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III. Kormányrendeletek

A Kormány 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII.  törvény 157.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  hivatásos pótlék mértéke a  rendvédelmi illetményalap 650%-át 
meghaladhatja.

2. §  Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy az 1. §-ra figyelemmel
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
c) a terrorizmust elhárító szerv,
d) az idegenrendészeti szerv,
e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
f ) a büntetés-végrehajtási szervezet,
g) az Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével az Országgyűlési Őrség
hivatásos állománya vonatkozásában az  egyes szolgálati beosztásokban a  hivatásos pótlék mértékétől eltérő 
szabályokat rendeletben állapítsa meg.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § 2022. szeptember 15-én lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 254/2022. (VII. 15.) Korm. rendelete
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  Kormány a  Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény)  
49.  § (1) és (2)  bekezdésétől eltérően a  Költségvetési törvény 49.  § (1)  bekezdésében megjelölt keretösszeg 
túllépésével is adhat felhatalmazást új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására az  Országgyűlés 
jóváhagyása nélkül.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 255/2022. (VII. 15.) Korm. rendelete
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási 
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.)
a) 44.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  Mttv. 42.  §-a szerinti nyilvántartásba vételt követően médiaszolgáltatási 

jogosultságot szerzett lineáris kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója, valamint
b) 63.  § (9)  bekezdésétől eltérően a  hatósági szerződéssel rendelkező kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 

médiaszolgáltatója
2022. július 1. napjától 2022. december 31. napjáig (a  továbbiakban: mentesítési időszak) mentesül a negyedéves 
médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
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 (2) A  2022. év harmadik negyedévére az  Mttv. 44.  § (2)  bekezdése és a  63.  § (9)  bekezdése alapján már megfizetett 
médiaszolgáltatási díjat a  mentesítési időszak leteltét követő negyedévre esedékes médiaszolgáltatási díjban 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a médiaszolgáltatásra jogosult javára elszámolja.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 256/2022. (VII. 15.) Korm. rendelete
a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes 
szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból 
kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A postai szolgáltatások nyújtásának és a  hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, 
valamint a  postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a  postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen 
szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 9.  § (7)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A postai küldemény kézbesítésével vagy kézbesítési kísérletével kapcsolatos tények igazolása, valamint a postai 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó többletszolgáltatás teljesítése érdekében a postai szolgáltató az erre rendszeresített, 
a  kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközzel hely és időpont adatokat rögzít, valamint azokat a  Postatv. 
rendelkezése szerint megőrzi.”

2. §  A Rendelet 12. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A 324 × 229 × 24 mm-t meghaladó méretű
a) nem könyvelt küldemények, valamint
b) rögzített ajánlott levélküldemények
kézbesítésének címhelyen történő megkísérlését a  postai szolgáltató – a  (3)  bekezdés szerinti értesítő kézbesítési 
címhelyen történő hátrahagyása mellett – mellőzi, ha a  küldemény fizikai adottságaira tekintettel annak 
sérülésmentes elhelyezése a levélszekrényben nem lehetséges.”

3. §  A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény a feladó által megjelölt kézbesítési címen a 9. § 
(1)  bekezdésében meghatározott személyek számára kézbesíthető. Ennek érdekében a  címzett köteles biztosítani 
a címhely könnyű és biztonságos megközelítését.”

4. §  A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A postai szolgáltató a kézbesítési címként megjelölt helytől eltérően kézbesítési ponton kézbesíti
a) a  küldeményt, ha a  személyes átadással kézbesítendő küldemény kézbesítési címen történő kézbesítése 
a szolgáltatón kívülálló okból sikertelen volt, és a kézbesítési címen nem került sor az átvétel megtagadására,
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b) azt a postai küldeményt, amelyet – a feladó, illetve a címzett és a postai szolgáltató között létrejött megállapodás 
alapján – kézbesítési ponton kell kézbesíteni,
c) az  értéknyilvánítás többletszolgáltatással feladott küldeményt, ha a  postai szolgáltató általános szerződési 
feltételei a 9. § (5) bekezdése alapján ezt tartalmazza, valamint
d) a  méretei miatt levélszekrénybe nem kézbesíthető azon küldeményt, amely érkezéséről a  postai szolgáltató 
a 12. § (3) bekezdése alapján értesítőt hagyott hátra.”

5. § (1) A Rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közvetett kézbesítő az ingatlan bejárata közelében postázó helyiséget vagy egyéb, a biztonságos kézbesítést 
lehetővé tévő teret alakít ki. A  közvetett kézbesítő a  nem könyvelt küldemények, valamint a  rögzített ajánlott 
levélküldemények kézbesítéséről a  postai szolgáltatótól történő átvétellel vagy a  küldemények kézbesítését 
lehetővé tévő csoportos levélszekrény vagy egyéb kézbesítési lehetőség biztosításával, a  személyes átadással 
kézbesítendő könyvelt küldemények átvétele érdekében pedig erre felhatalmazott személy kijelölésével 
gondoskodik.”

 (2) A Rendelet 20. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  közvetett kézbesítő által a  küldemények átvételére feljogosított személy az  átvételi jogosultságát a  névre 
szóló igazolással köteles igazolni a  postai szolgáltató előtt. Az  átvételre feljogosított személy a  küldemények 
kézbesítését igazoló okiraton vagy a kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközön a postai szolgáltató által 
történő adatrögzítés biztosítása érdekében köteles közölni a  közvetett kézbesítő szervezet nevét, a  közvetett 
kézbesítői minőségét és a küldeményt átvevő személy nevét, továbbá az átvevő köteles a postai szolgáltató számára 
bemutatni a személyazonossága igazolására alkalmas okmányát is.”

6. §  A Rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Természetes személy címzett részére küldött postai küldeménynek kézbesítési ponton történő kézbesítésekor 
az átvételi jogosultság jogcímének fennállása vonatkozásában a küldemény átvétele érdekében megjelenő személy 
szóbeli nyilatkozata irányadónak tekinthető, ha bemutatja vagy a  postai szolgáltató kérésére átadja a  küldemény 
érkezéséről szóló értesítőt. A helyettes átvevő a lakcímének vagy tartózkodási címének a postai küldemény címével 
vagy az  utánküldési címmel való egyezőségét is igazolja. A  postai szolgáltató jogosult a  kézbesítést megelőzően 
az átvételi jogosultság jogcímének további igazolását kérni.”

7. § (1) A Rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény címhelyen vagy kézbesítési ponton történő 
kézbesítésekor az igazolt jogcímmel rendelkező átvevő a személyazonosságát az arra alkalmas hatósági igazolvány 
postai szolgáltató részére történő bemutatásával igazolja, amely alapján a  postai szolgáltató köteles rögzíteni 
a küldemények kézbesítését igazoló okiraton vagy a kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközön az átvevő 
személyazonosságát igazoló okmány elnevezését és okmányazonosítóját. Meghatalmazottnak történő kézbesítés 
esetében a személyazonosság igazolására olyan hatósági igazolvány alkalmas, amelyben a meghatalmazott nevén 
kívül legalább egy olyan – a személyazonosság megállapítására alkalmas – adat szerepel, amelyet a meghatalmazás 
is tartalmaz.”

 (2) A Rendelet 22. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) Tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldemény személyes átadással történt kézbesítésének 
igazolásaként a  tértivevény vagy a  tértivevénynek megfelelő elektronikus dokumentum tartalmazza az  átvevő 
személy olvasható nevét, továbbá – ha a  küldeményt nem a  címzett veszi át – az  átvétel jogcímét és a  postai 
szolgáltató azonosítására alkalmas jelzést is.”

8. §  A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § (1) A  postai szolgáltató általános szerződési feltételeiben jogosult a  könyvelt küldemény kézbesítését 
– a 22. §-ban megállapított rendelkezésekben foglaltakon túl – további, az átvételi jogcím és a személyazonosság 
igazolása vonatkozásában a címzett vagy egyéb jogosult átvevő által kötelezően teljesítendő előírások teljesítésétől 
függővé tenni.
(2) A készpénz kifizetése során az egyetemes postai szolgáltató a személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai 
küldemények kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza, azzal, hogy
a) készpénz címhelyen történő kifizetésekor az átvételre jelentkező természetes személy részéről – az alkalmi átvevő 
kivételével – a  személyazonosságának igazolására alkalmas okmány szolgáltató számára történő bemutatása 
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és ez  alapján az  okmány elnevezésének és okmányazonosítójának szolgáltató általi rögzítése mellőzhető akkor, 
ha az  átvételre jelentkező természetes személy szóbeli nyilatkozata alapján az  átvételi jogosultság jogcíme 
az egyetemes postai szolgáltató számára nem kétséges;
b) az  egyetemes postai szolgáltató készpénz címhelyen és kézbesítési ponton történő kifizetésekor is minden 
esetben rögzíti a  Postatv. 26.  § (4a)  bekezdésében meghatározott adatokat a  küldemények kézbesítését igazoló 
okiraton vagy a kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközzel felvett elektronikus dokumentumon.”

9. §  A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) A  postai küldemény átvételének megtagadására vonatkozó – a  Postatv. 41.  § (3a)  bekezdése szerinti – 
nyilatkozatot a címzett vagy a meghatalmazott tehet. Szervezet esetében a címzett általi megtagadásnak minősül, 
ha a 15. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott személy tagadja meg az átvételt.
(2) A postai szolgáltató az átvétel megtagadása esetén ennek tényét mint kézbesíthetetlenségi okot a kézbesítési 
okiraton vagy a kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközön, valamint a küldeményen vagy a kísérőokiraton 
feltünteti, és a postai küldeményt – értesítő hátrahagyása és rendelkezésre tartási idő biztosítása nélkül – a feladó 
részére visszakézbesíti.
(3) Nem minősül a küldemény átvétele megtagadásának, ha
a) a címzett vagy meghatalmazott
aa) a  kézbesítéskor esedékes díj megfizetését az  összeg mértéke vagy a  fizetési mód miatt csak a  kézbesítési 
kísérletet követően, a  Postatv. 42.  § (1)  bekezdésében rögzített rendelkezésre tartási időn belül vállalja teljesíteni, 
vagy
ab) elzárkózik aláírásának az (1) bekezdés szerinti nyilatkozaton való feltüntetésétől, vagy
b) a  címzetten és meghatalmazotton kívüli egyéb jogosult átvevő nem kívánja átvenni a  küldeményt, vagy 
elzárkózik a  kézbesítéskor esedékes díj megfizetésétől, az  átvétel jogcímének vagy személyazonosságának 
igazolásától, továbbá az átvétel során a postai szolgáltató által kötelezően rögzítendő adatokat tartalmazó hatósági 
igazolvány bemutatásától.
(4) A  postai szolgáltató a  (3)  bekezdés szerinti esetekben a  címzett részére a  küldemény érkezéséről értesítőt 
hagy hátra.”

10. §  A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  latin betűket nem ismerő címzettnek vagy egyéb jogosult átvevőnek a  személyes átadással kézbesítendő 
könyvelt küldeményt nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A  postai szolgáltató a  kézbesítés előtt 
a  címzett vagy egyéb jogosult átvevő, továbbá a  tanú személyazonosságát a  21. és 22.  §-ban foglaltak szerint 
ellenőrzi, és annak alapján a  személyazonosságot igazoló okmányok elnevezését és okmányazonosítóját – a  tanú 
e  minőségének feltüntetése mellett – a  kézbesítési okiraton vagy a  kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai 
eszközön rögzíti.”

11. §  A Rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hivatalos irat kézbesítésekor a  küldemény átvételének igazolásaként a  tértivevénynek megfelelő elektronikus 
dokumentumon fel kell tüntetni az  átvevő személy olvasható nevét, az  átvétel jogcímét, ha a  küldeményt nem 
a címzett veszi át, helyettes átvevőnek történő átadás esetén a hozzátartozói jogcímet, valamint a postai szolgáltató 
azonosítására alkalmas jelzést, továbbá a  kézbesítési okiraton vagy a  kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai 
eszközön az  átvevő által bemutatott hatósági igazolvány alapján az  átvevő személyazonosságát igazoló okmány 
elnevezését és okmányazonosítóját is.”

12. §  A Rendelet
a) 9.  § (5)  bekezdésében a „kézbesítést igénylő” szövegrész helyébe az „átadással történő kézbesítést igénylő” 

szöveg,
b) 11.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „személyes kézbesítést” szövegrészek helyébe a  „személyes 

átadással történő kézbesítést” szöveg,
c) 13. §-ában a „kézbesítendő” szövegrész helyébe a „kézbesíthető” szöveg,
d) 5. alcím címében a „Könyvelt” szövegrész helyébe a „Személyes átadással kézbesítendő könyvelt” szöveg,
e) 15. § (1) bekezdésében a „küldeményt a postai” szövegrész helyébe a „küldeményt – ide nem értve a rögzített 

ajánlott levélküldeményt – a postai” szöveg,
f ) 6. alcím címében a „Könyvelt postai” szövegrész helyébe a „Postai” szöveg,
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g) 20.  § (6)  bekezdés a)  pontjában a  „könyvelt” szövegrész helyébe a  „személyes átadással kézbesítendő 
könyvelt” szöveg,

h) 25. § (2) bekezdésében az „okiraton vagy az aláírást” szövegrész helyébe az „okiraton vagy a kézbesítés tényét” 
szöveg,

i) 26.  § (2)  bekezdésében a  „személyes kézbesítést” szövegrész helyébe a  „személyes átadással történő 
kézbesítést” szöveg,

j) 30. § (2) bekezdésében az „okiraton vagy az aláírást” szövegrész helyébe az „okiraton vagy a kézbesítés tényét” 
szöveg

lép.

13. §  Hatályát veszti a Rendelet 22. § (1), (5) és (5a) bekezdése, valamint 13/A. alcíme.

14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 19/2022. (VII. 15.) BM rendelete
a szerződéses határvadászokról

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozó 
szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 1–12. és 14–23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3., 4. és 5. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6–18. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20–21. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28–29. és 35. alcím tekintetében az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 33. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában és 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a határvadász beosztásba jelentkező személyre (a továbbiakban: jelentkező),
b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra 

vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 244/2022. (VII. 8.)  
Korm. rendelet] szerinti szerződéses határvadászra (a továbbiakban: határvadász), 

c) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre, valamint
d) a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredére, amely a  jogviszonyt létesítő szerződést megkötötte  

(a továbbiakban: munkáltató).

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. alapellátás: a  határvadász feladatainak ellátásához szükséges, az  alapellátási norma által a  határvadász 

számára előírt ruházati termékek és felszerelési cikkek egyszeri ellátás keretében történő biztosítása,
 2. alkalmasságvizsgálat: a  határvadásznak jelentkező olyan vizsgálata, amelynek célja annak megállapítása, 

hogy a  vizsgált személy megfelel-e a  határvadász szolgálatban ellátandó feladatihoz igazodó alkalmassági 
követelményeknek, alkalmas-e a fokozott megterheléssel és igénybevétellel járó tevékenységek elvégzésére,

 3. Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokoll: a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat 
ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány 
alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 13.  §-a szerinti, az  alkalmasságvizsgálatok 
végrehajtását segítő módszertani szakmai dokumentum,

 4. egészségfejlesztés: olyan, a  határvadász testi és lelki egészségi állapotának javítását célzó tevékenységek 
összessége, amelyek kívül esnek a  kifejezetten gyógyító tevékenységeken; jelenti egyrészt a  rendvédelmi 
szerv oldaláról az  egészséggel kapcsolatos szervezetfejlesztési, támogatási, egészségnevelési, 
mentálhigiénés tevékenységeket, másrészt a  határvadász oldaláról a  megelőzés, az  önsegítés érdekében  
tett erőfeszítéseket,

 5. gazdasági szerv: a  Készenléti Rendőrség költségvetési gazdálkodásért felelős vezető által irányított 
szervezeti egysége, amely felelős az  e  rendeletben szabályozott munkáltatói intézkedések költségvetési 
megalapozottságáért és az illetmény folyósításáért,

 6. humánigazgatási szerv: a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred ezredparancsnoka (a továbbiakban: 
ezredparancsnok) munkáltatói döntéseit előkészítő, nyilvántartó és rendszerező szervezeti elem, amelynek 
vezetője felelős az  e  rendeletben szabályozott munkáltatói intézkedéseket megalapozó eljárások 
jogszerűségéért, valamint a munkáltatói intézkedések szakszerű előkészítéséért,

 7. minimumfeltétel: azon egészségi, pszichológiai és fizikai követelmény, amelynek a  határvadásznak meg  
kell felelnie,

 8. rendvédelmi alapellátó orvos: a  vizsgált személy elsőfokú egészségi alkalmasságvizsgálatának elvégzésére 
jogosult orvos,

 9. rendvédelmi alapellátó pszichológus: a  vizsgált személy elsőfokú pszichológiai alkalmasságvizsgálatának 
elvégzésére jogosult pszichológus,

10. ruházati utánpótlási ellátás: az  elhasználódott ruházati termékek és felszerelési cikkek pótlására szolgáló, 
valamint az újonnan rendszeresített ruházati termékek és felszerelési cikkek biztosítása,

11. sportszakember: az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek a  sport területén 
képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló kormányrendelet 
szerinti, egészségmegőrző és sportfoglalkozások, edzésprogramok vezetésére jogosító képesítéssel 
rendelkező, vagy fizikai alkalmasság felmérésében legalább kétéves sportszakmai tapasztalattal rendelkező 
foglalkoztatottja,

12. szerződéses jogviszony: a 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti jogviszony.
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II. FEJEZET
A SZEMÉLYÜGYI IGAZGATÁS RENDJE

3. A határvadász szerződéses jogviszony létesítésének eljárásrendje

3. § (1) A  szerződéses jogviszony létesítését (a továbbiakban: jogviszony) a  jelentkező kérelme alapján induló 
felvételi eljárás előzi meg. A  kérelmet az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv megyei 
rendőrfőkapitányságához (a továbbiakban: megyei rendőrfőkapitányság) vagy a  Készenléti Rendőrséghez  
kell benyújtani.

