805476 Bő

173

0933446 Bedő

217

0204899 Bikal

261

1426532 Böhönye

174

0506929 Bekecs

218

1502945 Biri

262

1511299 Bököny
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263

1706558 Bölcske

307

0425502 Csárdaszállás

351

1118926 Csolnok

264

0833950 Bőny

308

1529416 Csaroda

352

0312025 Csólyospálos

265

0806619 Börcs

309

1116416 Császár

353

1333118 Csomád

266

0815501 Bősárkány

310

0310472 Császártöltés

354

0605111 Csongrád

267

0413471 Bucsa

311

0326471 Csátalja

355

2031149 Csonkahegyhát

268

2020613 Búcsúszentlászló

312

2023436 Csatár

356

1902185 Csopak

269

1312052 Budakeszi

313

0316373 Csávoly

357

0709779 Csór

270

0332823 Bugac

314

1230270 Csécse

358

0804039 Csorna

271

1519707 Buj

315

1526107 Csegöld

359

0426709 Csorvás

272

1214234 Buják

316

1819488 Csehi

360

1932878 Csót

273

1417358 Buzsák

317

1812724 Csehimindszent

361

1932814 Csögle

274

0513596 Bükkábrány

318

1305184 Csemő

362

0912450 Csökmő

275

0527890 Bükkaranyos

319

0632285 Csengele

363

1424314 Csököly

276

0223162 Bükkösd

320

1530641 Csenger

364

2029364 Csömödér

277

1002963 Bükkszék

321

1524095 Csengersima

365

1822390 Csönge

278

1010621 Bükkszenterzsébet

322

1526851 Csengerújfalu

366

1334333 Csörög

279

0508022 Bükkszentkereszt

323

0312344 Csengőd

367

1804224 Csörötnek

280

0532887 Bükkzsérc

324

1809070 Csénye

368

0706734 Csősz

281

1408703 Büssü

325

0508493 Csenyéte

369

1326985 Csővár

282

0713152 Cece

326

1118272 Csép

370

1421315 Csurgó

283

1509681 Cégénydányád

327

1613170 Csépa

371

1309247 Dabas

284

1311341 Cegléd

328

1812140 Csepreg

372

1917172 Dabronc

285

1320640 Ceglédbercel

329

0506974 Cserépfalu

373

1928237 Dabrony

286

1203665 Cered

330

0525575 Cserépváralja

374

1133163 Dad

287

1622938 Cibakháza

331

1221935 Cserháthaláp

375

1122910 Dág

288

0503939 Cigánd

332

1222594 Cserhátsurány

376

1920154 Dáka

289

1719284 Cikó

333

1605795 Cserkeszőlő

377

1729230 Dalmand

290

0815954 Cirák

334

0528459 Csernely

378

1331811 Dánszentmiklós

291

0431334 Csabacsűd

335

2007135 Cserszegtomaj

379

1318397 Dány

292

0730544 Csabdi

336

2002583 Csesztreg

380

1431352 Darány

293

1930924 Csabrendek

337

1931699 Csetény

381

0821865 Darnózseli

294

1512928 Csaholc

338

1318476 Csévharaszt

382

0734342 Daruszentmiklós

295

1916072 Csajág

339

0315699 Csikéria

383

0914678 Darvas

296

1803911 Csákánydoroszló

340

1730094 Csikóstőttős

384

0310533 Dávod

297

0705360 Csákberény

341

0813505 Csikvánd

385

1724989 Decs

298

0720002 Csákvár

342

0534111 Csincse

386

0504686 Dédestapolcsány

299

0602121 Csanádalberti

343

1826064 Csipkerek

387

0732753 Dég

300

0420455 Csanádapáca

344

1205050 Csitár

388

1212511 Dejtár

301

0605379 Csanádpalota

345

0505333 Csobád

389

1309973 Délegyháza

302

1016841 Csány

346

0520774 Csobaj

390

1517756 Demecser

303

0219901 Csányoszró

347

1306822 Csobánka

391

1008660 Demjén

304

0622293 Csanytelek

348

0721908 Csókakő

392

0207773 Dencsháza

305

2006132 Csapi

349

1405971 Csokonyavisonta

393

0832595 Dénesfa

306

0808563 Csapod

350

0514289 Csokvaomány

394

0905573 Derecske
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395

0607834 Derekegyház

439

0703115 Dunaújváros

483

0525326 Erdőbénye

396

0624077 Deszk

440

0307612 Dunavecse

484

0522503 Erdőhorváti

397

0424819 Dévaványa

441

0304109 Dusnok

485

1313480 Erdőkertes

398

1932276 Devecser

442

0816708 Écs

486

1028556 Erdőkövesd

399

1711688 Diósberény

443

1017181 Ecséd

487

1222655 Erdőkürt

400

1206743 Diósjenő

444

1204251 Ecseg

488

0218704 Erdősmecske

401

2028778 Dióskál

445

0409432 Ecsegfalva

489

1221795 Erdőtarcsa

402

0232373 Diósviszló

446

1324518 Ecser

490

1024235 Erdőtelek

403

1910870 Doba

447

0510728 Edelény

491

1020118 Erk

404

0433190 Doboz

448

1020491 Eger

492

1510852 Érpatak

405

0630535 Dóc

449

0228918 Egerág

493

0311864 Érsekcsanád

406

0525690 Domaháza

450

1933871 Egeralja

494

1221582 Érsekvadkert

407

0613383 Domaszék

451

1012821 Egerbakta

495

1708448 Értény

408

0424031 Dombegyház

452

1026019 Egerbocs

496

0213499 Erzsébet

409

0422132 Dombiratos

453

1016610 Egercsehi

497

0925469 Esztár

410

1707685 Dombóvár

454

1002981 Egerfarmos

498

2006178 Eszteregnye

411

1514508 Dombrád

455

0505865 Egerlövő

499

1125131 Esztergom

412

1304808 Domony

456

1024758 Egerszalók

500

1106664 Ete

413

1007515 Domoszló

457

1013648 Egerszólát

501

1215370 Etes

414

1030261 Dormánd

458

2033428 Egervár

502

0702316 Etyek

415

1224439 Dorogháza

459

1828796 Egervölgy

503

1523250 Fábiánháza

416

1702565 Döbrököz

460

0820288 Egyed

504

0619974 Fábiánsebestyén

417

1503647 Döge

461

0915741 Egyek

505

1724192 Fácánkert

418

1106594 Dömös

462

1217659 Egyházasdengeleg

506

1718980 Fadd

419

1329647 Dömsöd

463

0815237 Egyházasfalu

507

0502741 Fáj

420

0821917 Dör

464

1205980 Egyházasgerge

508

0303230 Fajsz

421

0506123 Dövény

465

0216498 Egyházasharaszti

509

0512557 Fancsal

422

0217419 Drávafok

466

1830429 Egyházashollós

510

0833996 Farád

423

0228608 Drávaszabolcs

467

1910445 Egyházaskesző

511

0534272 Farkaslyuk

424

0221698 Drávasztára

468

0227401 Egyházaskozár

512

1309122 Farmos

425

1208156 Drégelypalánk

469

1825946 Egyházasrádóc

513

1616647 Fegyvernek

426

1902936 Dudar

470

0432957 Elek

514

1518971 Fehérgyarmat

427

1133835 Dunaalmás

471

0720358 Előszállás

515

0806956 Fehértó

428

1325362 Dunabogdány

472

0504677 Emőd

516

0732203 Fehérvárcsurgó

429

0321069 Dunaegyháza

473

0533048 Encs

517

0729939 Felcsút

430

0312566 Dunafalva

474

1532328 Encsencs

518

1020747 Feldebrő

431

0307861 Dunapataj

475

1225496 Endrefalva

519

0622646 Felgyő

432

0821078 Dunaszeg

476

0815033 Enese

520

0833251 Felpéc

433

0209186 Dunaszekcső

477

0702802 Enying

521

1813587 Felsőcsatár

434

0311606 Dunaszentbenedek

478

0622992 Eperjes

522

0509742 Felsődobsza

435

1709539 Dunaszentgyörgy

479

1518528 Eperjeske

523

0531723 Felsőkelecsény

436

0815875 Dunaszentpál

480

1933941 Eplény

524

0333598 Felsőlajos

437

0810454 Dunasziget

481

1129638 Epöl

525

1715820 Felsőnána

438

0314766 Dunatetétlen

482

1330988 Érd

526

0532762 Felsőnyárád
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527

1717914 Felsőnyék

571

1225663 Galgaguta

615

0209636 Görcsönydoboka

528