 (2) A  kérelmet fogadó szervezeti egység a  jelentkezőt tájékoztatja a  jogviszony létesítésének és a  határvadász 
beosztásba helyezésének feltételeiről, valamint a határvadászt a jogszabályok alapján megillető alapvető jogokról és 
az őt terhelő kötelezettségekről.

 (3) A  megyei rendőrfőkapitányság a  hozzá benyújtott kérelmet öt munkanapon belül a  humánigazgatási szervhez 
továbbítja.

 (4) A  felvételre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.)  
BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat.

 (5) A kérelemhez csatolni kell a jelentkező
a) R1. 4. § (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott dokumentumait,
b) írásbeli nyilatkozatát a  244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában feltételként 

meghatározott megbízhatósági vizsgálat lehetőségének tudomásulvételéről,
c) írásbeli nyilatkozatát a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 42.  § (2a)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott adatai kezeléséhez történő hozzájárulásról,

d) közeli hozzátartozója írásbeli nyilatkozatát a  Hszt. 42.  § (2a)  bekezdésében meghatározottak 
tudomásulvételéről,

e) a  kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez szükséges – a személyügyi munkatárs által biztosított –, kitöltött és 
aláírt, a Hszt. 42. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatát is tartalmazó adatlapot,

f ) hatósági erkölcsi bizonyítványát.
 (6) Az  (5)  bekezdés d)–f )  pontjában meghatározott nyilatkozatok csatolása hiányában a  felvételi kérelmet további 

érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Egyéb okból hiányos vagy hitelesnek nem tekinthető okiratok pótlására, 
kiegészítésre a  jelentkezőt tizenöt munkanapon belül − írásban, lehetőség szerint rövid úton történő szóbeli 
tájékoztatása mellett − hiánypótlásra kell felhívni, tíz munkanap határidő kitűzésével, figyelmeztetve arra,  
hogy a  hiánypótlás kitűzött határidőben történő teljesítésének hiányában a  szerződéskötésre jogosult 
a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a kérelemről.

4. § (1) A  jogviszony létesítéséhez szükséges feltételeket igazoló okiratok és nyilatkozatok benyújtását követően 
az ezredparancsnok a felvételi eljárást megindítja.

 (2) A  felvételi eljárás keretében a humánigazgatási szerv intézkedik az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági 
feltételek meglétének vizsgálatára, amelybe a  kérelmet fogadó szervezeti egység humánigazgatási szolgálatát 
bevonhatja. Ha a  vizsgálatok során a  jogviszony létesítését kizáró ok nem merül fel, a  humánigazgatási szerv 
intézkedik a kezdeményezésre jogosultnál a kifogástalanéletvitel-ellenőrzés lefolytatásának kezdeményezésére.

 (3) Ha a  felvételi eljárás során a  jogviszony létesítését kizáró körülmény vagy valamely, a  jogviszony létesítéséhez 
szükséges feltétel hiányának megállapítására kerül sor, a  felvételi kérelmet − a  jogviszony létesítéséhez 
szükséges feltételek további vizsgálatának mellőzésével − az  ezredparancsnok elutasítja, és erről a  jelentkezőt  
írásban tájékoztatja.

 (4) Az  ezredparancsnok a  jogviszony létesítésről szóló, kiadmányozott szerződést az  esküokmánnyal együtt  
− a humánigazgatási szerv képviselője és a határvadász szolgálati elöljárója jelenlétében − a jelentkezőnek átadja. 
A  jelentkező a  jelenlévők előtt az eskü szövegét hangosan felolvasva esküt tesz, majd az eskü letételét aláírásával 
igazolja, és egyidejűleg a szerződést aláírja.

 (5) A  humánigazgatási szerv az  aláírt esküokmányt a  szerződés mellékleteként a  személyi anyaggyűjtőben helyezi el  
és kezeli.
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4. Az átrendelés

5. § (1) A 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti átrendelést (a továbbiakban: átrendelés) a határvadász 
részére címzett egyoldalú munkáltatói intézkedésként állományparancsban kell elrendelni, amely tartalmazza
a) az átrendelés helyét,
b) az átrendelés időtartamát, kezdő és befejező napját,
c) az átrendelés indokát,
d) az átrendelés időtartama alatt a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, valamint
e) azt, hogy az  átrendelt határvadász illetményének és egyéb járandóságainak megfizetése mely szervezeti 

egység költségvetését milyen részben terheli.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti írásbeli utasítást legkésőbb az  átrendelés kezdő napja előtt 10 munkanappal  

kell a határvadász részére átadni.
 (3) Az  átrendelés ideje alatt a  határvadász az  alapilletményre és az  átrendelés helye szerinti szervezeti egységnél 

végzett szolgálatteljesítéshez igazodó határvadász szolgálati pótlékra, valamint a 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 
13. § (8) bekezdése szerinti pótlékokra jogosult.

5. A határvadász szerződéses jogviszony megszüntetésének eljárásrendje

6. § (1) A  munkáltató és a  határvadász a  szerződés megszűnése előtt harminc nappal egyeztető megbeszélést tart 
a  Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdése szerinti időtartam lejárta előtt a  szerződés megszűnéséről vagy annak 
meghosszabbításáról.

 (2) Az  egyeztető megbeszélésen az  ezredparancsnok vagy felhatalmazásával a  szolgálati elöljáró, valamint 
a humánigazgatási szerv megbízottja vesz részt.

 (3) Amennyiben a munkáltató és a  határvadász a  szerződés meghosszabbításáról megállapodik, a  humánigazgatási 
szerv intézkedik a szerződés meghosszabbítása iránt.

7. §  A  szerződés munkáltató általi tervezett felbontása esetén, a  244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 7.  § (3)  bekezdése 
szerinti esetekben a  munkáltató írásban tájékoztatja a  határvadászt a  szerződés megszűnésének tényéről, okáról, 
a  megszűnés napjáról és – amennyiben a  244/2022. (VII. 8.) 7.  § (11)  bekezdése szerint szükséges – a  hátralévő 
időtartamra járó alapilletmény 50%-ának kifizetéséről.

8. §  A  jogviszony 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 7.  § (4)  bekezdése szerinti közös megegyezéssel történő 
megszüntetése esetén a  határvadász vagy a  munkáltató – a  Hszt. 6.  §-ának figyelembevételével – írásban közli  
erre vonatkozó szándékát, az ezredparancsnok intézkedik a megállapodás írásba foglalására.

9. § (1) A jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor az ezredparancsnok
a) a kiadmányozás előtt ellenőrzi a jogviszony megszüntetésének törvényességét, megalapozottságát,
b) a kiadmányozást követően ismerteti a határvadásszal a döntést,
c) intézkedik annak érdekében, hogy a  határvadász beosztással járó szolgálati feladatok átadására és 

a leszerelés végrehajtására legkésőbb az utolsó szolgálatban töltött napon sor kerüljön.
 (2) Ha a  határvadász akadályoztatása vagy közreműködésének hiányában a  leszerelés végrehajtása elmarad, 

az  ezredparancsnok a  jogviszony megszűnését követő tíz napon belül intézkedik annak megállapítására,  
hogy a  határvadász esetlegesen mely − elszámolási kötelezettséggel kiadott − vagyontárgyakkal nem számolt el. 
A leszerelés elmaradása a jogviszony megszűnésének beálltát nem érinti.

 (3) A jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a humánigazgatási szerv
a) gondoskodik a szükséges okmányok, a leszerelési lap előkészítéséről, és azoknak az utolsó munkában töltött 

napon a határvadásznak történő átadásáról, valamint az intézkedésre jogosult szervekhez továbbításáról,
b) igazolást állít ki, amely tartalmazza

ba) a jogviszony megszűnésének jogcímét,
bb) a rendvédelmi szervnél jogviszonyban töltött idejét,
bc) a jogviszony megszűnésének évében igénybe vett szabadsága időtartamát,

c) bevonja a szolgálati igazolványt,
d) bevonja a szolgálati jelvényt.
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 (4) A jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a gazdasági szerv
a) bevonja a  kiadott fegyverzeti, vegyvédelmi, a  határvadász részére át nem adható ruházati és egyéb 

felszerelési tárgyakat, továbbá visszavonja a kiadott informatikai jogosultságokat,
b) gondoskodik a járandóságok kifizetéséről,
c) eltérő megállapodás hiányában bevonja a  rendvédelmi szerv által kiadott okmányokat, és az  ügykezelési 

szabályok szerint intézkedik azok irattárba helyezésére vagy selejtezésére, továbbá
d) igazoláson rögzíti a kifizetett ellátásokat, az esetleges tartozásokat, fizetési meghagyásokat.
e) az  illetményéből határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozását és ennek jogosultját, vagy azt,  

hogy ilyen tartozása nincs.
 (5) A jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a rendvédelmi szerv adatvédelemért felelős szervezeti eleme 

gondoskodik a  minősített adatok megismerésére jogosító megismerési engedély, valamint a  minősített adatok 
felhasználására jogosító felhasználói engedély visszavonásáról.

6. Összeférhetetlenség

10. §  Az  országos rendőrfőkapitány a  határvadász közeli hozzátartozójával való közvetlen irányítási, felügyeleti vagy 
ellenőrzési viszonyba kerülését a  határvadásznak méltányolható okok miatti kérelme alapján, az  ezredparancsnok 
javaslatára engedélyezheti, ha azt valamely méltányolható ok − így különösen a  közvetlen családtagok 
elhelyezkedési problémája vagy a családi körülmények miatt nem vállalható utazás − indokolja.

11. § (1) A  határvadász a  munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó bejelentését a  szolgálati elöljáró 
útján az ezredparancsnokhoz írásban köteles benyújtani.

 (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a határvadász nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét,
b) a határvadász szolgálati helyét, továbbá
c) azt, hogy milyen szervezetnél, milyen jogviszonyban, minőségben, munkakörben, időtartamban, 

munkarendben kíván munkát végezni.
 (3) A határvadász bejelentése alapján az ezredparancsnok köteles megvizsgálni, hogy a tevékenységgel kapcsolatban 

megállapítható-e valamely, a  244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 11.  § (1)  bekezdésében rögzített kizáró ok. 
E  vizsgálathoz bekérhető a  határvadász összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozata, a  szervezet működését 
rögzítő alapszabály, cégjegyzékkivonat, továbbá egyéb okirat. Ha a határvadász az  iratok becsatolására vonatkozó 
felhívásnak − a  jogkövetkezményekre való figyelmeztetés ellenére – harminc napon belül nem tesz eleget, vagy 
az  összeférhetetlenséget nem szünteti meg, a  jogviszonyt a  244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 7.  § (3)  bekezdés 
f ) pontja alapján meg kell szüntetni.

12. § (1) A bejelentett munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat nyilván kell tartani, évente felülvizsgálni.
 (2) A  határvadász a  Hszt. 109.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét köteles írásban teljesíteni, és 

az ezredparancsnokhoz felterjeszteni.
 (3) A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén, ha az az ezredparancsnok tudomására jut, a határvadászt írásban 

kell felszólítani − a  jogkövetkezményekre figyelmeztetés mellett − kötelezettsége haladéktalan teljesítésére, 
indokolt esetben az ezredparancsnok intézkedik a fegyelmi eljárás elrendelésére.
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III. FEJEZET
AZ EGÉSZSÉGI, PSZICHOLÓGIAI ÉS FIZIKAI ALKALMASSÁG

7. Az alkalmasságvizsgálatok rendszere

13. § (1) A  szolgálati követelmények érvényre juttatása érdekében a  határvadász szolgálatra alkalmasságát, egészségi, 
pszichológiai és fizikai állapotát a  jogviszony létesítését megelőzően és annak fennállása alatt rendszeresen 
alkalmasságvizsgálat keretében vizsgálni és véleményezni kell.

 (2) Az alkalmasságvizsgálat tartalmát tekintve lehet
a) egészségi,
b) pszichológiai vagy
c) fizikai
alkalmasságvizsgálat.

14. §  Az alkalmasságvizsgálatok típusai
a) a jogviszonyt megelőző,
b) az időszakos,
c) a soron kívüli és
d) az ismételt
alkalmasságvizsgálat.

15. §  Az  alkalmasságvizsgálatokhoz kapcsolódóan a  támogatás és a  fejleszthetőség keretében a  Készenléti Rendőrség 
Határvadász Ezred feladata, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket
a) az  egészségfejlesztés és egészségmegőrzés, a  határvadász állomány tagjának mentálhigiénés támogatása, 

valamint
b) a fizikai erőnléti állapot fenntartása
érdekében.

16. § (1) Az  alkalmasságvizsgálatok dokumentálását a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred a  Komplex Kompetencia 
Alapú Kiválasztási és Képzési Rendszer (a továbbiakban: KOMP-rendszer) elnevezésű informatikai keretrendszer 
igénybevételével hajtja végre.

 (2) A  KOMP-rendszer igénybevétele során az  alkalmasságvizsgálatok végrehajtása érdekében a Készenléti Rendőrség 
Határvadász Ezred a következő, általa törvény alapján a jelentkezőről és a határvadászról kezelt adatokat használja 
fel:
a) név,
b) rendfokozat,
c) születési név,
d) születési hely,
e) születési idő,
f ) anyja születési neve,
g) társadalombiztosítási azonosító jel,
h) lakóhely,
i) iskolai végzettség,
j) az egyes alkalmasságvizsgálatok rész-, összesített és végeredményei, valamint az alkalmassági minősítéseket 

tartalmazó dokumentumok.
 (3) A  KOMP-rendszerben a  határvadász állomány személyi és szolgálati alapadatai a  személyügyi alapnyilvántartás 

alapján, a  244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 10.  § (6)  bekezdésében meghatározott adatkezelési célból kerülnek 
felhasználásra.

 (4) A  KOMP-rendszerben folyamatosan, de legkésőbb az  alkalmasságvizsgálati minősítés dátumát követő negyedév 
első hónapjának 15-éig rögzíteni kell az elvégzett alkalmasságvizsgálatokra vonatkozó minősítéseket.
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17. §  A határvadász állomány tagjának az alkalmasság minősítéséhez kapcsolódó adatait
a) a határvadász,
b) az  ezredparancsnok, a  munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult más személy és a  humánigazgatási szerv, 

valamint
c) az alkalmasságvizsgálatot végző személy
ismerheti meg.

8. Az alkalmasságvizsgálatot végzők

18. § (1) Az egészségi alkalmasságvizsgálatot
a) első fokon

aa) a jelentkező esetében a lakóhelye szerinti,
ab) a  határvadász esetében a  szolgálatteljesítési helye szerinti, az  általános rendőrségi feladatok 

ellátására létrehozott szerv egészségügyi szolgálatánál foglalkoztatott orvos,
b) másodfokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervénél foglalkoztatott 

orvos végzi.
 (2) A pszichológiai alkalmasságvizsgálatot

a) első fokon
aa) a jelentkező esetében a lakóhelye szerinti,
ab) a  határvadász esetében a  szolgálatteljesítési helye szerinti, az  általános rendőrségi feladatok 

ellátására létrehozott szerv egészségügyi szolgálatánál foglalkoztatott pszichológus,
b) másodfokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervénél foglalkoztatott 

pszichológus végzi.
 (3) A fizikai alkalmasságvizsgálatot

a) első fokon
aa) a jelentkező esetében a lakóhelye szerinti,
ab) a  határvadász esetében a  szolgálatteljesítési helye szerinti, az  általános rendőrségi feladatok 

ellátására létrehozott szervnél foglalkoztatott sportszakember,
b) másodfokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervénél foglalkoztatott 

sportszakember végzi.