1924369 Felsőörs

572

1313295 Galgagyörk

616

1414599 Görgeteg

529

1306035 Felsőpakony

573

1319503 Galgahévíz

617

1529443 Gulács

530

1224323 Felsőpetény

574

1327128 Galgamácsa

618

2002097 Gutorfölde

531

2021476 Felsőrajk

575

1406585 Gálosfa

619

1325627 Gyál

532

0302954 Felsőszentiván

576

1406451 Gamás

620

0826860 Gyarmat

533

0208819 Felsőszentmárton

577

0715750 Gánt

621

1430960 Gyékényes

534

1823287 Felsőszölnök

578

0331848 Gara

622

2023302 Gyenesdiás

535

1016328 Felsőtárkány

579

0510904 Garadna

623

1928671 Gyepükaján

536

0531671 Felsőtelekes

580

0710296 Gárdony

624

0218315 Gyód

537

0523533 Felsővadász

581

1830906 Gasztony

625

0820400 Gyömöre

538

0502848 Felsőzsolca

582

0326383 Gátér

626

1329735 Gyömrő

539

1522415 Fényeslitke

583

1505801 Gávavencsellő

627

1005236 Gyöngyös

540

0618999 Ferencszállás

584

1503629 Géberjén

628

1811943 Gyöngyösfalu

541

0809885 Fertőd

585

0303577 Géderlak

629

1017534 Gyöngyöshalász

542

0809487 Fertőendréd

586

1505670 Gégény

630

1013338 Gyöngyösoroszi

543

0810658 Fertőhomok

587

0523719 Gelej

631

1008323 Gyöngyöspata

544

0812414 Fertőrákos

588

1504613 Gelénes

632

1019123 Gyöngyössolymos

545

2019187 Fityeház

589

2008068 Gellénháza

633

1028088 Gyöngyöstarján

546

0302149 Foktő

590

2012089 Gelse

634

0808721 Győrasszonyfa

547

0517932 Fony

591

1513000 Gemzse

635

1725539 Györe

548

1414632 Fonyód

592

1824183 Gencsapáti

636

0505069 Györgytarló

549

0633020 Forráskút

593

1826152 Gérce

637

1712326 Györköny

550

0530483 Forró

594

0407393 Gerendás

638

0813198 Győrladamér

551

0609210 Földeák

595

0202857 Geresdlak

639

0831316 Győrság

552

0903258 Földes

596

1705731 Gerjen

640

0819309 Győrsövényház

553

0522123 Fulókércs

597

1830942 Gersekarát

641

0815653 Győrszemere

554

0916993 Furta

598

0417394 Geszt

642

1510126 Győrtelek

555

0706114 Füle

599

0515608 Gesztely

643

0807481 Győrújbarát

556

1510791 Fülesd

600

1528893 Geszteréd

644

0831787 Győrújfalu

557

0922150 Fülöp

601

0520969 Gibárt

645

1809724 Győrvár

558

0331468 Fülöpháza

602

1916717 Gic

646

0815228 Győrzámoly

559

0333622 Fülöpjakab

603

0218333 Gilvánfa

647

0405032 Gyula

560

0314058 Fülöpszállás

604

0521564 Girincs

648

1507676 Gyulaháza

561

1717950 Fürged

605

1918193 Gógánfa

649

1730359 Gyulaj

562

0511378 Füzérkomlós

606

0513134 Golop

650

1909520 Gyulakeszi

563

1003276 Füzesabony

607

1309441 Gomba

651

0715918 Gyúró

564

0412256 Füzesgyarmat

608

0233233 Gödre

652

1533774 Gyüre

565

0918175 Gáborján

609

1430571 Gölle

653

1418634 Hács

566

1513727 Gacsály

610

0515936 Gönc

654

2010269 Hahót

567

0505494 Gadna

611

0518643 Göncruszka

655

0926170 Hajdúbagos

568

0409511 Gádoros

612

0802060 Gönyű

656

0903045 Hajdúböszörmény

569

0503744 Gagyvendégi

613

0916568 Görbeháza

657

0912803 Hajdúdorog

570

2012991 Galambok

614

0230438 Görcsöny

658

0910393 Hajdúhadház
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659

0922406 Hajdúnánás

703

0519840 Hernádvécse

747

1201508 Ipolyszög

660

0931097 Hajdúsámson

704

1409928 Hetes

748

1203328 Ipolytarnóc

661

0917473 Hajdúszovát

705

0207126 Hetvehely

749

1229319 Ipolyvece

662

1915361 Hajmáskér

706

1014526 Heves

750

1704701 Iregszemcse

663

0318759 Hajós

707

1010241 Hevesaranyos

751

1307807 Isaszeg

664

0826790 Halászi

708

1004084 Hevesvezekény

752

1010074 Istenmezeje

665

1309690 Halásztelek

709

1313949 Hévízgyörk

753

1421333 Istvándi

666

1907898 Halimba

710

0206798 Hidas

754

0732018 Iszkaszentgyörgy

667

0527942 Halmaj

711

0511697 Hidasnémeti

755

0702200 Isztimér

668

0511226 Hangács

712

0525672 Hidvégardó

756

1013879 Ivád

669

0525104 Hangony

713

0227933 Himesháza

757

0831635 Iván

670

0723427 Hantos

714

0804020 Himod

758

1831680 Ivánc

671

1714164 Harc

715

0233932 Hobol

759

0713462 Iváncsa

672

0807649 Harka

716

1513019 Hodász

760

1727711 Izmény

673

0308350 Harkakötöny

717

0608314 Hódmezővásárhely

761

0321999 Izsák

674

0221528 Harkány

718

0531167 Hollóháza

762

0505591 Izsófalva

675

1408837 Háromfa

719

1233242 Hollókő

763

1813958 Ják

676

0505847 Harsány

720

0327845 Homokmégy

764

0317923 Jakabszállás

677

1925566 Hárskút

721

1419150 Homokszentgyörgy

765

1806406 Jákfa

678

0318458 Harta

722

0521236 Homrogd

766

0520233 Jákfalva

679

1022309 Hatvan

723

1213204 Hont

767

1415927 Jákó

680

0812308 Hédervár

724

1004145 Hort

768

1517075 Jánd

681

1416726 Hedrehely

725

0904118 Hortobágy

769

1507843 Jánkmajtis

682

0817905 Hegyeshalom

726

1816887 Horvátzsidány

770

0309469 Jánoshalma

683

1832188 Hegyfalu

727

0230836 Hosszúhetény

771

1622859 Jánoshida

684

1818032 Hegyhátszentjakab

728

0906266 Hosszúpályi

772

0526657 Járdánháza

685

0818403 Hegykő

729

1820880 Hosszúpereszteg

773

1517589 Jármi

686

1203993 Héhalom

730

1726055 Hőgyész

774

1917437 Jásd

687

0506655 Hejőbába

731

1216878 Hugyag

775

1622929 Jászágó

688

0504604 Hejőkeresztúr

732

0433297 Hunya

776

1630711 Jászalsószentgyörgy

689

0516780 Hejőpapi

733

1525636 Ibrány

777

1622202 Jászapáti

690

0512159 Hejőszalonta

734

1411192 Igal

778

1615811 Jászboldogháza

691

0304093 Helvécia

735

0717738 Igar

779

1617978 Jászdózsa

692

0929391 Hencida

736

0525399 Igrici

780

1623579 Jászfelsőszentgyörgy

693

0530137 Hercegkút

737

1419619 Iharos

781

1625186 Jászjákóhalma

694

0312937 Hercegszántó

738

1427784 Iharosberény

782

1311004 Jászkarajenő

695

1020242 Heréd

739

1811387 Ikervár

783

1622798 Jászkisér

696

1111891 Héreg

740

0820604 Ikrény

784

1621111 Jászladány

697

1205324 Herencsény

741

1509654 Ilk

785

1613514 Jászszentandrás

698

1923658 Herend

742

0308095 Imrehegy

786

0308378 Jászszentlászló

699

1309849 Hernád

743

0508086 Ináncs

787

1623135 Jásztelek

700

0524165 Hernádkak

744

1332106 Inárcs

788

1513143 Jéke

701

0531200 Hernádnémeti

745

1426301 Inke

789

0715972 Jenő

702

0517136 Hernádszentandrás

746

1328097 Ipolydamásd

790

0806646 Jobaháza
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791

1208712 Jobbágyi

835

0330605 Kaskantyú

879

0814748 Kimle

792

0515680 Jósvafő

836

0422752 Kaszaper

880

0702343 Kincsesbánya

793

1417279 Juta

837

0311280 Katymár

881

0532090 Királd

794

0902307 Kaba

838

1327827 Káva

882

0220552 Királyegyháza

795

1426453 Kadarkút

839

1228389 Kazár

883

0613666 Királyhegyes

796

0812113 Kajárpéc

840

0506691 Kazincbarcika

884

0712636 Kisapostag

797

0721342 Kajászó

841

0513374 Kázsmárk

885

1519424 Kisar

798

1714100 Kajdacs

842

0319789 Kecel

886

1227243 Kisbágyon

799

1702033 Kakasd

843

1104525 Kecskéd

887

0822886 Kisbajcs

800

1332230 Kakucs

844

2032902 Kehidakustány

888

1424387 Kisbajom

801

1032179 Kál

845

1528431 Kék

889

1424493 Kisbárapáti

802

1829957 Káld

846

1514359 Kékcse

890

1117330 Kisbér

803

1208642 Kálló

847

0327571 Kelebia

891

0418838 Kisdombegyház

804

1531404 Kállósemjén

848

0512034 Kelemér

892

1717710 Kisdorog

805

1406105 Kálmáncsa

849

0318166 Kéleshalom

893

0522840 Kisgyőr

806

1527225 Kálmánháza

850

1519992 Kemecse

894

0227021 Kisharsány

807

0306442 Kalocsa

851

1322345 Kemence

895

1233400 Kishartyán

808

0716683 Káloz

852

1919734 Kemeneshőgyész

896

0528875 Kishuta

809

1804640 Kám

853

1812247 Kemenesmagasi

897

1413781 Kiskorpád

810

0404279 Kamut

854

1813426 Kemenesmihályfa

898

1018281 Kisköre

811

1502671 Kántorjánosi

855

1912478 Kemenesszentpéter

899

0309344 Kiskőrös

812

1405272 Kánya

856

0210542 Kémes

900

0320297 Kiskunfélegyháza

813

1914553 Kapolcs

857

1617145 Kenderes

901

0332434 Kiskunhalas

814

1015307 Kápolna

858

0505458 Kenézlő

902

0324396 Kiskunmajsa

815

0721926 Kápolnásnyék

859

1607418 Kengyel

903

0728990 Kisláng

816

1433394 Kapoly

860

1809937 Kenyeri

904

1528477 Kisléta

817

1409098 Kaposfő

861

1028079 Kerecsend

905

1930173 Kislőd

818

1418227 Kaposmérő

862

0322530 Kerekegyháza

906

1706512 Kismányok

819

1420473 Kaposvár

863

1034379 Kerekharaszt

907

0915477 Kismarja

820

1718962 Kaposszekcső

864

1110995 Kerékteleki

908

1333738 Kismaros

821

1406424 Kaposszerdahely

865

1334166 Kerepes

909

1012502 Kisnána

822

1914270 Káptalanfa

866

1925654 Kerta

910

1305227 Kisnémedi

823

1005935 Karácsond

867

0412618 Kertészsziget

911

1329850 Kisoroszi

824

1405263 Karád

868

1231413 Keszeg

912

1529300 Kispalád

825

1218625 Karancsalja

869

0529249 Kesznyéten

913

1334157 Kistarcsa

826

1225548 Karancsberény

870

2018421 Keszthely

914

0631024 Kistelek

827

1208855 Karancskeszi

871

1129577 Kesztölc

915

0512399 Kistokaj

828

1221041 Karancslapujtő

872

0403461 Kétegyháza

916

1703869 Kistormás

829

1226897 Karancsság

873

1411174 Kéthely

917

1625919 Kisújszállás

830

1604923 Karcag

874

1619813 Kétpó

918

1509265 Kisvárda

831

0521218 Karcsa

875

0403106 Kétsoprony

919

1512672 Kisvarsány

832

2018041 Karmacs

876

0208572 Kétújfalu

920

0209548 Kisvaszar

833

0530508 Karos

877

1721731 Kéty

921

1731185 Kisvejke

834

1330696 Kartal

878

0431574 Kevermes

922

0626666 Kiszombor
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923

0328158 Kisszállás

967

1826046 Kőszegpaty

1011

1125487 Leányvár

924

1509751 Kisszekeres

968

1820109 Kőszegszerdahely

1012

0833668 Lébény

925

1102510 Kocs

969

1418148 Kötcse

1013

1230395 Legénd

926

1332771 Kocsér

970

0406804 Kötegyán

1014

0511660 Legyesbénye

927

1722433 Kocsola

971

1611235 Kőtelek

1015

0503531 Léh

928

1507445 Kocsord

972

1923454 Kővágóörs

1016

1724411 Lengyel

929

1331361 Kóka

973

0215538 Kővágószőlős

1017

1426675 Lengyeltóti

930

0917455 Kokad

974

1925858 Köveskál

1018

2012575 Lenti

931

1930182 Kolontár

975

0519576 Krasznokvajda

1019

0707269 Lepsény

932

0902167 Komádi

976

0734209 Kulcs

1020

1921962 Lesenceistvánd

933

1105449 Komárom

977

0305856 Kunadacs

1021

1917871 Lesencetomaj

934

0226408 Komló

978

0416045 Kunágota

1022

0905768 Létavértes

935

0516559 Komlóska

979

0306044 Kunbaja

1023

2012122 Letenye

936

1527146 Komoró

980

0307728 Kunbaracs

1024

1322682 Letkés

937

1023995 Kompolt

981

1605254 Kuncsorba

1025

1530979 Levelek

938

0532498 Kondó

982

0329027 Kunfehértó

1026

0217604 Liget

939

0410287 Kondoros

983

1622567 Kunhegyes

1027

0816221 Lipót

940

0811262 Kóny

984

1623171 Kunmadaras

1028

0222974 Lippó

941

0925964 Konyár

985

0331918 Kunpeszér

1029

1904552 Litér

942

0806895 Kópháza

986

0331893 Kunszállás

1030

1204871 Litke

943

1721184 Koppányszántó

987

1632504 Kunszentmárton

1031

1918856 Lókút

944

0824633 Koroncó

988

0328130 Kunszentmiklós

1032

1526091 Lónya

945

1327687 Kosd

989

1926541 Kup

1033

1309140 Lórév

946

1324679 Kóspallag

990

1720507 Kurd

1034

0719114 Lovasberény

947

1523728 Kótaj

991

0511819 Kurityán

1035

2028167 Lovászi

948

0528547 Kovácsvágás

992

2019479 Kustánszeg

1036

1905087 Lovászpatona

949

0206336 Kozármisleny

993

1428857 Kutas

1037

0421209 Lőkösháza

950

1516665 Kölcse

994

0614410 Kübekháza

1038

1507995 Lövőpetri

951

1710463 Kölesd

995

1916142 Külsővat

1039

1220190 Lucfalva

952

0217899 Kölked

996

1115255 Lábatlan

1040

1202778 Ludányhalászi

953

1014535 Kömlő

997

1428291 Lábod

1041

0503902 Mád

954

1107630 Kömlőd

998

1416258 Lad

1042

0323357 Madaras

955

1523612 Kömörő

999

0305786 Ladánybene

1043

1729337 Madocsa

956

0313806 Kömpöc

1000

0707506 Lajoskomárom

1044

1310922 Maglód

957

1813532 Körmend

1001

0317677 Lajosmizse

1045

0206813 Mágocs

958

0526602 Köröm

1002

0515857 Lak

1046

1529984 Magosliget

959

1415510 Kőröshegy

1003

2033792 Lakhegy

1047

1516629 Magy

960

0410764 Körösnagyharsány

1004

0306202 Lakitelek

1048

0727678 Magyaralmás

961

0412900 Köröstarcsa

1005

1411040 Lakócsa

1049

1410427 Magyaratád

962

1332975 Kőröstetétlen

1006

0233330 Lánycsók

1050

0427906 Magyarbánhegyes

963

0931130 Körösszakál

1007

1521290 Laskod

1051

0225177 Magyarbóly

964

0908943 Körösszegapáti

1008

1414863 Látrány

1052

0605962 Magyarcsanád

965

0730650 Kőszárhegy

1009

0804376 Lázi

1053

1226967 Magyargéc

966

1816832 Kőszeg

1010

1330809 Leányfalu

1054

1926374 Magyargencs
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1055

0205430 Magyarhertelend

1099

0215051 Matty

1143

1420905 Mike

1056

0903683 Magyarhomorog

1100

0233756 Máza

1144

1324466 Mikebuda

1057

0813912 Magyarkeresztúr

1101

0213444 Mecseknádasd

1145

0924217 Mikepércs

1058

1706017 Magyarkeszi

1102

0827359 Mecsér

1146

1031282 Mikófalva

1059

1803221 Magyarlak

1103

0420765 Medgyesbodzás

1147

0524253 Mikóháza

1060

0205412 Magyarmecske

1104

0430128 Medgyesegyháza

1148

1830599 Mikosszéplak

1061

1232407 Magyarnándor

1105

1730562 Medina

1149