19. § (1) Az  alkalmasságvizsgálatot végző személy nem lehet a  vizsgált személy Hszt. 2.  § 13.  pontja szerinti közeli 
hozzátartozója, valamint az, akitől a tárgyilagos megítélés egyéb okból nem várható el.

 (2) Az  alkalmasságvizsgálatot végző személy jogszabályban és szakmai előírásban foglaltak szerint köteles 
az alkalmasságvizsgálatot elvégezni, e tevékenysége során nem befolyásolható.

20. § (1) Másodfokon a  legalább hároméves rendvédelmi szakmai tapasztalattal rendelkező, valamely rendvédelmi szerv 
központi szervénél foglalkoztatott szakember járhat el. Orvos esetében további feltétel a szakvizsga, pszichológus 
esetében a szakvizsga vagy szakpszichológusi szakvégzettség megléte.

 (2) A  fellebbezés elbírálásában nem vehet részt az, aki az első fokon hozott döntés meghozatalában, illetve az annak 
alapjául szolgáló vizsgálatban, illetve alkalmasságvizsgálatban részt vett.

9. Az alkalmasságvizsgálatok közös szabályai

21. § (1) Az  alkalmasságvizsgálatok elrendelésével kapcsolatos iratokat a  humánigazgatási szerv készíti elő 
kiadmányozásra. A  humánigazgatási szerv gondoskodik továbbá arról, hogy a  vizsgált személyről, valamint 
az  általa betöltött szolgálati beosztással kapcsolatos, az  alkalmasságvizsgálatok végrehajtásához elengedhetetlen  
– a humánigazgatási szerv rendelkezésére álló – információk, előzményi adatok, minősítések a  vizsgálatot végző 
orvos, pszichológus vagy sportszakember rendelkezésére álljanak.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint a  humánigazgatási szerv gondoskodik a  vizsgálat elvégzéséhez szükséges 
szolgálati elöljárói visszajelzés beszerzéséről.

 (3) Az alkalmasságvizsgálatra rendelő lapon fel kell tüntetni
a) a  vizsgálatra rendelt személy nevét, rendfokozatát, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja 

születési nevét,
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b) a vizsgálatra rendelt személy társadalombiztosítási azonosító jelét,
c) a jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat esetén a vizsgálatra rendelt személy lakóhelyét,
d) a határvadász beosztás megnevezést és a korcsoportot,
e) az elvégzendő alkalmasságvizsgálatra vonatkozó adatokat:

ea) tartalma szerint egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasságvizsgálat,
eb) az alkalmasságvizsgálat típusa,
ec) az elsőfok vagy a másodfok megjelölése,

f ) az alkalmasságvizsgálat elrendelésének tényét, valamint
g) az ezredparancsnok nevét és aláírását.

22. § (1) Az  alkalmasságvizsgálaton a  vizsgálatra rendelt személynek a  személyes megjelenése szükséges. 
Az  alkalmasságvizsgálatot végző a  vizsgálat megkezdése előtt ellenőrzi a  vizsgálatra rendelt személy 
személyazonosságát.

 (2) A vizsgálatra rendelt személynek az alkalmasságvizsgálat során be kell mutatnia
a) a humánigazgatási szerv által kitöltött alkalmasságvizsgálatra rendelő lapot, valamint
b) az  egészségi, pszichológiai és fizikai-erőnléti állapotára vonatkozó, az  adott alkalmasságvizsgálat 

szempontjából szükséges egészségügyi dokumentációt.
 (3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szükséges a személyes megjelenés, és a határvadász alkalmasságával 

kapcsolatos döntés a  rendelkezésre álló dokumentumok alapján is meghozható a  soron kívüli és az  ismételt 
alkalmasságvizsgálat során, ha a vizsgálatra rendelt személy
a) egészségi állapota a személyes megjelenést nem teszi lehetővé,
b) betegsége, sérülése miatt járó-, illetve mozgásképtelen,
c) utaztatása esetén egészségi állapotában romlás következne be, és
d) meglévő egészségügyi dokumentációjából az egészségi állapota megítélhető.

23. § (1) Az alkalmasságvizsgálat során el kell bírálni, hogy a vizsgált személy
a) egészségi, pszichológiai, fizikai szempontból a  meghatározott követelményrendszer szerint alkalmas-e 

a határvadász beosztás ellátására,
b) egészségének előre látható károsodása nélkül alkalmas-e egyes, fokozott igénybevétellel, veszéllyel járó 

szolgálati feladatok, munkatevékenységek elvégzésére,
c) nem szenved-e valamilyen fertőző betegségben, amely miatt határvadász beosztásából adódóan széles 

körű fertőzést okozhat, vagy nem szenved-e olyan betegségben, amelynek következtében bármikor 
keresőképtelenné válhat, illetve amely gyógykezelését, gondozását, egyéb intézkedés megtételét teszi 
szükségessé.

 (2) Az  alkalmasságvizsgálatot végző személy az  általa végzett vizsgálathoz további − az  általa elrendelhető vagy 
beutalható további vizsgálatok szerinti − szakvélemények vagy szakorvosi leletek beszerzését rendelheti el.

24. § (1) Az  alkalmasságvizsgálatot végző személy az  általa végzett alkalmasságvizsgálat eredményéről minősítő 
dokumentumot állít ki, amelyben rögzíteni kell
a) a minősítést és annak érvényességét,
b) „Alkalmatlan” minősítés esetén külön íven a minősítést megalapozó valamennyi okot,
c) „Alkalmas gondozással” minősítés esetén külön íven a  minősítést megalapozó valamennyi okot, valamint 

az elrendelt, az alkalmasság visszanyerését célzó támogató intézkedések meghatározását,
d) a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást.

 (2) A minősítő dokumentum (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti külön íve nem része a Hszt. 273. §-a szerinti személyi 
anyaggyűjtőnek.

 (3) Az alkalmasságvizsgálatot végző személy az általa megállapított minősítésről dokumentált módon köteles írásban 
tájékoztatni a vizsgált személyt.

25. §  A minősítő dokumentum tartalmazza
a) a vizsgált személy nevét, rendfokozatát, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét,
b) a határvadász beosztás megnevezést,
c) az elvégzett alkalmasságvizsgálatra vonatkozó adatokat:
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ca) tartalma szerint egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasságvizsgálat,
cb) az alkalmasságvizsgálat típusa,
cc) az elsőfok, illetve a másodfok megjelölése,

d) az alkalmasság minősítését és a minősítés érvényességét,
e) „Alkalmas gondozással” minősítés esetén az  alkalmasság visszanyerését célzó támogató intézkedések 

meghatározását,
f ) „Alkalmas gondozással” minősítés esetén azt az időpontot, ameddig az ismételt alkalmasságvizsgálatot el kell 

végezni,
g) a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, illetve a minősítést követő hivatalból alkalmazott másodfokú 

eljárás tényét,
h) az  alkalmasságvizsgálatot végző személy szervezeti eleme szerinti bélyegzőjének lenyomatát, a  minősítő 

nevét és aláírását, egészségi alkalmasságvizsgálat esetén a  vizsgálatot végző orvos bélyegzőjének 
lenyomatát.

26. § (1) Az alkalmasságvizsgálat minősítését az alkalmasságvizsgálatot végző személy rögzíti a KOMP-rendszerben.
 (2) Ha az  alkalmasságvizsgálatot nem a  vizsgált személy rendvédelmi alapellátó orvosa, rendvédelmi alapellátó 

pszichológusa vagy az  első fokon eljárni jogosult sportszakembere végzi, az  alkalmasságvizsgálat minősítésével 
együtt a vizsgálat során keletkező dokumentációt − beleértve ebbe az orvosi titoknak, különleges adatnak minősülő 
orvosi leleteket, illetve pszichológiai teszteket, azok eredményeit, valamint a fizikai felmérő lapot − zárt borítékban 
csatolni kell a  vizsgálatot kérő humánigazgatási szerv részére megküldendő minősítéshez. A  zárt borítékban 
lévő orvosi, illetve pszichológiai leleteket, valamint a  fizikai felmérő lapot − kivéve, ha a  jogviszony létrejöttére 
alkalmatlanság miatt nem kerül sor − a  humánigazgatási szerv továbbítja a  rendvédelmi alapellátó orvosnak, 
a rendvédelmi alapellátó pszichológusnak vagy az első fokon eljárni jogosult sportszakembernek. A továbbított zárt 
boríték felbontására, illetve az  abban lévő adatok kezelésére csak a  rendvédelmi alapellátó orvos, a  rendvédelmi 
alapellátó pszichológus, valamint az első fokon eljárni jogosult sportszakember jogosult.

 (3) A  határvadász állományba vétele esetén a  rendvédelmi alapellátó orvos a  leletek kézhezvételét követően 
gondoskodik a  határvadász állomány újonnan állományba vette tagja vonatkozásában egészségügyi 
törzskönyvének megnyitásáról.

 (4) A humánigazgatási szerv a minősítést és annak érvényességét tartalmazó dokumentumot a személyi anyaggyűjtőben 
helyezi el.

10. Az egészségi alkalmasságvizsgálat

27. §  A határvadász szolgálat szempontjából egészségi minimumfeltételnek az tekintendő, ha a vizsgált személy mentes 
a  határvadász szolgálat szempontjából általános kizáró oknak minősülő betegségektől. A  határvadász szolgálati 
viszony egészségi alkalmasságát külön mérlegelés nélkül kizáró egészségi okokat, valamint az  alkalmasság 
megítéléshez szakorvosi véleményezést igénylő megbetegedéseket az 1. melléklet tartalmazza.

28. § (1) A  humánigazgatási szerv az  egészségi alkalmasság elbírálása szempontjából a  vizsgálaton részt vevőket életkor 
alapján négy korcsoportba sorolja, a következők szerint:
a) I. korcsoport: 29 éves korig,
b) II. korcsoport: 30–39 éves kor között,
c) III. korcsoport: 40–49 éves kor között,
d) IV. korcsoport: 50 év és afeletti életkor.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti besorolás alapja a tárgyévben betöltött életkor.

29. § (1) A vizsgálatra rendelt személynek az egészségi alkalmasságvizsgálat során be kell mutatnia
a) határvadász esetén az alkalmasságvizsgálathoz szükséges, kitöltött kérdőívet,
b) a jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat esetében a választott háziorvos által kitöltött kérdőívet.

 (2) Nem kell bemutatni az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti háziorvos által kitöltött kérdőívet, ha a  vizsgált személy 
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
35/H.  §-a alapján önrendelkezési nyilatkozattal hozzájárul az  egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatának kezeléséhez, és ezáltal az  egészségi alkalmasságvizsgálatot végző orvos az  Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térben az egészségügyi ellátásai során keletkezett leletekhez, ambuláns lapokhoz, zárójelentésekhez 
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hozzáfér. Ebben az  esetben a  rendvédelmi alapellátó orvos az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér  
2017. november 1-jét megelőző időszakokra vonatkozó nyilatkozattételt és dokumentumok bemutatását kérheti 
a jelentkező személytől.

 (3) Az alkalmasságvizsgálathoz szükséges kérdőív tartalmazza
a) a határvadász nevét, rendfokozatát, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét,
b) a határvadász társadalombiztosítási azonosító jelét,
c) a  jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat esetén az  esetlegesen korábban fennálló hivatásos szolgálati 

jogviszony tényére és a jogviszony megszűnésének időpontjára vonatkozó adatot,
d) a  betegségekre, kezelésekre, kórelőzményekre vonatkozó egészségügyi szakmai kérdéseket, amelyeket 

az Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokoll határoz meg,
e) a határvadász nyilatkozatát az adatok valóságnak való megfelelőségéről,
f ) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az  egészségi alkalmasságvizsgálat során keletkezett adat kezelése 

a 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 10. §-a alapján valósul meg,
g) a határvadász aláírását.

 (4) A jogviszonyt megelőzően kitöltendő háziorvosi kérdőív tartalmazza
a) a jelentkező nevét, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét,
b) a jelentkező társadalombiztosítási azonosítási jelét,
c) a jelentkezőnek a háziorvoshoz címzett kérelmét az egészségi alkalmasságvizsgálathoz az egészségi állapotra 

vonatkozó adatok megadására,
d) a  betegségekre, kezelésekre, kórelőzményekre vonatkozó egészségügyi szakmai kérdéseket, amelyeket 

az Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokoll határoz meg,
e) a  háziorvos tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a  határvadász állományba jelentkezőnek az  egészségi 

alkalmasságvizsgálathoz közölt adatainak kezelése a 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 10. §-a szerint történik,
f ) a háziorvos aláírását, orvosi bélyegzőjének és egészségügyi szolgáltató bélyegzőjének lenyomatát.

30. §  A  vizsgált személy egészségi alkalmasságát az  egyéni egészségi sajátosságok figyelembevételével kell minősíteni. 
Az elbírálás során figyelembe kell venni
a) a betegség súlyossági fokát és a vele járó funkcionális zavarokat,
b) a  kóros elváltozások gyógyulási hajlamát, a  szervezet kompenzáló képességét, az  elváltozás prognózisát, 

későbbi következményeit, krónikussá válásának lehetőségét,
c) a megbetegedés, elváltozás szolgálatképességet befolyásoló hatását,
d) a  vizsgált személy életkorát, a  határvadász beosztás jellegét és sajátosságait, a  megszerzett tapasztalatait, 

képzettségét.

31. § (1) Az  egészségi alkalmasságvizsgálatot az  elvégzett orvosi vizsgálatok és az  észlelt megbetegedés, fogyatékosság 
BNO szerinti kódszámának megjelölésével dokumentálni kell, amely dokumentum a  vizsgált személy 
egészségügyi dokumentációjának részét képezi. A leletek és a vizsgálati adatok nem kerülnek a KOMP-rendszerbe,  
azokat az egészségügyi törzskönyvben kell elhelyezni.

 (2) Az  egészségi alkalmasságvizsgálat során írásban rögzíteni szükséges az  egészségfejlesztés tekintetében végzett 
tevékenységeket. A rendvédelmi alapellátó orvos által készített dokumentációt a határvadász aláírja.

11. A pszichológiai alkalmasságvizsgálat

32. § (1) A pszichológiai alkalmasságvizsgálatot az egészségi alkalmasságvizsgálattól elkülönítetten kell elvégezni.
 (2) A  pszichológiai alkalmasságvizsgálat kiterjed a  személyiség egészének, a  kognitív képességeknek, a  társas 

készségeknek, valamint a társadalmi normáknak való megfelelési képességnek a vizsgálatára.
 (3) A pszichológiai alkalmasságot

a) személyiségtesztek,
b) intelligenciatesztek,
c) papíralapú vagy műszeres figyelemvizsgálatok,
d) az a)−c) pontban meghatározott vizsgálatok kombinációjának , valamint
e) − ha a vizsgált személy pszichológiai állapota indokolja − kiegészítő vizsgálatok
elvégzésével és a vizsgálat eredményeinek komplex kiértékelésével a vizsgálatot végző pszichológus minősíti.

 (4) A pszichológiai minimumfeltételeket a 2. melléklet tartalmazza.
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33. §  A pszichológiai alkalmasságvizsgálatot a KOMP-rendszer támogatásával a vizsgálatot végző pszichológusnak vagy 
az  őt segítő asszisztensnek dokumentálnia kell, amelynek tartalmaznia kell a  végrehajtott vizsgálatok időpontját, 
megnevezését, a végrehajtott vizsgálatok dokumentumait, eredményeit és kiértékelését.