1531750 Milota

1062

1817288 Magyarszecsőd

1106

0521768 Megyaszó

1150

0621555 Mindszent

1063

0222600 Magyarszék

1107

0423931 Méhkerék

1151

0216285 Mindszentgodisa

1064

2013064 Magyarszerdahely

1108

1529799 Méhtelek

1152

0330632 Miske

1065

1310755 Majosháza

1109

0316018 Mélykút

1153

0530456 Miskolc

1066

0227863 Majs

1110

1303692 Mende

1154

1126930 Mocsa

1067

1304394 Makád

1111

0525618 Méra

1155

1317783 Mogyoród

1068

0519600 Makkoshotyka

1112

1507463 Mérk

1156

1128255 Mogyorósbánya

1069

1027696 Maklár

1113

1423630 Mernye

1157

1227915 Mohora

1070

0607357 Makó

1114

1814809 Mersevát

1158

2021014 Molnári

1071

1903610 Malomsok

1115

1630234 Mesterszállás

1159

1803294 Molnaszecsőd

1072

0527395 Mályi

1116

1416106 Mesztegnyő

1160

0507825 Monok

1073

0514915 Mályinka

1117

0513833 Mezőcsát

1161

1310551 Monor

1074

1517826 Mándok

1118

1430854 Mezőcsokonya

1162

1334397 Monorierdő

1075

0723490 Mány

1119

0717552 Mezőfalva

1163

1924040 Monostorapáti

1076

1929294 Marcalgergelyi

1120

0404206 Mezőgyán

1164

0925894 Monostorpályi

1077

1418500 Marcali

1121

0411873 Mezőhegyes

1165

1720701 Mórágy

1078

1922220 Marcaltő

1122

1626286 Mezőhék

1166

0802556 Mórichida

1079

1122637 Máriahalom

1123

0511323 Mezőkeresztes

1167

1431343 Mosdós

1080

0812283 Máriakálnok

1124

0705689 Mezőkomárom

1168

0833677 Mosonszentmiklós

1081

0214483 Máriakéménd

1125

0430322 Mezőkovácsháza

1169

0229540 Mozsgó

1082

1304570 Márianosztra

1126

0519433 Mezőkövesd

1170

1713620 Mucsfa

1083

1519655 Máriapócs

1127

1532656 Mezőladány

1171

1707029 Mucsi

1084

1932212 Márkó

1128

0518379 Mezőnagymihály

1172

0521546 Múcsony

1085

0806770 Markotabödöge

1129

0511749 Mezőnyárád

1173

0502158 Muhi

1086

0610515 Maroslele

1130

0812812 Mezőörs

1174

2025210 Murakeresztúr

1087

0625733 Mártély

1131

0931033 Mezőpeterd

1175

2033987 Muraszemenye

1088

0704659 Martonvásár

1132

0918847 Mezősas

1176

0411989 Murony

1089

1518874 Mátészalka

1133

1025089 Mezőszemere

1177

1519211 Nábrád

1090

0327809 Mátételke

1134

0706576 Mezőszentgyörgy

1178

0727599 Nadap

1091

1019965 Mátraballa

1135

0729036 Mezőszilas

1179

1806716 Nádasd

1092

1014872 Mátraderecske

1136

1031662 Mezőtárkány

1180

0713903 Nádasdladány

1093

1220075 Mátramindszent

1137

1604260 Mezőtúr

1181

0928103 Nádudvar

1094

1224332 Mátraszele

1138

0503443 Mezőzombor

1182

1415909 Nágocs

1095

1204330 Mátraszőlős

1139

2027526 Miháld

1183

1923551 Nagyacsád

1096

1233525 Mátraterenye

1140

1213222 Mihálygerge

1184

1927979 Nagyalásony

1097

1230100 Mátraverebély

1141

1904668 Mihályháza

1185

1504710 Nagyar

1098

0716948 Mátyásdomb

1142

0821980 Mihályi

1186

1417941 Nagyatád
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1187

0802361 Nagybajcs

1231

0617233 Nagymágocs

1275

1715006 Németkér

1188

1421652 Nagybajom

1232

1714030 Nagymányok

1276

1227580 Nemti

1189

0426028 Nagybánhegyes

1233

1331732 Nagymaros

1277

1133826 Neszmély

1190

0325955 Nagybaracska

1234

0214650 Nagynyárád

1278

1209797 Nézsa

1191

0529188 Nagybarca

1235

1223986 Nagyoroszi

1279

1410959 Nikla

1192

1216391 Nagybárkány

1236

0219877 Nagypall

1280

1204358 Nógrád

1193

1429063 Nagyberény

1237

0227164 Nagypeterd

1281

1232300 Nógrádkövesd

1194

1421449 Nagyberki

1238

0906309 Nagyrábé

1282

1229832 Nógrádmarcal

1195

1314775 Nagybörzsöny

1239

2014979 Nagyrécse

1283

1212131 Nógrádmegyer

1196

0802495 Nagycenk

1240

1031486 Nagyréde

1284

1208387 Nógrádsáp

1197

0505582 Nagycsécs

1241

1606318 Nagyrév

1285

1219497 Nógrádsipek

1198

1522743 Nagycserkesz

1242

0533181 Nagyrozvágy

1286

1227340 Nógrádszakál

1199

1910001 Nagydém

1243

1127076 Nagysáp

1287

1914757 Noszlop

1200

1521485 Nagydobos

1244

1826143 Nagysimonyi

1288

1018810 Noszvaj

1201

0233899 Nagydobsza

1245

1425520 Nagyszakácsi

1289

2003355 Nova

1202

1718388 Nagydorog

1246

1706761 Nagyszékely

1290

1029276 Novaj

1203

1506488 Nagyecsed

1247

1527988 Nagyszekeres

1291

0527191 Novajidrány

1204

0620914 Nagyér

1248

0408244 Nagyszénás

1292

1229425 Nőtincs

1205

1923180 Nagyesztergár

1249

0833543 Nagyszentjános

1293

1929009 Nyárád

1206

1026879 Nagyfüged

1250

1713709 Nagyszokoly

1294

1323038 Nyáregyháza

1207

1908262 Nagygyimót

1251

1027605 Nagytálya

1295

0323056 Nyárlőrinc

1208

1527155 Nagyhalász

1252

1323409 Nagytarcsa

1296

1320066 Nyársapát

1209

0202653 Nagyharsány

1253

1925201 Nagytevel

1297

0512885 Nyékládháza

1210

1621689 Nagyiván

1254

0629179 Nagytőke

1298

0932294 Nyírábrány

1211

1524785 Nagykálló

1255

1010418 Nagyút

1299

0914003 Nyíracsád

1212

0404242 Nagykamarás

1256

1533783 Nagyvarsány

1300

1924004 Nyirád

1213

2030933 Nagykanizsa

1257

1919196 Nagyvázsony

1301

0906187 Nyíradony

1214

2020589 Nagykapornak

1258

0723588 Nagyveleg

1302

1514845 Nyírbátor

1215

0707001 Nagykarácsony

1259

0726134 Nagyvenyim

1303

1515802 Nyírbéltek

1216

1313435 Nagykáta

1260

1028282 Nagyvisnyó

1304

1531158 Nyírbogát

1217

0908907 Nagykereki

1261

1702796 Nak

1305

1528802 Nyírbogdány

1218

0526505 Nagykinizs

1262

1508420 Napkor

1306

1507904 Nyírcsaholy

1219

1727182 Nagykónyi

1263

1817367 Nárai

1307

1525973 Nyírcsászári

1220

1432805 Nagykorpád

1264

1120163 Naszály

1308

1505041 Nyírderzs

1221

1309991 Nagykovácsi

1265

0528033 Nekézseny

1309

1517206 Nyíregyháza

1222

0210940 Nagykozár

1266

2006169 Nemesapáti

1310

1528440 Nyírgelse

1223

1024943 Nagykökényes

1267

1824509 Nemesbőd

1311

1509238 Nyírgyulaj

1224

1319716 Nagykőrös

1268

2032948 Nemesbük

1312

1514696 Nyíribrony

1225

1615574 Nagykörű

1269

1407913 Nemesdéd

1313

1531477 Nyírjákó

1226

2022178 Nagykutas

1270

1905652 Nemesgörzsöny

1314

1518290 Nyírkarász

1227

0612779 Nagylak

1271

1902787 Nemesgulács

1315

1532452 Nyírkáta

1228

1221102 Nagylóc

1272

0332540 Nemesnádudvar

1316

1525928 Nyírkércs

1229

0732364 Nagylók

1273

1417561 Nemesvid

1317

1511095 Nyírlövő

1230

0832939 Nagylózs

1274

1921759 Nemesszalók

1318

1511271 Nyírlugos
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1319

1512274 Nyírmada

1363

0514492 Ózd

1407

1921607 Pápasalamon

1320

0932382 Nyírmártonfalva

1364

1705661 Ozora

1408

1931255 Pápateszér

1321

1523269 Nyírmeggyes

1365

1708961 Őcsény

1409

1907348 Papkeszi

1322

1526365 Nyírmihálydi

1366

1628006 Öcsöd

1410

1532577 Papos

1323

1510807 Nyírparasznya

1367

1531769 Ököritófülpös

1411

1007436 Parád

1324

1533145 Nyírpazony

1368

1812043 Ölbő

1412

0526745 Parasznya

1325

1503878 Nyírpilis

1369

1526550 Ömböly

1413

1709618 Pári

1326

1528060 Nyírtass

1370

1509025 Őr

1414

1531972 Paszab

1327

1513550 Nyírtelek

1371

1308545 Őrbottyán

1415

1207409 Pásztó

1328

1509256 Nyírtét

1372

0308679 Öregcsertő

1416

1207199 Patak

1329

1512098 Nyírtura

1373

1407056 Öreglak

1417

0728848 Pátka

1330

1516522 Nyírvasvári

1374

1203249 Őrhalom

1418

1512186 Pátroha

1331

0504215 Nyomár

1375

1810630 Őriszentpéter

1419

1233880 Patvarc

1332

1822318 Nyőgér

1376

1305281 Örkény

1420

1523685 Pátyod

1333

0812955 Nyúl

1377

1629382 Örményes

1421

0721786 Pázmánd

1334

0734306 Óbarok

1378

1414012 Őrtilos

1422

0812715 Pázmándfalu

1335

1304075 Ócsa

1379

1219318 Ősagárd

1423

1304057 Pécel

1336

0219646 Ófalu

1380

1924068 Ősi

1424

1814988 Pecöl

1337

1522284 Ófehértó

1381

1925450 Öskü

1425

0219415 Pécs

1338

2027775 Óhíd

1382

0802635 Öttevény

1426

1922451 Pécsely

1339

0419257 Okány

1383

0631079 Öttömös

1427

0210825 Pécsvárad

1340

0218555 Olasz

1384

1432115 Ötvöskónyi

1428

0216115 Pellérd

1341

1819743 Olaszfa

1385

0515893 Pácin

1429

1019567 Pély

1342

1926514 Olaszfalu

1386

2031741 Pacsa

1430

1318689 Penc

1343

0531778 Olaszliszka

1387

1807162 Pácsony

1431

1517084 Penészlek

1344

1511129 Olcsva

1388

0318670 Páhi

1432

1532692 Penyige

1345

0221704 Old

1389

2029160 Páka

1433

0815529 Pér

1346

0522558 Onga

1390

2024271 Pakod

1434

1328185 Perbál

1347

0522628 Ónod

1391

0725751 Pákozd

1435

0524420 Pere

1348

1527924 Ópályi

1392

1709371 Pálfa

1436

1813684 Perenye

1349

0612797 Ópusztaszer

1393

0512362 Pálháza

1437

1808882 Peresznye

1350

1416823 Ordacsehi

1394

0819637 Páli

1438

0823773 Pereszteg

1351

0316276 Ordas

1395

1434041 Pálmajor

1439

0719354 Perkáta

1352

0211730 Orfű

1396

0302705 Pálmonostora

1440

0533419 Perkupa

1353

0316939 Orgovány

1397

1034324 Pálosvörösmart

1441

1321847 Péteri

1354

0534069 Ormosbánya

1398

0210135 Palotabozsok

1442

1012070 Pétervására

1355

0423065 Orosháza

1399

1205883 Palotás

1443

1517224 Petneháza

1356

2025052 Orosztony

1400

1322248 Pánd

1444

1033686 Petőfibánya

1357

0815121 Osli

1401

1823108 Pankasz

1445

0315431 Petőfiszállás

1358

1832629 Ostffyasszonyfa

1402

0824305 Pannonhalma

1446

0822831 Petőháza

1359

1027216 Ostoros

1403

1529559 Panyola

1447

1211590 Piliny

1360

1807667 Oszkó

1404

1527748 Pap

1448

1309821 Pilis

1361

0502866 Oszlár

1405

1931945 Pápa

1449

1307144 Piliscsaba

1362

1419770 Osztopán

1406

1911855 Pápakovácsi

1450

1121874 Piliscsév
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1451

1334148 Pilisjászfalu

1495

1807278 Püspökmolnári

1539

1420622 Rinyaújlak

1452

1114669 Pilismarót

1496

1304303 Püspökszilágy

1540

1524581 Rohod

1453

1314340 Pilisvörösvár

1497

0804792 Rábacsanak

1541

1212195 Romhány

1454

1305290 Pilisszántó

1498

0833701 Rábacsécsény

1542

0224855 Romonya

1455

1318731 Pilisszentkereszt

1499

1826736 Rábagyarmat

1543

0204516 Rózsafa

1456

1308457 Pilisszentlászló

1500

1803197 Rábahídvég

1544

1517428 Rozsály

1457

1719585 Pincehely

1501

0814793 Rábakecöl

1545

1027650 Rózsaszentmárton

1458

1503391 Piricse

1502

0825335 Rábapatona

1546

0811068 Röjtökmuzsaj

1459

0315398 Pirtó

1503

1826073 Rábapaty

1547

1826806 Rönök

1460

0606284 Pitvaros

1504

0824721 Rábapordány

1548

0523029 Rudabánya

1461

0911837 Pocsaj

1505

0815273 Rábaszentandrás

1549

0534120 Rudolftelep

1462

1304905 Pócsmegyer

1506

0833710 Rábaszentmihály

1550

1810597 Rum

1463

1511244 Pócspetri

1507

0815422 Rábatamási

1551

0603966 Ruzsa

1464

0217242 Pogány

1508

0702015 Ráckeresztúr

1552

1212520 Ságújfalu

1465

1427553 Pogányszentpéter

1509

1317260 Ráckeve

1553

1414942 Ságvár

1466

2021050 Pókaszepetk

1510

1302370 Rád

1554

0527331 Sajóecseg

1467

0923117 Polgár

1511

0506053 Ragály

1555

0503081 Sajóhídvég

1468

0717525 Polgárdi

1512

0826587 Rajka

1556

0503212 Sajóivánka

1469

1306372 Pomáz

1513

0529717 Rakaca

1557

0514313 Sajókaza

1470

1517215 Porcsalma

1514

0516133 Rakacaszend

1558

0526949 Sajókeresztúr

1471

1820367 Pornóapáti

1515

1514739 Rakamaz

1559

0527173 Sajólád

1472

1022196 Poroszló

1516

1234360 Rákóczibánya

1560

0522479 Sajólászlófalva

1473

1411828 Porrog

1517

1614207 Rákóczifalva

1561

0511332 Sajónémeti

1474

1923515 Porva

1518

1612423 Rákócziújfalu

1562

0508129 Sajóörös

1475

2009867 Pölöske

1519

1531857 Ramocsaháza

1563

0518537 Sajópálfala

1476

1733570 Pörböly

1520

0531909 Rásonysápberencs

1564

0516638 Sajópetri

1477

0521272 Prügy

1521

0512469 Rátka

1565

0523782 Sajópüspöki

1478

1513860 Pusztadobos

1522

0821801 Ravazd

1566

0508970 Sajósenye

1479

0405397 Pusztaföldvár

1523

1009609 Recsk

1567

0516054 Sajószentpéter

1480

1719938 Pusztahencse

1524

1130012 Réde

1568

0520738 Sajóvámos

1481

1419026 Pusztakovácsi

1525

2031592 Rédics

1569

0527757 Sajóvelezd

1482

2006530 Pusztamagyaród

1526

1715459 Regöly

1570

1225788 Salgótarján

1483

0606354 Pusztamérges

1527

0326310 Rém

1571

2027720 Salomvár

1484

1615246 Pusztamonostor

1528

0531884 Répáshuta

1572

0504729 Sály

1485

0729018 Pusztaszabolcs

1529

0807746 Répcevis

1573

1224572 Sámsonháza

1486

2026639 Pusztaszentlászló

1530

0833969 Rétalap

1574

0631705 Sándorfalva

1487

0628592 Pusztaszer

1531

1521573 Rétközberencs

1575

0926116 Sáp

1488

1323083 Pusztavacs

1532

1905625 Révfülöp

1576

0925007 Sáránd

1489

0717774 Pusztavám

1533

0509317 Révleányvár

1577

0723694 Sárbogárd

1490

1315583 Pusztazámor

1534

2023898 Rezi

1578

0702723 Sáregres

1491

0527410 Putnok

1535

0519220 Ricse

1579

2008101 Sárhida

1492

0812964 Püski

1536

1228884 Rimóc

1580

1126903 Sárisáp

1493

1321388 Püspökhatvan

1537

1405078 Rinyabesenyő

1581

0425168 Sarkadkeresztúr

1494

0910162 Püspökladány

1538

1426754 Rinyaszentkirály

1582

0731802 Sárkeresztes
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1583

0725344 Sárkeresztúr

1627

1415626 Somogysámson

1671

1710083 Szakcs

1584

2014906 Sármellék

1628

1428723 Somogysárd

1672

0319530 Szakmár

1585

0725140 Sárosd

1629

1406600 Somogyszentpál

1673

1504774 Szakoly

1586

0527474 Sárospatak

1630