12. A fizikai alkalmasságvizsgálat

34. § (1) Fizikai alkalmasságvizsgálaton csak az  a  jelentkező vehet részt, aki írásbeli nyilatkozat alapján önként, saját 
felelősségére vállalja az  előírt feladatok végrehajtását, és − a  jogviszonyt megelőző fizikai alkalmasságvizsgálat 
esetében − rendelkezik háziorvosi igazolással.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti háziorvosi igazolás tartalmazza
a) a jelentkező nevét, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét,
b) a jelentkező társadalombiztosítási azonosító jelét,
c) a jelentkező háziorvosa felé megfogalmazott kérelmét az igazolás kitöltésére,
d) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a  fizikai alkalmasságvizsgálat során keletkezett adat kezelése 

a 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 10. §-a alapján valósul meg,
e) a jelentkező aláírását,
f ) a  háziorvos tájékoztatása érdekében a  fizikai alkalmasságvizsgálaton előforduló mozgásformák rövid 

bemutatását,
g) a háziorvos nyilatkozatát az egészségi adatok ismeretében a fizikai alkalmasságvizsgálaton történő részvétel 

esetleges ellenjavallatairól vagy azok hiányáról,
h) a háziorvos aláírását, orvosi bélyegzőjének és egészségügyi szolgáltató bélyegzőjének lenyomatát.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti háziorvosi igazolás helyett a  rendvédelmi alapellátó orvos által kitöltött igazolás is 
elfogadható akkor, ha a kórelőzményre vonatkozó egészségügyi adatok rendelkezésre állnak.

35. §  A határvadász a fizikai alkalmasságvizsgálaton akkor vehet részt, ha rendelkezik egy éven belül elvégzett egészségi 
alkalmasságvizsgálaton szerzett „Egészségileg alkalmas” minősítéssel.

36. § (1) A fizikai alkalmasságvizsgálat az egyén fizikai munkavégző képességének vizsgálatára terjed ki.
 (2) A humánigazgatási szerv a fizikai alkalmasság elbírálása szempontjából a vizsgálaton részt vevőket életkor alapján 

két korcsoportba sorolja a következők szerint:
a) I. korcsoport: 40 éves korig,
b) II. korcsoport: 41–55 éves kor között.

 (3) A (2) bekezdés szerinti besorolás alapja a tárgyévben betöltött életkor.

37. § (1) A fizikai alkalmasságvizsgálat során a minimumfeltételeknek való megfelelést kell ellenőrizni.
 (2) A fizikai minimumfeltételek között meghatározott gyakorlatsorok:

a) a mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás,
b) a hanyatt fekvésből felülés, valamint
c) az 1500 méteres síkfutás 
mozgásformák.

 (3) A fizikai minimumfeltételekként az egyes mozgásformák végrehajtásának leírását a 3. melléklet tartalmazza.
 (4) Az  egyes gyakorlatok teljesítéséért legfeljebb 25 pont, így a  három gyakorlat végrehajtása esetén összesen  

75 pont adható. Az egyes gyakorlatokra többletpont nem adható.
 (5) A végrehajtott gyakorlat akkor teljesített, ha a vizsgált személy legalább egy pontot elért.
 (6) A fizikai minimumfeltételek vizsgálatára vonatkozó pontozótáblát a 4. melléklet tartalmazza.

38. §  A fizikai alkalmasságvizsgálat minősítése
a) „Alkalmas”, ha a  37.  § (2)  bekezdése szerinti gyakorlatokat teljesítette, és a  végrehajtásért kapott pontok 

összege legalább 40 pont,
b) „Alkalmatlan”, ha a 37. § (2) bekezdése szerinti gyakorlatok valamelyikét nem teljesítette, vagy a végrehajtásért 

kapott pontok összege 0–39 pont.

39. §  Az  alkalmasságvizsgálatot végző sportszakember egészségi alkalmasságvizsgálat elrendelését kezdeményezi 
az  ezredparancsnoknál, ha a  fizikai alkalmasságvizsgálat során olyan rendellenességre utaló jelet tapasztal, amely 
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betegség fennállását feltételezi. Ebben az  esetben a  fizikai alkalmasságvizsgálat minősítését csak az  egészségi 
alkalmasságvizsgálatot követően, annak eredménye ismeretében lehet meghozni.

13. A jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat

40. § (1) A jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat azt vizsgálja, hogy a jelentkező megfelel-e a határvadász beosztáshoz 
kapcsolódó követelményeknek.

 (2) A jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat során minden esetben vizsgálni kell az e rendelet szerinti egészségi, 
pszichológiai és fizikai minimumfeltételeket.

 (3) A jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas” vagy
b) „Alkalmatlan”.

 (4) „Alkalmas” minősítés esetén a minősítés hat hónapig használható fel.
 (5) „Alkalmatlan” minősítés esetén a  jelölt újabb alkalmasságvizsgálatának lehetséges időpontját 

az  alkalmasságvizsgálatot végző határozza meg, azzal, hogy az  nem lehet kevesebb hat hónapnál, és nem lehet 
több egy évnél. Ha másodfokú eljárásra kerül sor, a  másodfokú eljárásban hozott „Alkalmatlan” minősítés esetén 
a másodfokú döntésben is szükséges ezen időpont meghatározása.

14. Az időszakos alkalmasságvizsgálat

41. § (1) A  jogviszony fennállása alatt végzett időszakos alkalmasságvizsgálat rendszeres időközönként azt vizsgálja,  
hogy a határvadász képes-e a szolgálatellátása vagy magánéletében fennálló tényező okozta egészségi, pszichikai 
és fizikai megterhelés következményeinek a  megfelelő kezelése által megőrizni a  határvadász beosztására 
vonatkozó alkalmasságát. Elsődleges célja annak vizsgálata, hogy a határvadász alkalmasságában történt-e változás 
az utolsó alkalmasságvizsgálata óta.

 (2) Az  időszakos alkalmasságvizsgálat elvégzésének célja az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl a  határvadász 
állomány tagjának egészségi, pszichológiai, fizikai állapotának figyelemmel kísérése, valamint a  megelőzés 
szempontjainak érvényesítése.

 (3) A  határvadász az  időszakos egészségi alkalmasságvizsgálat során egészségfejlesztési prevenciós kérdőívet tölt ki.  
Az  egészségfejlesztési prevenciós kérdőív célja a  határvadász alkalmasságának vizsgálatán túl a  határvadász 
egészségtudatos magatartásának a feltérképezése, továbbá összegzett elemzések készítése a határvadász állomány 
valamennyi tagja egészségfejlesztési törekvéseinek szervezett támogatása érdekében.

 (4) Az egészségfejlesztési prevenciós kérdőívet az alábbi adattartalommal szükséges kialakítani:
a) dohányzásra vonatkozó információk,
b) testmozgásra, sportolásra vonatkozó információk,
c) étkezési szokásokra, alkoholfogyasztásra vonatkozó információk,
d) családi kórelőzmények adatai,
e) alvási szokásokra vonatkozó információk,
f ) a munka, szabadidő eltöltésére vonatkozó információk,
g) egészségi állapot megítélésére vonatkozó információk,
h) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy az  egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasság megállapítására 

irányuló vizsgálat során keletkezett adat kezelése a 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 10. §-a alapján valósul meg.
 (5) Az időszakos alkalmasságvizsgálatra évente kerül sor.

42. § (1) Az időszakos egészségi vagy pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas”,
b) „Alkalmas gondozással” vagy
c) „Alkalmatlan”.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti minősítés kialakításához az  alkalmasságvizsgálatot végző személy további vizsgálatok 
elvégzését tartja szükségesnek, a szükséges vizsgálatok pontos megjelölésével kiegészítő vizsgálatokat rendelhet el.  
Ebben az  esetben a  határvadásznak az  alkalmasságvizsgálatot végző által meghatározott időtartamban  
− legfeljebb hatvan napban − szükséges a  vizsgálatot elvégeztetni vagy az  alkalmasságvizsgálatot végző 
személy által elvégezhető vizsgálaton megjelenni. A  kiegészítő vizsgálatok eredményére tekintettel  
az időszakos alkalmasságvizsgálatot végző dönt az (1) bekezdés szerinti minősítésről.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	117.	szám 4441

 (3) Az „Alkalmas gondozással” minősítés
a) akkor adható, ha annak érdekében, hogy a  határvadász hatékonyan tudja ellátni a  szolgálatát, 

elengedhetetlen az orvos vagy a pszichológus rendszeres támogatása, illetve szakmai felügyelete;
b) legfeljebb hat hónapra adható, amely időtartam lejártát követően a minősítést ismételt alkalmasságvizsgálat 

keretében felül kell vizsgálni. „Alkalmas gondozással” minősítés ezt követően szükség esetén alkalmanként 
legfeljebb kilencven nappal meghosszabbítható az  ismételt alkalmasságvizsgálat keretében, azzal,  
hogy az „Alkalmas gondozással” minősítés együttes időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot.

 (4) „Alkalmatlan” minősítés akkor adható, ha nem feltételezhető, hogy a határvadász alkalmassága legfeljebb hat hónap 
támogatott időszakon belül visszaállna.

43. §  Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas” vagy
b) „Alkalmatlan”.

44. § (1) „Alkalmas” minősítés esetén a határvadász a határvadász beosztásban tovább folytathatja a szolgálatteljesítést.
 (2) „Alkalmatlan” minősítés esetben a másodfokú időszakos alkalmasságvizsgálat elrendelésére kell intézkedni.
 (3) A  másodfokú időszakos alkalmasságvizsgálat „Alkalmatlan” minősítése esetén intézkedni kell a  jogviszony  

244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján történő megszüntetésére.

45. § (1) Az  időszakos egészségi alkalmasságvizsgálat során kizárólag a  határvadász egészségi állapotának ellenőrzésére, 
az  előző alkalmasságvizsgálat óta kialakult vagy felismert megbetegedések kivizsgálására, gondozásba vételére 
kerül sor.

 (2) A határvadász egészségi alkalmasságát a határvadász beosztásra tekintettel kell elbírálni.
 (3) Az Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokollban elrendelhető, hogy az  időszakos egészségi alkalmasságvizsgálaton 

a  határvadász a  kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a  szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.)  
NM rendeletben meghatározott valamely népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok leletét bemutassa, azzal,  
hogy a határvadász nem kötelezhető az ott meghatározottnál gyakoribb vizsgálatra.

 (4) A  jogszabályban meghatározott munkaegészségügyi vizsgálatok elvégzésére lehetőség szerint az  időszakos 
egészségi alkalmasságvizsgálat keretében kell intézkedni.

46. § (1) Az  időszakos pszichológiai alkalmasságvizsgálat a  pszichés stabilitásra, a  pszichés terhelhetőségre, a  szolgálati 
feladatokból és a  munkakörnyezetből adódó pszichés megterhelések kezelésére rendelkezésre álló erőforrások, 
stresszkezelési alternatívák felmérésére irányul.

 (2) Az  időszakos pszichológiai alkalmasságvizsgálatot megelőzően a  határvadász állományról való gondoskodás és 
a  megelőzés hatékonyságának növelése érdekében a  közvetlen szolgálati elöljáró visszajelzést tölt ki, amelyben 
ki kell térni a vizsgált személy
a) munkavégzésének színvonalára a megelőző időszakos pszichológiai vizsgálat óta eltelt időtartam értékelése 

alapján,
b) fegyelmi helyzetére a megelőző időszakos pszichológiai vizsgálat óta eltelt időtartam értékelése alapján, és
c) tekintetében esetlegesen felmerült pszichológiai vonatkozású problémákra.

 (3) A (2) bekezdés szerinti visszajelzés tartalmát a kitöltést követően a vizsgált személlyel ismertetni kell, amelyre a vizsgált 
személy helyben észrevételt tehet. A visszajelzést a vizsgálat megkezdése előtt, zárt − „különleges adatot tartalmaz” 
és „csak a rendvédelmi alapellátó pszichológus bonthatja fel” felirattal ellátott − borítékban a rendvédelmi alapellátó 
pszichológus részére kell továbbítani.

47. § (1) Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálat során a minimumfeltételek vizsgálata kötelező.
 (2) Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálattól távol maradni egészségi okból csak a rendvédelmi alapellátó orvos által 

kiállított eseti orvosi igazolással lehet.
 (3) Az  ezredparancsnok egységesen alkalmazandó iratminta alkalmazását rendelheti el az  eseti orvosi igazolás 

vonatkozásában. Ilyen döntés hiányában az eseti orvosi igazolás iratmintáját a humánigazgatási szerv alakítja ki.
 (4) Az eseti orvosi igazolás tartalmazza

a) a határvadász következő adatait: név, rendfokozat, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési 
neve,
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b) az  időszakos fizikai alkalmasságvizsgálattól távolmaradás tényét, illetve a  tervezett időszakos fizikai 
alkalmasságvizsgálat időpontját,

c) az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálat végrehajtásának legkorábbi várható időpontjának meghatározását,
d) a rendvédelmi alapellátó orvos aláírását és orvosi bélyegzőjének lenyomatát.

 (5) Ha a határvadász az  időszakos fizikai alkalmasságvizsgálaton az eseti orvosi igazolásokkal igazolt orvosi felmentés 
alapján folyamatosan háromszázhatvanöt napot elérő időtartamban nem vesz részt, a közvetlen szolgálati elöljáró 
kezdeményezi az ezredparancsnoknál a soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálat elrendelését.

15. A soron kívüli alkalmasságvizsgálat

48. § (1) A  soron kívüli alkalmasságvizsgálatot az  ezredparancsnok − a  szolgálati elöljáró, a  rendvédelmi alapellátó orvos, 
a  rendvédelmi alapellátó pszichológus vagy a  sportszakember javaslatára – írásban köteles elrendelni. A  soron 
kívüli alkalmasságvizsgálat elrendelésére abban az esetben kerül sor, ha kétség merül fel a határvadász egészségi, 
pszichológiai vagy fizikai alkalmasságával kapcsolatban.

 (2) Az ezredparancsnok
a) alkalmasságot befolyásoló körülmény észlelése esetén elrendelheti egyes alkalmasságvizsgálatoknak 

a határvadász állomány egészére vagy meghatározott részére történő soron kívüli elvégzését,
b) soron kívüli alkalmasságvizsgálatot rendel el heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, 

eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő szolgálati baleset előfordulását követően,
c) soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálatot rendel el a  határvadász betegsége miatti kilencven nap 

egybefüggő keresőképtelenséget követően.
 (3) A (2) bekezdés c) pontja alól kivételt képez a határvadász állomány várandós nő tagjának a gyermekápolás céljából 

igénybe vett keresőképtelenség időtartama.
 (4) A  soron kívüli alkalmasságvizsgálat során a  soron kívüliségre okot adó körülmények célzott vizsgálatát  

kell elvégezni.
 (5) A  soron kívüli alkalmasságvizsgálat esetében a  minimumfeltételek vizsgálatára kerül sor, amely lehet egészségi, 

pszichológiai vagy fizikai alkalmasságvizsgálat, vagy ezek kombinációja.
 (6) A  soron kívüli alkalmasságvizsgálat a  keresőképtelenség időtartama alatt is elvégezhető abban az  esetben, 

ha a  határvadász vizsgálható állapotban van, függetlenül attól, hogy szolgálati feladatot aktuálisan nem lát el. 
Ebben az  esetben a  soron kívüli alkalmasságvizsgálat minősítése során a  vizsgáló orvos azt figyelembe véve 
alkot véleményt, hogy a  határvadász aktuális, a  szolgálatképtelenségére okot adó betegségének, betegségeinek 
a jellemző gyógyulási időtartamát követően feltételezhetően visszanyeri-e az egészségi alkalmasságát.

49. §  Ha a soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálat esetén a rendvédelmi alapellátó orvos pszichiátriai szakvélemény 
beszerzését tartja szükségesnek, amely azonban betegség fennállását − és így az  egészségi szempontú 
alkalmatlanság megalapozását − nem igazolja, ugyanakkor a  pszichológiai alkalmatlanság gyanúja fennáll, 
a  rendvédelmi alapellátó orvos soron kívüli pszichológiai alkalmasságvizsgálat elrendelését kezdeményezi 
a humánigazgatási szerven keresztül az ezredparancsnoknál.

50. § (1) Soron kívüli pszichológiai alkalmasságvizsgálat esetén közvetlen szolgálati elöljárói vélemény beszerzése is 
szükséges annak feltárása érdekében, hogy van-e pszichológiai ok a  soron kívüli alkalmasságvizsgálat alapjául 
szolgáló körülmény hátterében.

 (2) Ha a pszichológiai alkalmasságvizsgálat során a vizsgálatot végző pszichológus olyan rendellenességre utaló jelet 
tapasztal, amely betegség fennállását feltételezi, soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálat elrendelését kell 
kezdeményeznie a humánigazgatási szerven keresztül az ezredparancsnoknál.