1403416 Somogyszil

1674

1820932 Szakonyfalu

1587

1704747 Sárpilis

1631

1418546 Somogyszob

1675

1133516 Szákszend

1588

0923940 Sárrétudvari

1632

1404853 Somogyudvarhely

1676

0222257 Szalánta

1589

0830021 Sarród

1633

1421856 Somogyvámos

1677

0531015 Szalaszend

1590

0731538 Sárszentágota

1634

1419442 Somogyvár

1678

1714711 Szálka

1591

1720817 Sárszentlőrinc

1635

1201526 Somoskőújfalu

1679

0319947 Szalkszentmárton

1592

0711776 Sárszentmihály

1636

1523889 Sonkád

1680

0516753 Szalonna

1593

1007180 Sarud

1637

0733321 Soponya

1681

1518005 Szamosangyalos

1594

0232160 Sásd

1638

0808518 Sopron

1682

1522017 Szamosbecs

1595

0502875 Sáta

1639

1807171 Sorkifalud

1683

1510436 Szamossályi

1596

0505120 Sátoraljaújhely

1640

1829692 Sorokpolány

1684

1513046 Szamosszeg

1597

0233482 Sátorhely

1641

1214881 Sóshartyán

1685

1213754 Szanda

1598

1402051 Sávoly

1642

1306840 Sóskút

1686

0311794 Szank

1599

1427368 Segesd

1643

0513268 Sóstófalva

1687

0808536 Szany

1600

0525380 Selyeb

1644

1822983 Sótony

1688

1916489 Szápár

1601

0228741 Sellye

1645

2019080 Söjtör

1689

0719549 Szár

1602

1504491 Sényő

1646

1824800 Söpte

1690

0815714 Szárföld

1603

0720206 Seregélyes

1647

0702893 Söréd

1691

1133491 Szárliget

1604

0532531 Serényfalva

1648

0714951 Sukoró

1692

1210199 Szarvasgede

1605

0205519 Siklós

1649

1131990 Súr

1693

1605777 Szászberek

1606

0208800 Siklósnagyfalu

1650

2002404 Surd

1694

0233765 Szászvár

1607

1432780 Simonfa

1651

0321245 Sükösd

1695

1531237 Szatmárcseke

1608

1720783 Simontornya

1652

1321713 Sülysáp

1696

0612007 Szatymaz

1609

1725645 Sióagárd

1653

1925593 Sümeg

1697

0231060 Szava

1610

1008527 Sirok

1654

2021397 Sümegcsehi

1698

1206628 Szécsény

1611

1830748 Sitke

1655

1905388 Sümegprága

1699

1233011 Szécsényfelfalu

1612

0812627 Sokorópátka

1656

1108688 Süttő

1700

0205607 Szederkény

1613

0329115 Solt

1657

0728705 Szabadbattyán

1701

1716814 Szedres

1614

0318218 Soltszentimre

1658

0718740 Szabadhídvég

1702

0533817 Szegi

1615

0319983 Soltvadkert

1659

0431325 Szabadkígyós

1703

0531510 Szegilong

1616

0223472 Somberek

1660

0325061 Szabadszállás

1704

0632489 Szegvár

1617

1925779 Somlószőlős

1661

0215079 Szabadszentkirály

1705

1531088 Székely

1618

1926569 Somlóvásárhely

1662

1428574 Szabás

1706

0216771 Székelyszabar

1619

1413824 Somodor

1663

1519169 Szabolcs

1707

0714827 Székesfehérvár

1620

0223807 Somogyapáti

1664

1522053 Szabolcsbáka

1708

0612265 Székkutas

1621

1431219 Somogyaszaló

1665

1503586 Szabolcsveresmart

1709

1722761 Szekszárd

1622

1418078 Somogyfajsz

1666

0208475 Szajk

1710

1833172 Szeleste

1623

1420330 Somogygeszti

1667

1016063 Szajla

1711

1620428 Szelevény

1624

0229142 Somogyhárságy

1668

1605874 Szajol

1712

0509830 Szemere

1625

1428963 Somogyjád

1669

0503805 Szakáld

1713

1204507 Szendehely

1626

1412876 Somogymeggyes

1670

1704464 Szakály

1714

0508077 Szendrő
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1715

0527456 Szendrőlád

1759

0509496 Szirmabesenyő

1803

1424615 Tapsony

1716

1415103 Szenna

1760

1324916 Szob

1804

0821971 Tápszentmiklós

1717

1411509 Szenta

1761

1306947 Szokolya

1805

1232896 Tar

1718

1903568 Szentantalfa

1762

1627854 Szolnok

1806

1416735 Tarany

1719

1425706 Szentbalázs

1763

1803009 Szombathely

1807

0521740 Tarcal

1720

0232009 Szentdénes

1764

1122619 Szomód

1808

0508165 Tard

1721

1209043 Szente

1765

0518892 Szomolya

1809

0514784 Tardona

1722

0233613 Szentegát

1766

1121421 Szomor

1810

1130225 Tardos

1723

1315440 Szentendre

1767

1312690 Sződ

1811

0433075 Tarhos

1724

0614456 Szentes

1768

1328866 Sződliget

1812

1118935 Tarján

1725

1907922 Szentgál

1769

0516179 Szögliget

1813

0833914 Tarjánpuszta

1726

1412973 Szentgáloskér

1770

1411101 Szőlősgyörök

1814

1120987 Tárkány

1727

1831583 Szentgotthárd

1771

1013523 Szúcs

1815

1032966 Tarnabod

1728

2018652 Szentgyörgyvölgy

1772

1228194 Szuha

1816

1013240 Tarnalelesz

1729

0522169 Szentistván

1773

0511110 Szuhakálló

1817

1023348 Tarnaméra

1730

0321120 Szentkirály

1774

0524606 Szuhogy

1818

1014128 Tarnaörs

1731

1916267 Szentkirályszabadja

1775

1410986 Szulok

1819

1016160 Tarnaszentmiklós

1732

0216355 Szentlászló

1776

1219044 Szurdokpüspöki

1820

1017163 Tarnazsadány

1733

0215866 Szentlőrinc

1777

1009982 Szűcsi

1821

1304154 Tárnok

1734

1328653 Szentmártonkáta

1778

1408590 Tab

1822

1504312 Tarpa

1735

1821254 Szentpéterfa

1779

0714465 Tabajd

1823

1413693 Táska

1736

0919099 Szentpéterszeg

1780

0325432 Tabdi

1824

0320525 Tass

1737

2011165 Szentpéterúr

1781

1308332 Táborfalva

1825

1404932 Taszár

1738

2007700 Szepetnek

1782

0729267 Tác

1826

1108758 Tát

1739

0803887 Szerecseny

1783

1331963 Tahitótfalu

1827

1118157 Tatabánya

1740

0328820 Szeremle

1784

1913125 Takácsi

1828

0314544 Tataháza

1741

0530739 Szerencs

1785

1330720 Taksony

1829

1327386 Tatárszentgyörgy

1742

0933437 Szerep

1786

0503708 Taktabáj

1830

0324998 Tázlár

1743

1326259 Szigetbecse

1787

0518245 Taktaharkány

1831

0923214 Téglás

1744

1307870 Szigetcsép

1788

0528787 Taktakenéz

1832

1829568 Telekes

1745

1313277 Szigethalom

1789

0503133 Taktaszada

1833

0412681 Telekgerendás

1746

1326213 Szigetmonostor

1790

1917321 Taliándörögd

1834

0513763 Telkibánya

1747

1315185 Szigetszentmárton

1791

0512210 Tállya

1835

1706901 Tengelic

1748

1322114 Szigetújfalu

1792

1724563 Tamási

1836

1432416 Tengőd

1749

0226578 Szigetvár

1793

0814261 Táp

1837

1014076 Tenk

1750

1924891 Szigliget

1794

1315015 Tápióbicske

1838

0811457 Tényő

1751

1011013 Szihalom

1795

1317303 Tápiógyörgye

1839

0931042 Tépe

1752

0521351 Szikszó

1796

1309405 Tápióság

1840

1533358 Terem

1753

0819266 Szil

1797

1331796 Tápiószecső

1841

1204844 Terény

1754

1207959 Szilaspogony

1798

1314146 Tápiószele

1842

1224174 Tereske

1755

0803364 Szilsárkány

1799

1314571 Tápiószentmárton

1843

1920570 Tés

1756

1005643 Szilvásvárad

1800

1302769 Tápiószőlős

1844

2008828 Teskánd

1757

0520871 Szin

1801

1832045 Táplánszentkereszt

1845

0819035 Tét

1758

1221634 Szirák

1802

1929434 Tapolca

1846

0919691 Tetétlen
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1847

1731459 Tevel

1891

1620181 Tiszaroff

1935

1322008 Törtel

1848

0530447 Tibolddaróc

1892

1621494 Tiszasas