 (3) Pszichiátriai megbetegedés gyanúja esetén kötelező a  vizsgált személy pszichiáter szakorvoshoz történő 
továbbküldése, azzal, hogy a soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálatra okot adó körülményt, adatot kizárólag 
a  rendvédelmi alapellátó pszichológus, a  rendvédelmi alapellátó orvos és a  pszichiáter jogosult megismerni. 
Ebben az  esetben a  soron kívüli pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítését csak a  soron kívüli egészségi 
alkalmasságvizsgálatot követően, annak eredménye ismeretében lehet meghozni. Ha a pszichiátriai vizsgálat nem 
igazol pszichiátriai megbetegedést, az  nem befolyásolja a  pszichológiai vizsgálat minősítését, nem korlátozza 
a vizsgálatot végző pszichológust az általa szakmailag indokoltnak tartott minősítés meghozatalában.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	117.	szám 4443

 (4) A  soron kívüli pszichológiai vizsgálat végrehajtása érdekében a  közvetlen szolgálati elöljáró a  vizsgálat 
elrendelésekor a  vizsgálat alá vont személyről közvetlen szolgálati elöljárói véleményt készít, amely a  46.  § 
(2) bekezdésében meghatározott visszajelzés tartalmán túl tartalmazza a vizsgált személy
a) szakmai életútjára,
b) jogviszonyának fennállása alatti fegyelmi helyzetére,
c) viselkedésének jellegzetességeire,
d) felettesekkel, munkatársakkal való kapcsolatára, valamint
e) esetleges hangulat- és viselkedésváltozásaira
vonatkozó információkat is.

51. § (1) Soron kívüli fizikai alkalmasságvizsgálat esetén, ha a  sportszakember olyan rendellenességre utaló jelet tapasztal, 
amely betegség fennállását feltételezi, soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálat elrendelése is szükséges annak 
feltárása érdekében, hogy van-e egészségügyi ok a soron kívüli fizikai alkalmasságvizsgálat alapjául szolgáló okok 
hátterében.

 (2) A  fizikai alkalmatlanság esetén elrendelt soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálat során, ha a  határvadász 
„Alkalmas” minősítést kap, az alkalmasságot vizsgáló orvosnak a minősítőlapon nyilatkozni szükséges, hogy állhat-e 
a  fizikai alkalmatlanság hátterében egészségügyi ok. Ha az  alkalmasságot vizsgáló orvos nyilatkozata alapján 
fennáll a fizikai alkalmasságot is befolyásoló egészségügyi ok, az alkalmasságvizsgálatot végző orvosnak javaslatot  
kell tenni az ismételt fizikai alkalmasságvizsgálat végrehajtásának időpontjára is.

52. § (1) A soron kívüli egészségi vagy pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas”,
b) „Alkalmas gondozással” vagy
c) „Alkalmatlan”.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti minősítés kialakításához az  alkalmasságvizsgálatot végző személy további vizsgálatok 
elvégzését tartja szükségesnek, a  szükséges vizsgálatok pontos megjelölésével kiegészítő vizsgálatokat 
rendelhet el. Ebben az  esetben a  határvadász köteles az  alkalmasságvizsgálatot végző által meghatározott 
időtartamban − legfeljebb hatvan napban − a  vizsgálatot elvégeztetni vagy az  alkalmasságvizsgálatot végző 
személy által elvégezhető vizsgálaton megjelenni. A  kiegészítő vizsgálatok eredményére tekintettel az  időszakos 
alkalmasságvizsgálatot végző dönt az (1) bekezdés szerinti minősítésről.

 (3) Az „Alkalmas gondozással” minősítés
a) akkor adható, ha annak érdekében, hogy a  határvadász hatékonyan tudja ellátni a  szolgálatát, 

elengedhetetlen az orvos vagy a pszichológus rendszeres támogatása, illetve szakmai felügyelete;
b) legfeljebb hat hónapra adható, amely időtartam lejártát követően a minősítést ismételt alkalmasságvizsgálat 

keretében felül kell vizsgálni. „Alkalmas gondozással” minősítés ezt követően szükség esetén alkalmanként 
legfeljebb kilencven nappal meghosszabbítható az  ismételt alkalmasságvizsgálat keretében, azzal,  
hogy az „Alkalmas gondozással” minősítés együttes időtartama sem haladhatja meg a hat hónapot.

 (4) „Alkalmatlan” minősítés akkor adható, ha nem feltételezhető, hogy a határvadász alkalmassága legfeljebb hat hónap 
támogatott időszakon belül visszaállna.

53. §  A soron kívüli fizikai alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas” vagy
b) „Alkalmatlan”.

54. § (1) Az  egészségi, pszichológiai vagy fizikai soron kívüli alkalmasságvizsgálaton kapott „Alkalmas” minősítés esetén 
a határvadász a határvadász beosztásban tovább folytathatja a szolgálatteljesítést.

 (2) „Alkalmatlan” minősítés esetén a  másodfokú időszakos alkalmasságvizsgálat automatikus elrendelésére  
kell intézkedni.

 (3) A  másodfokú soron kívüli alkalmasságvizsgálat „Alkalmatlan” minősítése esetén intézkedni kell a  jogviszony 
244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján történő megszüntetésére.
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16. Az ismételt alkalmasságvizsgálat

55. § (1) Az  ismételt alkalmasságvizsgálatot abban az  esetben kell elrendelni, ha a  határvadász minősítése egészségi, 
pszichológiai vagy fizikai okból „Alkalmas gondozással”.

 (2) Az  ismételt alkalmasságvizsgálatot az ezredparancsnok − a minősítés alapján, az ott meghatározott időtartamra is 
tekintettel − rendeli el írásban.

 (3) Az ismételt alkalmasságvizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy az 52. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam 
alatt biztosított gondozás elérte-e célját.

56. § (1) Az ismételt alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas”,
b) „Alkalmas gondozással”,
c) „Alkalmas gondozással minősítés meghosszabbítása”,
d) „Alkalmatlan”.

 (2) Az  „Alkalmas gondozással” és az  „Alkalmas gondozással minősítés meghosszabbítása” minősítések együttes 
időtartama hat hónap időtartamnál hosszabb nem lehet.

 (3) „Alkalmatlan” minősítés akkor adható, ha a  határvadász alkalmassága a  támogatott időszakot követően 
nem állt vissza, és a  határvadász beosztásra támogatás nélkül nem alkalmas, mert nem tudja teljesíteni 
a minimumkövetelményeket.

 (4) A (3) bekezdés szerinti esetben a másodfokon megismételt alkalmasságvizsgálat elrendelésére kell intézkedni.
 (5) A  másodfokú ismételt alkalmasságvizsgálat „Alkalmatlan” minősítése esetén intézkedni kell a  jogviszony  

Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján történő megszüntetésére.

17. Közös szabályok a másodfokú eljárásban

57. § (1) Másodfokú eljárásra
a) az 54. § (1) bekezdés b) pontja és az 56. § (4) bekezdése alapján hivatalból, vagy
b) az  a)  pontba nem tartozó „Alkalmatlan” elsőfokú minősítés ellen az  alkalmasságvizsgálattal érintett 

határvadász fellebbezése alapján kerül sor.
 (2) A határvadász a hivatalból indított eljárás esetén az elsőfokú döntés kézhezvételét követő nyolc napon belül írásban 

észrevétellel élhet.
 (3) Az  alkalmasságvizsgálattal érintett személy az  elsőfokú döntés ellen írásban, a  fellebbezés indokainak 

megjelölésével a  döntés kézhezvételét követő tizenöt napon belül fellebbezést nyújthat be az  első fokon eljárt 
alkalmasságvizsgálatot végző személyhez.

 (4) Az  elsőfokú alkalmasságvizsgálatot végző személy a  rendelkezésre álló iratokat, valamint a  (3)  bekezdés szerinti 
esetben a  fellebbezést az  elsőfokú vizsgálat során keletkezett leletekkel, dokumentumokkal és az  alkalmassági 
minősítést tartalmazó értesítéssel együtt haladéktalanul megküldi a másodfokú eljárást végző szervezeti elemhez.

 (5) A  fellebbezés benyújtását követő vagy hivatalból indított másodfokú eljárás esetén a  másodfokon eljáró személy 
az elsőfokú döntés meghozatalát követő negyvenöt napon belül érdemben dönt.

58. § (1) A másodfokú eljárásban a határvadász megjelenése kötelező.
 (2) A  másodfokon eljáró személy a  személyesen jelen lévő vizsgálata és meghallgatása, valamint a  rendelkezésre 

álló dokumentáció alapján dönt. Ha szükséges, a  másodfokon eljáró személy a  döntés meghozatala előtt újabb 
vizsgálatokat rendelhet el.

 (3) Az  érintett határvadász távolmaradása esetén öt napon belül igazolással élhet, ebben az  esetben új időpontot  
kell kitűzni a  vizsgálatra. Ha a  határvadász az  ismételten kitűzött vizsgálaton sem jelenik meg, igazolásnak nincs 
helye, ebben az  esetben a  személyes megjelenése nélkül, a  rendelkezésre álló iratok alapján dönt a  másodfokon 
eljáró személy.

18. Közlekedéspszichológiai vizsgálat

59. § (1) Közlekedéspszichológiai vizsgálatot kell végezni − a  közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálattal 
megállapított I. alkalmassági kategória minősítéssel rendelkezők kivételével − a megkülönböztető jelzést használó, 
valamint a speciális gépjármű vezetésére jogosító engedély kiadása előtt.
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 (2) A közlekedéspszichológiai vizsgálatot a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.)  
Korm. rendeletben meghatározott kritériumok és módszerek figyelembevételével kell elvégezni.

 (3) Közlekedéspszichológiai vizsgálaton csak az vehet részt, aki gépjárművezetőként a közúti járművezetők egészségi 
alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendeletben meghatározott 2. alkalmassági csoportba 
tartozók részére megállapított egészségi alkalmassági minősítéssel, valamint az időszakos pszichológiai alkalmasság 
vizsgálaton szerzett, érvényes „Alkalmas” minősítéssel rendelkezik.

 (4) A  közlekedéspszichológiai vizsgálatot első fokon a  Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, másodfokon 
az Országos Rendőr-főkapitányság végzi.

 (5) A  megkülönböztető jelzést használó és speciális gépjárművek vezetőinek előzetes és ezt követően ötévente 
rendszeres közlekedéspszichológiai vizsgálaton kell részt vennie.

 (6) A közlekedés-pszichológiai vizsgálaton kizárólag „Megfelelő” vagy „Nem megfelelő” értékelés adható.

19. A szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályai

60. § (1) A rendvédelmi alapellátó orvos vagy a rendvédelmi alapellátó pszichológus a  (2) bekezdés szerinti kórképek vagy 
állapotok fennállása esetén, a határvadász közvetlen szolgálati elöljárójánál kezdeményezi a határvadász szolgálati 
lőfegyverének ideiglenes bevonását.

 (2) A szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonására az alábbi kórképek és állapotok fennállása esetén kerülhet sor:
a) különböző típusú depressziók,
b) idült alkoholizmus, kábítószerrel és kábítószer-, illetve pszichotróp anyag tartalmú gyógyszerrel való 

visszaélés, illetve függőség,
c) organikus pszichoszindróma,
d) delíriumot megelőző állapot vagy delírium utáni állapot,
e) prepszichotikus állapotok, pszichózisok,
f ) krízishelyzet, szuicid veszélyeztetettség,
g) kialakult vagy kialakulóban lévő kóros személyiségfejlődés,
h) tudatzavarral vagy görcsállapottal járó betegségek,
i) egyéb, az a)–h) pontban meghatározottakat előidéző kóros állapotok, betegségek, valamint
j) a lőfegyver biztonságos használatát befolyásoló más betegségek, kóros állapotok.

 (3) A lőfegyver orvosi vagy pszichológiai indokok alapján történő ideiglenes bevonását a rendvédelmi alapellátó orvos 
vagy rendvédelmi alapellátó pszichológus a vonatkozó szakorvosi leletek és vizsgálati eredmények alapján szóban 
haladéktalanul, továbbá azt követően az  első munkanapon írásban kezdeményezi az  érintett közvetlen szolgálati 
elöljárójánál. Ezzel egyidejűleg, ha az  orvosi szempontból indokolt, az  érintettet a  rendvédelmi alapellátó orvos 
keresőképtelennek nyilvánítja.

 (4) A szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásával egyidejűleg − ha az ezt indokoló állapot észlelése nem az e rendelet 
szerinti soron kívüli alkalmasságvizsgálat keretében történt − haladéktalanul intézkedni kell a soron kívüli egészségi 
vagy soron kívüli pszichológiai alkalmasságvizsgálat elrendelésére és elvégzésére.

 (5) Ha a  határvadász önvédelmi lőfegyver tartására engedéllyel rendelkezik és szolgálati lőfegyverét ideiglenesen 
bevonták, a  közvetlen szolgálati elöljáró a  szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásáról az  önvédelmi lőfegyver 
tartását engedélyező hatóságot soron kívül értesíti. A közvetlen szolgálati elöljáró soron kívül értesíti az önvédelmi 
lőfegyver kiadását engedélyező hatóságot akkor is, ha a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának oka megszűnt.

IV. FEJEZET
AZ ILLETMÉNY

20. Az illetmény megállapítása és folyósításának rendje

61. § (1) A  határvadász havonta 300 000 Ft alapilletményre jogosult. A  szerződésben rendelkezni szükséges 
az alapilletményről, továbbá rögzíteni kell a pótlékokra vonatkozó szabályozást.

 (2) A határvadász a sikeres határvadász vizsga letételéig tartó időszakban kizárólag alapilletményre jogosult.

62. § (1) Az  illetmény megállapítását tartalmazó szerződés kiadmányozásra történő előterjesztése előtt a  gazdasági szerv 
vezetője a  tervezetet költségvetési szempontból megvizsgálja, és a  költségvetési fedezet rendelkezésre állását 
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igazolja. Ha a  költségvetési fedezet nem biztosított, a  tervezetet ezzel a  megjegyzéssel visszaküldi az  előkészítő 
humánigazgatási szervnek.

 (2) Az  ezredparancsnok a  tervezett munkáltatói intézkedést a  gazdasági szerv vezetőjének a  költségvetési fedezetre 
vonatkozó nyilatkozata hiányában nem kiadmányozhatja.

63. § (1) A  humánigazgatási szerv az  illetmény megállapítására vagy módosítására vonatkozó szerződés két példányát 
a kiadmányozást követően haladéktalanul megküldi a gazdasági szervnek.

 (2) A  gazdasági szerv gondoskodik a  szerződés vagy annak illetményfolyósítás szempontjából nélkülözhetetlen 
adatainak a Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

 (3) A  szerződést úgy kell kiadmányozni, hogy a  (2)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás a  Magyar Államkincstár részére 
tárgyhó 15-ig megtörténhessen. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet.

64. § (1) A  jogszabályban meghatározottak szerint elrendelt és nyilvántartott, a  tárgyhónapban teljesített túlszolgálat 
idejére járó távolléti díj kiszámításakor teljesített túlszolgálat percben kiszámított idejét össze kell adni. A teljesített 
túlszolgálatot órában és percben meg kell állapítani úgy, hogy amennyiben a  teljes óra feletti maradék idő  
harminc percnél kevesebb, fél óraként, amennyiben több, azt teljes óraként kell figyelembe venni.

 (2) A Hszt. 134. § (2) bekezdése szerinti, többhavi időkeretben szolgálatot teljesítők esetében a túlszolgálat összesítését 
és ellentételezését az időkeret leteltekor kell végrehajtani.

 (3) A  pénzben megtérítendő tárgyhavi túlszolgálat összesítését a  tárgyhónapot követő hónap tizedikéig  
kell a rendvédelmi szerv gazdasági szervéhez eljuttatni.

21. A pótlékok megállapítása és folyósításának rendje

65. § (1) A határvadász szolgálati pótlék mértéke teljesített óránként 570 Ft.
 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, azon határvadász részére, aki jelentős fizikai igénybevétellel járó, magasabb 

felkészültséget igénylő, támogató-kommandó határvadász feladatot lát el, a határvadász szolgálati pótlék mértéke 
teljesített óránként 1140 Ft.

66. § (1) Az  éjszakai szolgálatteljesítésről, valamint a  készenlét és kiemelt készenlét időtartamáról teljesített óránként 
nyilvántartást kell vezetni és azt a  tárgyhónapot követő hónap 5-éig összesítve a  gazdasági szerv részére meg  
kell küldeni.

 (2) Az  éjszakai, a  készenléti és a  kiemelt készenléti pótlékot a  tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetménnyel 
együtt kell folyósítani.

V. FEJEZET
RUHÁZATI ELLÁTÁS

22. A határvadász ruházati ellátása

67. § (1) A határvadász részére rendszeresített egyenruházati termékeket és felszerelési cikkeket az 5. melléklet tartalmazza.
 (2) Az országos rendőrfőkapitány meghatározza

a) az  egyenruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzésének, rendelkezésre állásának, folyamatos 
utánpótlásának módját,

b) az öltözködési előírások betartásának ellenőrzését,
c) az egyenruha-ellátással kapcsolatos általános követelményeket és a felelősség szabályait,
d) az alapellátáshoz szükséges egyenruházati termékek és felszerelési cikkek leadásának vagy megváltásának 

rendjét,
e) a  határvadász jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követően a  munkáltató által bevont,  

de utánpótlásra még alkalmas egyenruházati termék és felszerelési cikk felhasználásának rendjét.
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68. § (1) A  határvadászt egyenruhával a  munkáltató látja el, azzal, hogy az  egyenruha a  munkáltató tulajdona,  
azt a határvadász a jogviszony fennállása alatt jogosult használni.

 (2) Az  egyenruha – a  használatból történő kivonása esetén – más célra csak a  jelzések eltávolítását követően 
használható fel.

 (3) A  munkáltató gondoskodik arról, hogy a  határvadász az  alapellátás és ruházati utánpótlási ellátás alapvető 
szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje.

69. § (1) Az  alapellátásra való jogosultság kezdő időpontja a  határvadász vizsga sikeres elvégzésének időpontja. 
Az  alapellátás kiadásának terhelési időpontja a  jogosultság kezdő hónapjának első napja. A  határvadász 
az alapellátás terhelési időpontjától számított 13. hónap első napján egyenruházati kiegészítésre jogosult.

 (2) Az alapellátás kiadásakor a határvadásszal közölni kell
a) a ruházati termékek tervezett viselési idejét,
b) az utánpótlás időpontját és módját,
c) azt, hogy a ruházat tisztíttatása, karbantartása a határvadász kötelessége.

70. §  A  határvadász egyenruházatát csak feladatai ellátása során, valamint a  munkába utazás vagy a  munkából 
történő hazautazás céljából, a  lakóhelye és a  szolgálatteljesítési helye közötti legrövidebb útvonalon viselheti,  
egyéb esetekben az egyenruházat viselése tilos.

71. § (1) A  határvadász a  megengedett, továbbá a  feladatellátás során az  egyenruha jellegén változtató ruhaneműt  
nem viselhet.

 (2) Ha a  határvadász jogviszonya megszűnik vagy azt megszüntetik, a  kiadott ruházati termékeket és felszerelési 
cikkeket – a  munkáltató által meghatározottak kivételével – haladéktalanul be kell vonni, és azt további  
ruházati utánpótlási készletként kell hasznosítani.

VI. FEJEZET
A HATÁRVADÁSZ JOGVISZONYRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

23. A kártérítési felelősség

72. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről 
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendeletet − a  II/A. Fejezet kivételével − alkalmazni kell a  Készenléti Rendőrség 
Határvadász Ezred állományába tartozó határvadászra, azzal, hogy
a) szolgálati viszonyon a szerződéses határvadász jogviszonyt,
b) hivatásos állomány tagján a határvadászt,
c) szolgálati beosztáson a határvadász beosztást,
d) állományilletékes parancsnokon a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred ezredparancsnokát
kell érteni.

24. A fegyelmi felelősség

73. § (1) A  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló  
11/2006. (III. 14.) BM rendeletet (a továbbiakban: R2.) a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományába 
tartozó határvadászra – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – alkalmazni kell, azzal, hogy
a) a hivatásos állomány tagján a határvadászt,
b) szolgálati viszonyon a szerződéses határvadász jogviszonyt,
c) állományilletékes parancsnokon a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred ezredparancsnokát
kell érteni.

 (2) A határvadászra az R2. I–IV. Fejezetét az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (3) A határvadászra az R2. 12. §-a, 34. § (2)–(7) bekezdése, 36. §-a, 37. §-a, továbbá V. Fejezete nem alkalmazható.
 (4) Az  R2. 17.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  határvadász esetében a  fegyelemsértés súlyára tekintettel a  beosztásból 

felfüggesztésnek akkor van helye, ha a  kialakult joggyakorlat alapján előreláthatólag a  fegyelmi felelősség 
megállapítása esetén a jogviszonyt érintő fenyítés kiszabása várható.
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 (5) A határvadásszal szemben a Hszt. 185. § (1) bekezdés a)–c) és h) pontjában lévő fenyítés szabható ki.
 (6) A  határvadásszal szemben pénzbírság fenyítés csak a  Hszt. 181.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetekben 

alkalmazható.

25. A baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapítása

74. §  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-
egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendeletet a Készenléti Rendőrség 
Határvadász Ezred állományába tartozó határvadászra alkalmazni kell.

26. A szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény

75. § (1) A  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának 
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendeletet  
(a továbbiakban: R3.) a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományába tartozó határvadászra 
az  e  rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy a  hivatásos állomány tagján a  határvadászt  
kell érteni.

 (2) Az  R3. 2.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  szolgálati igazolvány a  határvadásznak az  általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv állományába tartozását, a fegyverviselésre és az intézkedésre való jogosultságát igazolja.

 (3) Az R3. 2. § (5) bekezdésétől eltérően a határvadász szolgálati igazolványa tartalmazza
a) a Hszt. 18. § (3) bekezdésében meghatározottakat;
b) a rendőrség címerét;
c) a „SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ” feliratot;
d) a határvadász angol megnevezését;
e) a határvadász jogosultsági körét, valamint állományviszonyának megnevezését, az igazolvány érvényességét;
f ) a kibocsátó hatóság kódját;
g) az igazolvány kitöltésének dátumát;
h) a gépi kódot, továbbá
i) a határvadász jogviszonyra utalást.

 (4) A  határvadász szolgálati igazolvány adattartalmának leírását és az  egyes adatok szolgálati igazolványon történő 
elhelyezését a 6. melléklet tartalmazza.

76. § (1) A  határvadász szolgálati jelvényére, a  szolgálati jelvénnyel történő ellátására a  belügyminiszter irányítása alatt 
álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az  ilyen szerveknél szolgálati 
jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló  
32/2015. (VI. 16.) BM rendeletet a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományába tartozó határvadászra 
az  e  rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a  hivatásos állomány tagján a  határvadászt  
kell érteni.

 (2) A határvadász szolgálati jelvényének leírását a 7. melléklet tartalmazza.

27. Az elismerések

77. § (1) A  belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendeletet  
(a továbbiakban: R4.) a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományába tartozó határvadászra 
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy
a) a hivatásos állomány tagján a határvadászt kell érteni,
b) a  szolgálati idő számítása szempontjából kizárólag az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 

szerv állományában töltött idő vehető figyelembe,
c) a korábban hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idő a szolgálati időbe beszámít.

 (2) A  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományába tartozó határvadász a  kiemelkedő munkavégzésért 
a következő elismerésekben részesíthető:
a) írásbeli dicséret,
b) miniszteri elismerő oklevél,
c) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendvédelmi szerv vezetőjének elismerő oklevele,
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d) pénz- vagy tárgyjutalom,
e) a miniszter által adományozott, névre szóló szál- vagy lőfegyver, emléktárgy,
f ) hazai vagy külföldi jutalomüdülés.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti elismerésben részesítésének feltételei és rendje tekintetében az  R4. V. Fejezet 26–28.  
és 31. alcímét és VII. Fejezetét – a  (4)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  határvadászra alkalmazni kell 
azzal, hogy a (2) bekezdés d) és f ) pontja szerinti elismerés esetében az országos rendőrfőkapitány határozza meg 
az egyes elismerések legmagasabb értékét.

 (4) A határvadászra az R4. I. Fejezete, II. Fejezete, III. Fejezete, IV. Fejezete nem alkalmazható.

28. Szociális támogatás és a kegyeleti gondoskodás

78. §  A  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható 
szociális támogatásról és a  kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.)  
BM rendeletet a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományába tartozó határvadászra alkalmazni kell azzal,  
hogy a határvadász a személyi állomány tagja.

29. A fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos támogatás

79. §  A  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és 
a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos 
költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendeletet a Készenléti 
Rendőrség Határvadász Ezred állományába tartozó határvadászra alkalmazni kell azzal, hogy a  határvadász is 
jogosult az abban foglalt költségtérítésekre.

30. Kötelező védőoltás

80. §  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési 
feladatainak ellátásáról, valamint a  védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendeletet 
a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományába tartozó határvadászra alkalmazni kell azzal,  
hogy a határvadász a személyi állomány tagja.

31. A tulajdonjog gyakorlásának korlátozása

81. § (1) A  belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által 
szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt 
helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendeletet (a továbbiakban: R5.) 
a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományába tartozó határvadászra – a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – alkalmazni kell.

 (2) A határvadászra az R5. 2/A. §-a nem alkalmazható.

32. A szolgálatképes állapot megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése

82. §  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a  befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok 
köréről és a  vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendeletet a  Készenléti Rendőrség 
Határvadász Ezred állományába tartozó határvadászra alkalmazni kell azzal, hogy a  hivatásos állomány tagján 
a határvadászt kell érteni.

33. A technikai ellenőrzés

83. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében 
a  technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendeletet a  Készenléti Rendőrség Határvadász 
Ezred állományába tartozó határvadászra alkalmazni kell azzal, hogy a  hivatásos állomány tagján a  határvadászt  
kell érteni.
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34. A személyügyi igazgatás egyéb szabályai

84. § (1) Az  R1. VIII. Fejezetét az  ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a  hivatásos állomány tagján 
a határvadászt kell érteni.

 (2) Az R1. 71. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően a határvadász vezényléses szolgálati időrendszerben teljesít szolgálatot.
 (3) Az R1. 72. § (5) és (5a) bekezdésétől eltérően a határvadász esetén a vezényléses szolgálati időrendszerben a napi 

szolgálatteljesítési idő – figyelemmel arra, hogy a  heti szolgálatteljesítési idő meghaladhatja a  heti negyven órát,  
de a  heti szolgálatteljesítési idő négyhavi átlagban a  heti 48 órát nem haladhatja meg – legalább négy óra és 
legfeljebb tizenhat óra időtartamban határozható meg.

 (4) Ha a  határvadászt a  napi tényleges szolgálatteljesítés befejezését követően arra kötelezik, hogy pihenőidejében 
meghatározott feladatokra történő igénybevétel céljából rendelkezésre álljon, a tényleges szolgálatteljesítés nélküli 
rendelkezésre állás időtartama készenlétnek minősül. Ha ilyen rendelkezésre állási kötelezettség a határvadászt nem 
terheli, a szolgálatteljesítési idő leteltét követő időtartam nem tekinthető sem túlszolgálatnak, sem készenlétnek.

 (5) A humánigazgatási szerv a határvadászt megillető alap- és pótszabadság mértékét évente, valamint a  jogosultság 
változását követően megállapítja, és azt az érintett tudomására hozza

 (6) Az R1. 78. § (2) bekezdésétől eltérően a szabadság nyilvántartását, a szabadságolási terv elkészítését és a szabadság 
kiadásának tervezését határvadász századonként a  szolgálati feladatok függvényében és az  érintettek igényének 
figyelembevételével az állományilletékes parancsnok intézkedése szerint kell végrehajtani.

85. §  Az R1. IX. és X. Fejezetét alkalmazni kell.

35. Költségtérítések és juttatások

86. §  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban 
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a  folyósítás szabályairól szóló  
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet IV. Fejezet 17–38. §-át, valamint az V. Fejezetét a Készenléti Rendőrség Határvadász 
Ezred állományába tartozó határvadászra alkalmazni kell azzal, hogy a hivatásos állomány tagján a határvadászt kell 
érteni.

36. Az egészségügyi és pszichológiai alapellátás

87. § (1) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos 
szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással 
összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 4. és 13.  §-át a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred 
állományába tartozó határvadászra alkalmazni kell.

 (2) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos 
szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással 
összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 12.  §-át a  határvadász esetében azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti pszichológiai gondozásra akkor kerül sor, ha a  határvadász 
pszichológiai alkalmasságvizsgálata során az  alkalmasságot megállapító rendvédelmi alapellátó pszichológus 
„Alkalmas gondozással” minősítést adott.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. Hatálybalépés

88. §  Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
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38. Módosító rendelkezések

89. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 2.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állománytáblázat tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározott tartalmai elemeket az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozóan is.”

 (2) Az R6. 2. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R6.

a) 1. § a) pontjában a „feladatatok” szövegrész helyébe a „feladatok” szöveg,
b) 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat C:5 mezőjében az „igazgató-helyettes (KR MÜIG, KR KIG)” 

szövegrész helyébe az „igazgató-helyettes (KR MÜIG, KR KIG, KR BI)” szöveg,
c) 2.  melléklet VIII. alcímében az „a Szegedi, a  Kelebiai, a  Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség” szövegrész 

helyébe az „a Szegedi, a  Kiszombori, a  Nagylaki, a  Kelebiai, a  Hercegszántói, a  Bácsbokodi, a  Bácsalmási, 
a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség” szöveg

lép.
 (4) Hatályát veszti az R6.

a) 2. melléklet I. alcím 2. pontjában foglalt táblázat C:9 mezőjében az „(RRI)” szövegrész,
b) 2. melléklet I. alcím 2. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében a „határrendészeti,” szövegrész.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

Az egészségügyi minimumfeltételek

 1. Az egészségi alkalmasságot külön mérlegelés nélkül kizáró egészségi okok:
1.1. Eszméletvesztéssel, illetve agyi oxigénhiánnyal járó kórkép (bel- és ideggyógyászat).
1.2. Veleszületett, vagy szerzett mentális károsodás.
1.3. Alkoholizmus, narkománia.
1.4. Személyiségzavarok.
1.5. Elmebetegség bármely formája.
1.6. Heveny fertőző megbetegedés.
1.7. Terhesség.

 2. Szemészeti szempontból szakorvosi véleményezést igénylő megbetegedések, melyeknél az  alkalmasságot csak 
szemész szakorvos véleménye alapján lehet megállapítani:
2.1. Egyszeműség, kancsalság, féloldali vagy kétoldali lencsehiány, ha a  célzó (jobbkezes egyénnél a  jobb, 

balkezes egyénnél a bal) szemen a látóélesség korrekció nélkül 1,0-nál rosszabb.
2.2. Adaptációs zavar.
2.3. Csőlátótér.

 3. Ideggyógyászati és fül-orr-gégészeti szempontból szakorvosi véleményezést igénylő egyéb megbetegedések, 
melyeknél az alkalmasságot csak ideggyógyász és fül-orr-gégész szakorvos véleménye alapján lehet megállapítani:
3.1. Beszéd útján történő kommunikáció nehezített volta (hangképzési, beszéd- és/vagy hallászavar).
3.2. Egyensúlyzavarral járó kórképek.

 4. Ideggyógyászati szempontból szakorvosi véleményezést igénylő egyéb megbetegedések, melyeknél 
az alkalmasságot csak ideggyógyász szakorvos véleménye alapján lehet megállapítani:
4.1. Érzészavarok, amelyek a lőfegyver biztonságos kezelését megakadályozzák.
4.2. A passzív és aktív mozgásrendszer (csont-, ízület-, izomrendszer) minden, a fogáskészséget vagy a lőfegyver 

kezelését gátló veleszületett vagy szerzett rendellenessége.
4.3. A központi és perifériás idegrendszer bármilyen betegsége és annak maradványtünetei, ha olyan 

funkciókiesést okoznak, hogy a lőfegyver biztonságos használatát befolyásolják.
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 5. Kardiológiai szempontból szakorvosi véleményezést igénylő egyéb megbetegedések, melyeknél az alkalmasságot 
csak kardiológus szakorvos véleménye alapján lehet megállapítani:
5.1. Olyan állapotok, amelyekben az akut szívelégtelenség hirtelen, bármikor felléphet.
5.2. A keringési szervek gyógyszerrel nem befolyásolható idült elégtelensége.
5.3. A szív ingerképzési, ingervezetési zavarai.