1936

0204136 Töttös

1849

1508952 Tiborszállás

1893

1617695 Tiszasüly

1937

1513213 Tunyogmatolcs

1850

1930465 Tihany

1894

1513541 Tiszaszalka

1938

1309593 Tura

1851

1524475 Timár

1895

1622789 Tiszaszentimre

1939

1513602 Túristvándi

1852

1307108 Tinnye

1896

1527544 Tiszaszentmárton

1940

1628228 Túrkeve

1853

1509423 Tiszaadony

1897

0616966 Tiszasziget

1941

1509919 Tuzsér

1854

0324545 Tiszaalpár

1898

1607852 Tiszaszőlős

1942

2012609 Türje

1855

0502291 Tiszabábolna

1899

0530377 Tiszatarján

1943

1904631 Tüskevár

1856

1517817 Tiszabecs

1900

1514447 Tiszatelek

1944

1531398 Tyukod

1857

1503850 Tiszabercel

1901

1609627 Tiszatenyő

1945

1721360 Udvari

1858

1520172 Tiszabezdéd

1902

0314094 Tiszaug

1946

1924767 Ugod

1859

1610773 Tiszabő

1903

1631866 Tiszavárkony

1947

0512487 Újcsanálos

1860

1622770 Tiszabura

1904

1507597 Tiszavasvári

1948

1533659 Újdombrád

1861

0915644 Tiszacsege

1905

1527261 Tisztaberek

1949

1526611 Újfehértó

1862

0529133 Tiszacsermely

1906

1321467 Tóalmás

1950

0923393 Újiráz

1863

1506433 Tiszadada

1907

0518306 Tokaj

1951

1720561 Újireg

1864

1616230 Tiszaderzs

1908

1114155 Tokod

1952

1510117 Újkenéz

1865

1512593 Tiszadob

1909

1134023 Tokodaltáró

1953

0819673 Újkér

1866

0503717 Tiszadorogma

1910

0528051 Tolcsva

1954

0402352 Újkígyós

1867

1509113 Tiszaeszlár

1911

0925876 Told

1955

1319682 Újlengyel

1868

1613815 Tiszaföldvár

1912

1206381 Tolmács

1956

0920419 Újléta

1869

1629726 Tiszafüred

1913

1725274 Tolna

1957

0206062 Újpetre

1870

1630304 Tiszagyenda

1914

1711031 Tolnanémedi

1958

0831839 Újrónafő

1871

0930845 Tiszagyulaháza

1915

1609557 Tomajmonostora

1959

1615291 Újszász

1872

1628699 Tiszaigar

1916

0514890 Tomor

1960

0614924 Újszentiván

1873

1620446 Tiszainoka

1917

0328486 Tompa

1961

0932568 Újszentmargita

1874

1629346 Tiszajenő

1918

0721005 Tordas

1962

1317808 Újszilvás

1875

1508554 Tiszakanyár

1919

0222424 Tormás

1963

0911925 Újtikos

1876

0513976 Tiszakarád

1920

0518801 Tornanádaska

1964

2032197 Újudvar

1877

1504446 Tiszakerecseny

1921

2032638 Tornyiszentmiklós

1965

1923010 Ukk

1878

0513888 Tiszakeszi

1922

0529054 Tornyosnémeti

1966

1127632 Úny

1879

1508794 Tiszakóród

1923

1516957 Tornyospálca

1967

1528981 Ura

1880

1630386 Tiszakürt

1924

1829878 Torony

1968

0717622 Úrhida

1881

0519381 Tiszaladány

1925

1607490 Tószeg

1969

1328644 Úri

1882

1523524 Tiszalök

1926

0416434 Tótkomlós

1970

1920853 Úrkút

1883

0528398 Tiszalúc

1927

2016382 Tótszentmárton

1971

0316294 Uszód

1884

1511907 Tiszamogyorós

1928

2025113 Tótszerdahely

1972

0621412 Üllés

1885

1527252 Tiszanagyfalu

1929

1902714 Tótvázsony

1973

1324934 Vác

1886

1007083 Tiszanána

1930

1324527 Tök

1974

1305917 Vácduka

1887

1615787 Tiszaörs

1931

1329823 Tököl

1975

1330331 Vácegres

1888

0508633 Tiszapalkonya

1932

0816674 Töltéstava

1976

1319886 Váchartyán

1889

1603373 Tiszapüspöki

1933

0625900 Tömörkény

1977

1305698 Váckisújfalu

1890

1510205 Tiszarád

1934

1420093 Törökkoppány

1978

1317668 Vácrátót
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1979

1309104 Vácszentlászló

2023

1826000 Velem

2067

2007579 Zalabaksa

1980

0507223 Vadna

2024

0725016 Velence

2068

2024280 Zalabér

1981

0802237 Vág

2025

0220279 Véménd

2069

2004002 Zalacsány

1982

1518591 Vaja

2026

1826426 Vép

2070

2002486 Zalacséb

1983

0530003 Vajdácska

2027

0703498 Vereb

2071

2032054 Zalaegerszeg

1984

0228538 Vajszló

2028

1333729 Verőce

2072

1929993 Zalaerdőd

1985

0702459 Vajta

2029

1024147 Verpelét

2073

1927207 Zalagyömörő

1986

0705829 Vál

2030

1322488 Verseg

2074

1912654 Zalahaláp

1987

1317598 Valkó

2031

0219725 Versend

2075

2012496 Zalaistvánd

1988

1506938 Vállaj

2032

0702750 Vértesacsa

2076

2010348 Zalakomár

1989

1527322 Vámosatya

2033

0713897 Vértesboglár

2077

2030313 Zalalövő

1990

1014580 Vámosgyörk

2034

1132586 Vérteskethely

2078

2022947 Zalaszabar

1991

1310737 Vámosmikola

2035

1115282 Vértessomló

2079

2033288 Zalaszántó

1992

1508934 Vámosoroszi

2036

1129629 Vértestolna

2080

2018564 Zalaszentbalázs

1993

0908989 Vámospércs

2037

1131264 Vértesszőlős

2081

2032522 Zalaszentgrót

1994

0515149 Vámosújfalu

2038

1408183 Vése

2082

2033136 Zalaszentgyörgy

1995

0812405 Vámosszabadi

2039

1911767 Veszprém

2083

2002608 Zalaszentiván

1996

0916762 Váncsod

2040

0822691 Veszprémvarsány

2084

2018096 Zalaszentjakab

1997

1230915 Vanyarc

2041

0429531 Vésztő

2085

2007232 Zalaszentlászló

1998

1921777 Vanyola

2042

1621157 Vezseny

2086

2018449 Zalaszentmihály

1999

1732850 Váralja

2043

0228024 Villány

2087

0225122 Zaláta

2000

1409274 Varászló

2044

0511581 Vilmány

2088

2029683 Zalatárnok

2001

1027012 Váraszó

2045

1915705 Vilonya

2089

2013736 Zalavár

2002

0818412 Várbalog

2046

1419017 Visnye

2090

1406008 Zamárdi

2003

0521810 Varbó

2047

0505096 Viss

2091

0730243 Zámoly

2004

1709414 Várdomb

2048

1807940 Viszák

2092

1920826 Zánka

2005

1117251 Várgesztes

2049

1003513 Visznek

2093

1714304 Závod

2006

1907065 Városlőd

2050

0825797 Vitnyéd

2094

1314960 Zebegény

2007

1911439 Várpalota

2051

1429780 Vízvár

2095

0531608 Zemplénagárd

2008

1706637 Varsád

2052

1210320 Vizslás

2096

0215848 Zengővárkony

2009

1229498 Varsány

2053

0521087 Vizsoly

2097

0734263 Zichyújfalu

2010

2014182 Várvölgy

2054

0205892 Vokány

2098

1433057 Zics

2011

1322585 Vasad

2055

2012919 Vonyarcvashegy

2099

0519275 Ziliz

2012

0202264 Vásárosdombó

2056

1803142 Vönöck

2100

1427614 Zimány

2013

1518324 Vásárosnamény

2057

1221661 Zabar

2101

1926499 Zirc

2014

0328343 Vaskút

2058

0503063 Zádorfalva

2102

1721625 Zomba

2015

1527100 Vasmegyer

2059

1614836 Zagyvarékas

2103

0519105 Zubogy

2016

1825982 Vassurány

2060

1021722 Zagyvaszántó

2104

0406257 Zsadány

2017

1804695 Vasvár

2061

1516203 Záhony

2105

0904817 Zsáka

2018

1926648 Vaszar

2062

1506275 Zajta

2106

1325034 Zsámbék

2019

1829373 Vasszécseny

2063

1414623 Zákány

2107

1322035 Zsámbok

2020

1802246 Vát

2064

1434403 Zákányfalu

2108

0804622 Zsira

2021

1005759 Vécs

2065

0605546 Zákányszék

2109

0617765 Zsombó

2022

0431228 Végegyháza

2066

2017400 Zalaapáti

2110

1513037 Zsurk
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8. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez

Sorszám

	
  

KSH kód

Önkormányzat neve

18

1921175 Balatonfüred

37

0804783 Mosonmagyaróvár

19

1827094 Celldömölk

38

1315024 Páty

1

1622105 Jászárokszállás

20

0828334 Kapuvár

39

1015796 Ludas

2

1327872 Abony

21

1318616 Dunakeszi

40

1323649 Göd

3

0223959 Mohács

22

0421883 Szeghalom

41

0819239 Levél

4

0428565 Sarkad

23

0330623 Tiszakécske

42

0411615 Körösladány

5

1731501 Dunaföldvár

24

0419628 Mezőberény

43

0633367 Szeged

6

1310816 Kiskunlacháza

25

1029045 Mátraszentimre

44

0326684 Kecskemét

7

1627313 Törökszentmiklós

26

1311934 Üröm

45

1308280 Telki

8

1303300 Iklad

27

1115352 Nyergesújfalu

46

0915130 Debrecen

9

1927818 Homokbödöge

28

1120127 Tata

47

0613161 Röszke

10

0604349 Mórahalom

29

2011785 Zalakaros

48

1328413 Visegrád

11

0433455 Gyomaendrőd

30

1811679 Jánosháza

49

1332610 Fót

12

0333589 Érsekhalma

31

0423870 Szarvas

50

1903072 Balatoncsicsó

13

0905175 Hajdúszoboszló

32

1030401 Lőrinci

51

1324013 Diósd

14

1312894 Üllő

33

1307384 Solymár

52

1218786 Szügy

15

1323463 Budakalász

34

0530340 Sajószöged

53

0233154 Bóly

16

1906673 Ajka

35

1730289 Gyönk

17

0914614 Ebes

36

1321458 Szada

31	
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9. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez

Sorszám

	
  

KSH kód

Önkormányzat neve

28

1106521 Gyermely

57

1934254 Pétfürdő

29

0825584 Győr

58

1329601 Pilisborosjenő

1

0634245 Algyő

30

1011411 Halmajugra

59

1311396 Pilisszentiván

2

1132346 Almásfüzitő

31

0502282 Hejőkürt

60

0709900 Rácalmás

3

1323199 Alsónémedi

32

1333552 Herceghalom

61

1830881 Répcelak

4

1119363 Bábolna

33

2003814 Hévíz

62

1223825 Rétság

5

1728909 Bátaapáti

34

0829221 Jánossomorja

63

0503504 Sajóbábony

6

1528246 Beregdaróc

35

1618209 Jászberény

64

1821306 Sárvár

7

0231927 Beremend

36

1623339 Jászfényszaru

65

1417631 Siófok

8

0534290 Berente

37

0412177 Kardoskút

66

0829090 Sopronhorpács

9

1308891 Biatorbágy

38

1130553 Környe

67

0825724 Sopronkövesd

10

0505306 Bőcs

39

0831626 Kunsziget

68

0713259 Szabadegyháza

11

1303407 Budajenő

40

0831194 Lövő

69

1317312 Százhalombatta

12

1323278 Budaörs

41

1814021 Lukácsháza

70

1307542 Szentlőrinckáta

13

0109566 Budapest

42

1920437 Magyarpolány

71

1328954 Szigetszentmiklós

14

1332027 Bugyi

43

1016540 Markaz

72

1534388 Szorgalmatos

15

1802431 Bük

44

1602626 Martfű

73

0528352 Tiszaújváros

16

1133640 Csém

45

1219372 Mátranovák

74

2005342 Tófej

17

1322804 Csömör

46

1923560 Mezőlak

75

1306859 Törökbálint

18

1009201 Detk

47

0718485 Mór

76

1306293 Újhartyán

19

1110490 Dorog

48

0828149 Mosonszolnok

77

1821537 Uraiújfalu

20

1309584 Dunaharaszti

49

0909478 Nagyhegyes

78

0310667 Városföld

21

0827739 Dunakiliti

50

1122372 Nagyigmánd

79

1830702 Vaskeresztes

22

1320534 Dunavarsány

51

2004455 Nagylengyel

80

0530076 Vatta

23

0723603 Ercsi

52

0505245 Nemesbikk

81

1326815 Vecsés

24

0815343 Fertőszentmiklós

53

1902194 Nemesvámos

82

1318342 Veresegyház

25

0831440 Fertőszéplak

54

1130766 Oroszlány

83

0804589 Veszkény

26

0517109 Füzér

55

0427438 Örménykút

84

1031246 Visonta

27

1332559 Gödöllő

56

1704862 Paks

85

0315158 Zsana

32	
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10. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez
Szállító ajánlattevő megnevezése:
12. § (1) a)
Bruttó ár
teljes/félzsíros tej
9. § (2) a) szerinti
értékelés
12. § (1) b)
Bruttó ár
zsírszegény tej
9. § (2) b) szerinti
értékelés
12. § (1) c)
Bruttó ár
zsíros/félzsíros
ízesített tej
9. § (2) c) szerinti
értékelés
12. § (1) d)
Bruttó ár
zsírszegény
ízesített tej
9. § (2) d) szerinti
értékelés
12. § (1) e) natúr
Bruttó ár
joghurt
9. § (2) e) szerinti
értékelés
12. § (1) f) natúr
Bruttó ár
kefir
9. § (2) e) szerinti
értékelés
12. § (1) g)
Bruttó ár
gyümölcsleves/ízesített
9. § (2) f) szerinti
értékelés
12. § (1) h)
Bruttó ár
gyümölcs darabos
joghurt
9. § (2) g) szerinti
értékelés
12. § (1) i)
Bruttó ár
ömlesztett sajt
9. § (2) h) szerinti
értékelés
9. § (1) a) a szerződés teljes időszaka
alatt folyamatos szállítás (10 pont)
9. § (1) b) feldolgozó üzem, vagy
tejelő
szarvasmarha állomány, legalább 80%
tulajdoni hányad (9 pont)
9. § (1) c) mikro-, kis- és
középvállalkozás (9 pont)
9. § (1) d) előfinanszírozási vállalás
(8 pont)
9. § (1) e) termékvariáció (7 pont)
9. § (1) f) újrafelhasználható
csomagolóanyag (7 pont)
9. § (1) g) legalább 8 napos
szavatosság vállalása (5 pont)
9. § (3) promóciós intézkedés
vállalása (5 pont), minden további
vállalás esetén 0,5 pont
Pontszám összesen:
Rangsor:
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1258/2015. (IV. 24.) Korm. határozata
Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Beruházási Bank Tanácsában, illetve annak
Kormányzótanácsában
1. A Kormány a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és
1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek
módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések
kihirdetéséről szóló törvény alapján a Nemzetközi Beruházási Bank Tanácsában Magyarország képviselőivé
a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős minisztert és az adó- és pénzügyekért felelős államtitkárt jelöli ki.
2. A Nemzetközi Beruházási Bank megalapításáról szóló Egyezmény és a Bank Alapszabálya módosításáról szóló
Jegyzőkönyv hatálybalépését követően a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter kormányzóként,
valamint az adó- és pénzügyekért felelős államtitkár helyettes kormányzóként képviseli Magyarországot
a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanácsában.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1259/2015. (IV. 24.) Korm. határozata
a Bogányi-zongorák magyar és külföldi közintézményekben történő elhelyezéséről és megvásárlásáról
A Kormány
1. egyetért a magyar és külföldi közintézményekben történő elhelyezés céljából 10 darab Bogányi-zongora
Magyar Állam részére történő megvásárlásával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban foglalt cél
megvalósítása érdekében gondoskodjanak 764,54 millió forint rendelkezésre állásáról az Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. július 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