2. melléklet a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A pszichológiai minimumfeltételek

 1.  A személyiség egészével kapcsolatos elvárások
1.1.  Kiegyensúlyozott pszichés állapot
1.2.  Életkornak megfelelő érettség
1.3.  Átlagos érzelmi-indulati kontroll
1.4.  Átlagos pszichés terhelhetőség, stresszel való megküzdési képesség
1.5.  Átlagos alkalmazkodási képesség
1.6.  Átlagos teljesítménymotiváció

 2.  Kognitív képességekkel kapcsolatos elvárások
2.1.  Átlagos intellektuális képességek
2.2.  Átlagos figyelmi, szenzomotoros képességek

 3.  Társas készségekkel kapcsolatos elvárások
3.1.  Átlagos szóbeli kommunikációs készségek (beszédzavar, beszédhiba nélküli)
3.2.  Átlagos írásbeli kommunikációs készségek

 4.  Társadalmi normáknak való megfelelés
4.1.  Átlagos felelősségtudat
4.2.  Szabálykövető, fegyelmezett magatartás, amelynek keretében elvárt a vizsgálatok során való együttműködés, 

azok szabályainak a betartása, a tesztek értékelhető kitöltése
4.3.  Élettörténete mentes a kóros függőségektől (pl. játékszenvedély, alkoholfüggőség, drogfüggőség stb.)
4.4.  Élettörténete mentes öngyilkossági kísérlettől, öngyilkosságra utaló magatartástól

3. melléklet a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A fizikai minimumfeltételek – az egyes mozgásformák végrehajtásának leírása

A B C D

1.

1. gyakorlat 

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, 

karnyújtás

2. gyakorlat 

Hanyatt fekvésből felülés

3. gyakorlat 

1500 méteres síkfutás

2. Pálya tornaterem vagy sportpálya tornaterem vagy sportpálya sportpálya vagy  
sík területen, kimért, 
ellenőrizhetően 
belátható pálya

3. Kiinduló helyzet mellső fekvőtámasz a talajon 
(karok vállszélességben, 
nyújtottan, előre néző ujjakkal 
a talajon, törzs egyenes, térd 
nyújtott, lábak összezárva, fej 
mérsékelten emelt, előre néző 
tekintettel)

hanyatt fekvés hajlított 
lábbal (kb. derékszögben), 
lábfej rögzítve 
(segédeszközzel, társ 
segítségével), tarkóra tartás 
vagy mell előtt keresztben 
felkarra fogás

a rajtvonal mögött 
álló rajthelyzet
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4. 1. ütem mindkét kar hajlítása úgy,  
hogy a mellkasa a talajt érje  
(a könyököket kissé vigye kifelé, 
ne szorítsa a törzshöz, a láb és 
a törzs egy vonalban legyen, 
csípőjét ne engedje le, de ne is 
emelje fel, fejjel előre nézzen)

felülés, egy könyök érinti a 
térdet

–

5. 2. ütem mindkét kar nyújtása  
(mint a kiinduló helyzetnél)

ereszkedés kiinduló 
helyzetbe

–

6. Feladat 30 másodpercen keresztül 
folyamatos végrehajtás

1 percen keresztül 
folyamatos végrehajtás

1500 méter távolság 
megtétele időre

7. Értékelés csak az előírt testhelyzetekben 
végrehajtott gyakorlatok 
darabszáma érvényes

csak az előírt 
testhelyzetekben 
végrehajtott gyakorlatok 
darabszáma érvényes

a célvonalon való 
áthaladás zárja  
az időmérést (perc-, 
másodpercméréssel)

8. Eszközfelhasználás stopperóra bordásfal szőnyeggel, 
stopperóra

futópálya vagy 
kijelölt sík terep, 
stopperóra, 
rajtszámok, síp

4. melléklet a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A fizikai minimumfeltételek vizsgálatára vonatkozó pontozótábla

I. korcsoport

A B C D E F G

1. Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 

30 mp alatt  

(db)

Hanyatt fekvésből felülés 

60 mp alatt

(db)

1500 m-es futás 

(perc)

2. Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

3. 25 25 16 40 28 6:30 7:30

4. 24 24 39 27 6:42 7:45

5. 23 38 26 6:55 8:00

6. 22 23 15 37 25 7:08 8:15

7. 21 22 14 36 24 7:21 8:30

8. 20 21 35 23 7:34 8:45

9. 19 20 13 34 22 7:47 9:00

10. 18 33 21 8:00 9:15

11. 17 19 12 32 20 8:13 9:30

12. 16 18 31 19 8:26 9:45

13. 15 17 11 30 18 8:39 10:00

14. 14 29 17 8:52 10:15

15. 13 16 10 28 16 9:05 10:30

16. 12 9 27 15 9:18 10:45

17. 11 15 8 26 14 9:31 11:00

18. 10 25 13 9:44 11:10

19. 9 14 7 24 12 9:57 11:20

20. 8 13 6 23 11 10:10 11:30
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21. 7 12 22 10 10:23 11:40

22. 6 11 5 21 9 10:36 11:50

23. 5 10 4 20 8 10:49 12:00

24. 4 9 3 19 7 11:00 12:10

25. 3 8 2 18 6 11:15 12:20

26. 2 7 1 17 5 11:27 12:30

27. 1 6 * 16 4 11:40 12:40

* pont nem adható

II. korcsoport

A B C D E F G

1. Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 

30 mp alatt  

(db)

Hanyatt fekvésből felülés 

60 mp alatt

(db)

1500 m-es futás 

(perc)

2. Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

3. 25 21 14 35 25 7:00 8:30

4. 24 20 34 24 7:13 8:45

5. 23 33 23 7:26 9:00

6. 22 19 13 32 22 7:39 9:15

7. 21 18 12 31 21 7:52 9:30

8. 20 17 30 20 8:05 9:45

9. 19 16 11 29 19 8:18 10:00

10. 18 28 18 8:31 10:15

11. 17 15 10 27 17 8:44 10:30

12. 16 26 16 8:57 10:45

13. 15 14 9 25 15 9:10 11:00

14. 14 24 14 9:22 11:15

15. 13 13 8 23 13 9:35 11:30

16. 12 22 12 9:48 11:45

17. 11 12 7 21 11 10:01 12:00

18. 10 6 20 10 10:14 12:10

19. 9 11 19 9 10:27 12:20

20. 8 10 5 18 8 10:40 12:30

21. 7 9 17 7 10:53 12:40

22. 6 8 4 16 6 11:06 12:50

23. 5 7 3 15 5 11:19 13:00

24. 4 6 2 14 4 11:32 13:10

25. 3 1 13 3 11:45 13:20

26. 2 5 ** 12 2 12:00 13:30

27. 1 4 ** 11 1 12:10 13:40

** pont nem adható
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5. melléklet a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

1. A határvadász alapellátási egyenruházata

A B C D

1. Megnevezés Mennyiségi egység
Az alapellátás 

mennyisége

A tervezett

kihordási idő 

(hónap)

2. Pilotka sapka, hímzéssel (fehér keretes sapkarózsa) db 1 24

3. Sivatagi kalap db 1 24

4. Kötött sapka, fehér keretes sapkarózsa db 1 48

5. 10M e. r. gyakorló dzseki, felirat nélkül db 1 36

6. 10M e. r. gyakorló zubbony, felirat nélkül db 1 24

7. Felirat nagy Határvadász db 2 24

8. Felirat kicsi Határvadász db 2 24

9. 10M e. r. gyakorló nadrág db 2 24

10. Gyakorló póló, Határvadász felirattal db 4 12

11. 14M e. r. gyakorló bakancs pár 1 24

12. Gumicsizma (neoprén) pár 1 36

13. 12M e. r. taktikai öv készlet 1 36

14. Téli ing db 1 24

15. Téli alsó db 1 24

16. Bőrkesztyű, fekete pár 1 48

17. Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés db 2 24

18. Hímzett váll-lap db 1 24

19. Hímzett névkitűző db 2 60

20. Karjelvény db 2 36

21.
16M csapadék ellen védő kabát Határvadász 
felirattal

db 1 60

22. 16M csapadék ellen védő nadrág db 1 60

23. Málhazsák db 1 –

24. Jó láthatósági mellény HATÁRVADÁSZ felirattal db 1 60

2. A határvadász egyenruházati kiegészítése

A B C D

1. Megnevezés Mennyiségi egység
Az alapellátás 

mennyisége

A tervezett

kihordási idő 

(hónap)

2. 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári, felirat nélkül db 1 24

3. 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári db 2 24

4. 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári pár 1 24
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6. melléklet a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A határvadász szolgálati igazolványának leírása

 1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv határvadász állománya tagjai szolgálati 
igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:
Az igazolvány az  ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, zöld színű címsorban sötétkék 
felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

 2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:
a) rendőr jelvény,
b) a „SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ” felirat,
c) az arckép alatt a „BORDER PATROL” felirat,
d) a „fegyverviselésre és szolgálatban intézkedésre jogosult” felirat,
e) a szerződéses határvadász jogviszony megnevezése,
f ) az arckép,
g) a név,
h) a rendfokozat megnevezése a rendfokozati jelzővel.

 3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:
a) az „ÉRVÉNYES:” felirat,
b) a sorszám,
c) az érvényesség dátuma,
d) a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
e) a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
f ) a „Kibocsátó hatóság kódja:” felirat, alatta a munkáltató – 4. pont szerinti – kódszáma,
g) a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
h) az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

 4. Az igazolványra kerülő munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke

 A  B  C

1.
Az igazolvány első oldalára kerülő szerv 

megnevezése
Az igazolvány hátoldalára kerülő kódszám Szerv megnevezése

2. RENDŐRSÉG 203. Készenléti Rendőrség

7. melléklet a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A határvadász szolgálati jelvényének leírása

A magyar zászló színkódjával (RED:206-41-57; WHITE: 255-255-255; GREEN: 71-112-80) ellátott alapon  
egy fehér színű határjel fekete kerettel, benne fekete színű, Magyarországot jelölő „M” felirat. A  jelvény felső része 
a „Határvadász” aranybetűs felirat alatt a magyar zászló zöld színének színkódjával (GREEN: 71-112-80) azonos színű.
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8. melléklet a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

 1. Az R6. 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
vezetői kategória besorolási kategória beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat]

4a. középvezető szakirányító 1 ezredparancsnok 200

 2. Az R6. 2. melléklet VI. alcím 2. pontjában foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

[A B C D

1.
besorolási kategória beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat]

4a. E századparancsnok 200

 3. Az R6. 2. melléklet VI. alcím 3. pontjában foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

[A B C D

1.
besorolási kategória beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat]

5a. E szakaszparancsnok 200

A belügyminiszter 20/2022. (VII. 15.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
az 1. alcím tekintetében az Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével, a következőket rendelem el:

1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 
56/2012. (XI. 22.) BM rendelet eltérő alkalmazása

1. § (1) Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI.  22.) 
BM  rendelet 56.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  Országgyűlési Őrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati 
beosztásokra az 1. mellékletet kell alkalmazni.

 (2) Az  Országgyűlési Őrségnél rendszeresített vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások esetében 
a hivatásos pótlék mértékét az Országgyűlés elnöke határozza meg az 1. mellékletben meghatározott sávon belül.

2. § (1) Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI.  22.) 
BM  rendelet 56.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  Országgyűlési Őrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati 
beosztásokra a 10. mellékletet kell alkalmazni.

 (2) Az  Országgyűlési Őrségnél rendszeresített vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások esetében 
a hivatásos pótlék mértékét az Országgyűlés elnöke határozza meg a 10. mellékletben meghatározott sávon belül.
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2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos 
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló  
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet eltérő alkalmazása

3. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a  továbbiakban: R.) 7.  §-ától 
eltérően a  rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a  beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék 
mértékét
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a 2. melléklet,
b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a 3. melléklet,
c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a 4. melléklet,
d) az idegenrendészeti szerv esetében az 5. melléklet,
e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében a 6. melléklet,
f ) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 7. melléklet
tartalmazza.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a  vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati 
beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a  belügyminiszter állapítja meg a  2–7.  mellékletben 
meghatározott sávon belül.

 (3) Az  R. 8.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  Belügyminisztériumban és a  belügyminiszter által irányított szervnél 
vezényléssel betölthető szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a  beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék 
mértékét a 8. melléklet tartalmazza.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a  vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati 
beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a  belügyminiszter állapítja meg a  8.  mellékletben 
meghatározott sávon belül.

 (5) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9.  §-ától eltérően a  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztásokat, továbbá azok besorolási kategóriába sorolását és 
a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 9. melléklet tartalmazza.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a  vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati 
beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a  belügyminiszter állapítja meg a  9.  mellékletben 
meghatározott sávon belül.

4. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a  továbbiakban: R.) 7.  §-ától 
eltérően a  rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a  beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék 
mértékét
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a 11. melléklet,
b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a 12. melléklet,
c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a 13. melléklet,
d) az idegenrendészeti szerv esetében a 14. melléklet,
e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében a 15. melléklet,
f ) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 16. melléklet
tartalmazza.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a  vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati 
beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a  belügyminiszter állapítja meg a  11–16.  mellékletben 
meghatározott sávon belül.

 (3) Az  R. 8.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  Belügyminisztériumban és a  belügyminiszter által irányított szervnél 
vezényléssel betölthető szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a  beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék 
mértékét a 17. melléklet tartalmazza.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a  vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati 
beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a  belügyminiszter állapítja meg a  17.  mellékletben 
meghatározott sávon belül.

 (5) Az  R. 9.  §-ától eltérően a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztásokat, továbbá azok 
besorolási kategóriába sorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 18. melléklet tartalmazza.
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 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a  vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati 
beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a  belügyminiszter állapítja meg a  18.  mellékletben 
meghatározott sávon belül.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. §, 4. §, 6. § és a 10–18. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti az 1. § és a 3. §, valamint az 1–9. melléklet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

Az Országgyűlési Őrség szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1. vezetői kategória besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.    alapfeladat nem alapfeladat 
 3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője 
 parancsnok    

 4.  kiemelt vezető  központi szerv veze-
tőjének helyettese 

 parancsnok-helyettes   

 5.  középvezető  szakirányító 1  igazgató  600-800   
 6.  középvezető  szakirányító 1  igazgató-helyettes  600-800   
 7.  középvezető  szakirányító 2  főosztályvezető  600-800  600-800 
 8.  beosztott vezető  főosztályvezető- 

helyettes 1 
 főosztályvezető- 
helyettes 

 600-800 
700-900* 

 600-800 

 9.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 2 

 osztályvezető  600-800 
700-900* 

 600-800 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1. besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.   alapfeladat nem alapfeladat 
 3.  D  osztályvezető-helyettes  750 

900* 
 750 

 4.  D  ügyeletvezető I.  750   
 5.  D  ügyeletvezető II.  700   
 6.  D  kiemelt főreferens  750 

850* 
900* 

 700 

 7.  D  jogtanácsos    800 
 8.  C  kiemelt főelőadó  750 700 
 9.  C  kiemelt biztonsági főtiszt  900   

 10.  C  főmérnök  850   
 11.  B  biztonsági főtiszt 800   
 12.  B  mérnök  650   
 13.  B  rajparancsnok  650   

 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1. besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.   alapfeladat nem alapfeladat 
 3.  D  csoportvezető  750  750 
 4.  D  szolgálatparancsnok  750   
 5.  D  szakreferens  750  700 
 6.  D  ügyeletes  700   
 7.  C  szolgálatparancsnok-helyettes  700   
 8.  C  főreferens 700  650 
 9.  C  technikus  700   

 10.  C  helyszínbiztosító  900   
 11.  C  lakásbiztosító  900   
 12.  C  biztonsági gépkocsivezető  900   
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 13.  B  objektumőr I.  700   
 14.  B  járőr I.  350   
 15.  B  beosztott tűzoltó I.  700   
 16.  A  objektumőr II.  700   
 17.  A  járőr II.  350   
 18.  A  beosztott tűzoltó II.  700   

 

IV. Megjegyzések 

1. 900*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság beosztott vezetői és kiemelt főreferense esetében a hiva-
tásos pótlék mértéke 900%. 
2. 850*: Az Országgyűlési Őrség Híradó- és Biztonságtechnikai Osztályán szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos 
pótlék mértéke 850%. 
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2. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 

 

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

1. Központi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1. vezetői 

kategória besorolási kategória beosztás 
hivatásos pótlék mértéke (%) 

2. 
alapfeladat 

nem alap- 
feladat 

3.  kiemelt vezető 
  
  

 központi szerv  
vezetője 

 országos rendőrfőkapitány     

4.  központi szerv vezető-
jének helyettese 

 bűnügyi országos rendőr-
főkapitány-helyettes 

    

5.    rendészeti országos rendőr-
főkapitány-helyettes 

    

6.      gazdasági országos rendőr-
főkapitány-helyettes 

    

7.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-
jének helyettese 

 személyügyi országos rendőr-
főkapitány-helyettes 

    

8.  középvezető  szakirányító 1  szolgálatvezető (ORFK 
humánigazgatási, ellenőrzési, 
kommunikációs) 

   150-350 

9.      hivatalvezető (ORFK)    150-350 
10.    szakirányító 2  főosztályvezető 150-350 150-350 
11.    főosztályvezető 1  főtanácsadó (főkapitányi biztos) 150-350 150-350 
12.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 150-350 150-350 
13.  beosztott  

vezető 
  
  

 főosztályvezető-  főosztályvezető-helyettes 150-350 150-350 
14.  helyettes 1  irodavezető  150-350 
15.  főosztályvezető- 

helyettes 2 
 osztályvezető 150-350 150-350 

2. Területi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  rendőrfőkapitány 150-350   
4.      igazgató (RRI) 150-350   
5.  középvezető  szakirányító 2  igazgató-helyettes (RRI) 150-350  150-350 
6.      bűnügyi rendőrfőkapitány-

helyettes 
(MRFK) 

150-350   

7.      rendészeti rendőrfőkapitány- 
helyettes (MRFK) 

150-350   

8.      gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes 
(MRFK) 

  150-350 

9.    főosztályvezető 2  főosztályvezető (RRI) 150-350   
10.  beosztott  

vezető 
 főosztályvezető- 

helyettes 2 
 szolgálatvezető (MRFK, RRI 
humánigazgatási, ellenőrzési,  

150-350 150-350 

11.      határrendészeti, KHSZ)     
12.      hivatalvezető   150-350 
13.    osztályvezető 1  osztályvezető 150-350 150-350 
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3. Helyi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  középvezető  főosztályvezető 1  kapitányságvezető (kiemelt) 150-350   
4.      határrendészeti kirendeltség-

vezető (kiemelt) 
150-350   

5.    főosztályvezető 2  kapitányságvezető 150-350   
6.  beosztott  

vezető 
 főosztályvezető-  határrendészeti kirendeltség-

vezető 
150-350   

7.    helyettes 2  kapitányságvezető-helyettes 
(kiemelt) 

150-350   

8.    osztályvezető 2  osztályvezető 150-350 150-350 
9.      hivatalvezető (kiemelt)   150-350 
10.      őrsparancsnok (osztály jogállá-

sú) 
150-350   

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  központi  E  ügyeletvezető  400   
4.      kiemelt főreferens  400  350 
5.      osztályvezető-helyettes  400  350 
6.      alosztályvezető  400  350 
7.    D  kiemelt főnyomozó  400   
8.      főügyeletes  400   
9.      csoportvezető  400  350 
10.      kiemelt főelőadó  400  350 
11.      kiemelt főellenőr*****  400  350 
12.    C  főnyomozó  400   
13.      ügyeletes  400   
14.      nyomozótiszt  400   
15.      főelőadó  400  350 
16.  területi  E  ügyeletvezető  350   
17.      alosztályvezető  350 

375** 
 300 

18.      alosztályvezető (közterületi  
támogató) 

 450   

19.      osztályvezető-helyettes  350 
450**** 

 300 

20.      titkárságvezető (alosztály  
jogállású) 

   300 

21.      főorvos    300 
22.      szolgálatirányító tiszt 350 

450**** 
  

23.      sajtószóvivő   350 
24.    D  főügyeletes 350   
25.      alosztályvezető-helyettes 350  300 
26.      alosztályvezető-helyettes  

(közterületi támogató) 
 450   

27.      csoportvezető  350, 
375** 

450**** 

 300 
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28.      kiemelt főellenőr*****  350  300 
29.      kiemelt főelőadó  350 

450**** 
 300 

30.      kiemelt főmérnök    300 
31.      kiemelt főnyomozó  350 

450**** 
  

32.      kiemelt főtechnikus  350 300 
33.      kiemelt fővizsgáló 350   
34.      kiképzésvezető    350 
35.      kiképzésszervező    350 
36.      lőtérvezető    300 
37.      pszichológus (bűnügyi) 350   
38.      szakorvos (bűnügyi)  350   
39.    C  főellenőr*****  350  300 
40.      főelőadó 350 

450**** 
 300 

41.      főnyomozó  350 
450**** 

  

42.      főrevizor   300 
43.      főtechnikus 350  300 
44.      fővizsgáló 350   
45.      ügyeletes 350   
46.    B  ellenőr ***** 350  300 
47.      előadó I.  350 300 
48.      mérnök    300 
49.      nyomozótiszt 350   
50.      technikustiszt 350 300 
51.      vizsgálótiszt  350   
52.    A  előadó II.  350  300 
53.  helyi  D  alosztályvezető 350  300 
54.      hivatalvezető (alosztály  

jogállású) 
  300 

55.      osztályvezető-helyettes  350 300 
56.      őrsparancsnok (alosztály  

jogállású) 
 350   

57.      őrsparancsnok-helyettes (osztály 
jogállású) 

 350   

58.      szolgálatirányító tiszt  350   
59.    C  alosztályvezető-helyettes  350 300 
60.      csoportvezető 350 300 
61.      kiemelt főelőadó  350  300 
62.      kiemelt főnyomozó 350   
63.      kiemelt főtechnikus  350   
64.      kiemelt fővizsgáló  350   
65.      őrsparancsnok-helyettes  

(alosztály jogállású) 
 350   

66.    B  főnyomozó 350   
67.      főtechnikus 350   
68.      fővizsgáló  350   
69.      főelőadó  350 300 
70.    A  nyomozótiszt 350   
71.      technikustiszt  350   
72.      vizsgálótiszt 350   
73.      előadó I.  350 300 
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III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  központi  E  csoportparancsnok  400 350 
4.    D  referens 400  350 
5.    C  segédelőadó  400 350 
6.  területi  E  csoportparancsnok 350 

450**** 
300 

7.      őrparancsnok 350   
8.      szolgálatparancsnok 350   
9.      szolgálatparancsnok (közterületi 

támogató) 
 450   

10.    D  helyszínelő 350   
11.      helyszínelő és balesetvizsgáló  350   
12.      nyomozó 350   
13.      szakoktató   350 
14.      technikus 350 

375** 
300 

15.      ügyeletes 350   
16.      referens 350 

450**** 
 300 

17.      raktárvezető    300 
18.      vizsgáló 350   
19.      kiemelt főhatárrendész  350   
20.      járőrparancsnok 350 

375** 
450**** 

  

21.    C  fogdafelügyelő  350   
22.      főhatárrendész  350, 375**   
23.      futár   300 
24.      járőrvezető  350 

375** 
  

25.      járőrvezető (közterületi  
támogató) 

450   

26.      kutyavezető  375 
450**** 

  

27.      szolgálatparancsnok-helyettes 350   
28.      segédelőadó 350 300 
29.      kiképző    350 
30.      bűnügyi referens 350   
31.    B  fogdaőr 350   
32.    B  határrendész 350 

375** 
  

33.      járőr 350 
375** 

  

34.      járőr (közterületi támogató) 450   
35.      gépjárművezető  350 300 
36.      kísérőőr 350   
37.      bűnügyi segédelőadó 350   
38.    A  objektumőr  325* 

350 
  

39.      járőrtárs 325*   
40.  helyi  E  őrparancsnok 350   
41.      szolgálatparancsnok 350 

450**** 
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42.      szolgálatirányító parancsnok  350 
450**** 

  

43.      csoportparancsnok 350 
375** 

  

44.    D  helyszínelő  350   
45.      helyszínelő és balesetvizsgáló  350   
46.      körzeti megbízott 350 

375** 
  

47.      nyomozó  350   
48.      határrendészeti szakértő 350 

450**** 
  

49.      szolgálatparancsnok-helyettes 350   
50.      technikus 350 

375** 
  

51.      vizsgáló  350   
52.      referens  350  300 
53.    C  segédtechnikus 350   
54.      ügyeletes  350   
55.      kiképző   350 
56.      kiemelt főhatárrendész 350 

375** 
450**** 

475* 

  

57.      járőrparancsnok 350 
375** 

  

58.      bűnügyi referens  350   
59.    C  hajóvezető  350   
60.    B  fogdafelügyelő 350   
61.      főhatárrendész  350 

375** 
450**** 

475* 

  

62.      hajóvizsgáló  350   
63.      járőrvezető 350 

375** 
  

64.      kutyavezető  375   
65.      segédelőadó 350  300 
66.      bűnügyi segédelőadó  350   
67.    A  fogdaőr 350   
68.      határrendész  350 

375** 
450**** 

475* 

  

69.      járőr 350 
375** 

  

70.      kísérőőr  350   
71.      motorcsónakvezető 350   
72.      objektumőr  325* 

350 
  

73.      gépjárművezető  350 325 
74.      bűnügyi fogalmazó 350   
75.      járőrtárs  325*   

 
325* Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék  
mértéke 325%. 
375**: A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal 
szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 375%. 
450****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat 
közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály 
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szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a 
határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék 
mértéke 450%. 
475*: A hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha szolgálati állat kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan 
foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, a hivatásos pótlék mértéke 475%. 
***** Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó 
magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok 
végrehajtására rendszeresítették. 
 

IV. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ 
(területi szerv besorolású) 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  igazgató 150-350   
4.  középvezető  szakirányító 2  igazgató-helyettes 150-350   
5.    főosztályvezető 2  főosztályvezető 150-350   
6.  beosztott vezető  osztályvezető 1  osztályvezető 150-350   
7.      osztályvezető (BEI)  250-450   

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E  alosztályvezető  400 

425* 
550** 

700*** 

 350 

4.    osztályvezető-helyettes  400 
425* 

550** 
700*** 

 350 

5.  D  kiemelt főelőadó  400 
425* 

550** 
700*** 

 350 

6.    kiemelt főnyomozó  400 
425* 

550** 
700*** 
850**** 

  

7.  C  főelőadó  400 350 
8.    főnyomozó  400 

425* 
550** 

700*** 
850**** 
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3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  D  nyomozó  400 

425* 
550** 
700*** 

850**** 

 

4.  D  technikus  400 
425* 

550** 
700*** 

850**** 

  

5.    referens  400 
550** 
700*** 

 350 

6.  C  segédelőadó  350 350 
 
425* a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó alapfeladatot végző 
állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 425%. 
550**: tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 550%.  
700*** speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 700%.  
850**** a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében  
a hivatásos pótlék mértéke 850%. 
 

V. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ  
(területi szerv besorolású) 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  vezetői kategó-

ria 
 besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  igazgató   150-350 
 4.  középvezető  szakirányító 1  igazgatóhelyettes   150-350 
 5.  középvezető  szakirányító 2  intézményvezető-helyettes   150-350 
 6.  középvezető  főosztályvezető 1  tagozatparancsnok   150-350 
 7.  középvezető  főosztályvezető 1  főosztályvezető   150-350 
 8.  beosztott vezető  főosztályvezető-  

helyettes 1 
 főosztályvezető-helyettes   150-350 

 9.  beosztott vezető  osztályvezető 1  osztályvezető   150-350 

 

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.      hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.  E  osztályvezető-helyettes   350 
 4.  E  alosztályvezető   350 
 5.  E  szakcsoportvezető   350 
 6.  E  kiemelt főreferens   350 
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 7.  E  mesteroktató   350 
 8.  E  főorvos   350 
 9.  D  kiemelt főelőadó   350 

 10.  D  kiképzésvezető   350 
 11.  D  kiképzésszervező   350 
 12.  D  lőtérvezető   350 
 13.  D  kiemelt oktató   350 
 14.  D  csoportvezető   350 
 15.  D  orvos   350 
 16.  C  főelőadó   350 
 17.  C  oktatótiszt   350 

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.      hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.  E  mesterkiképző   350 
 4.  E  ügyeletes   350 
 5.  D  referens   350 
 6.  D  szakoktató   350 
 7.  D  felcser   350 
 8.  C  segédelőadó   350 

 

VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai 
(területi szerv besorolású) 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-

jének helyettese 
 műveleti országos rendőrfőkapi-
tány-helyettes (Készenléti Rend-
őrség parancsnoka) 

    

4.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  igazgató (NNI) 250-450   
5.  középvezető 

  
 szakirányító 1  igazgató 250-450 200-400 

6. szakirányító 1 ezredparancsnok 250-450  
7.  főosztályvezető 1  igazgató-helyettes  

(KR MÜIG, KR KIG)  
  200-400 

8.  középvezető  főosztályvezető 1  szolgálatvezető (TŰSZ) 550-750   
9.    főosztályvezető 2  szolgálatvezető 

(humánigazgatási, ellenőrzési, 
ÁFSZ, KR LRSZ) 

250-450 200-400 

10.      főosztályvezető 250-450 200-400 
11.  középvezető  főosztályvezető 2  főosztályvezető (TŰSZ) 550-750   
12.      főosztályvezető (Személy- és 

Objektumvédelmi Igazgatóság 
Személybiztosítási Főosztály) 

550-750   

13.      hivatalvezető   200-400 
14.      igazgató-helyettes (NNI, GI) 250-450 200-400 
15.  középvezető  főosztályvezető 2  főosztályvezető 

(KR NNI KEF) 
450-650   
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16.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 1 

 szolgálatvezető (ÜVSZ) 250-450   

17.    főosztályvezető-  főosztályvezető-helyettes 250-450 200-400 
18.           
19.    osztályvezető 1  osztályvezető 250-450 200-400 
20.      osztályvezető (TŰSZ) 550-750   
21.  beosztott vezető  osztályvezető 1  osztályvezető (Személy- és  

Objektumvédelmi Igazgatóság 
Személybiztosítási Főosztály 
Kiemelt Személybiztosítási  
Osztály) 

550-750   

22.      szolgálatvezető-helyettes  
(KR LRSZ) 

250-450* 
700-900 

  

23.  beosztott vezető  osztályvezető 1  osztályvezető (KR NNI KEF) 450-650   
a) 450*: a Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatá-
sos pótlék mértéke 200%. 

2. Tiszti szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E  osztályvezető-helyettes 400** 

450 
350 

4.    alosztályvezető 400** 
450 

475*** 
850****** 

350 

5.  századparancsnok 450  
6.    karmester    350 
7.    főorvos   350 
8.    ügyeletvezető 450   
9.  E  osztályvezető-helyettes (KR NNI KEF) 650   

10.  E  alosztályvezető (KR NNI KEF) 650   
11.  D  helikoptervezető 900   
12.    alosztályvezető-helyettes 450 

850****** 
350 

13.    csoportvezető 450 
475***, 

850****** 

350 

14.    kiemelt főelőadó 400** 
450 

475*** 
650***** 

850****** 

350 

15.    kiemelt főellenőr******* 450 350 
16.    kiemelt főnyomozó 450 

475*** 
650***** 

  

17.  (D)  kiemelt főtechnikus 450 350 
18.    karmester-helyettes   350 
19.    kiemelt főmérnök 450 350 
20.    kiképzésvezető 450 350 
21.    kiemelt biztonsági főtiszt 450850******   
22.  C  főelőadó 450850****** 350 
23.    főrevizor   350 
24.    főtechnikus 450 350 
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25.    biztonsági főtiszt 450   
26.    főmérnök 450 350 
27.  C  főnyomozó 450 475*** 

650***** 
  

28.  B  mérnök 450 350 
29.    előadó I. 450 350 
30.  (B)  technikustiszt 450 350 
31.    biztonsági tiszt 450   
32.    szólamvezető   350 
33.  B  nyomozótiszt 450 

475*** 
650***** 

  

34.  A  előadó II. 450 350 
 

3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E  szolgálatparancsnok 400** 

450 
475*** 

350 

4.  csoportparancsnok 450 
475*** 

850****** 

350 

5.  szolgálatirányító 450 
850****** 

  

6. szakaszparancsnok 450  
7.  őrparancsnok 450   
8.  D  biztonsági gépkocsivezető 850******   
9.    fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) 550****   

10.    referens 450 350 
11.    raktárvezető 400** 

450 
350 

12.    PSZH parancsnok 450   
13.    technikus 400** 

450 
350 

14.    nyomozó 475***   
15.    tűzszerész 850   
16.    személybiztosító 450 

850****** 
  

17.    helyszínbiztosító 850******   
18.    lakásbiztosító 850******   
19.    zenész   350 
20.    vízágyúgépkocsi-parancsnok 450   
21.    járőrparancsnok 450 

475*** 
  

22.    szakoktató 450 350 
23.  C  járőrvezető 475***   
24.    kiemelt kísérőőr 450   
25.    kutyavezető 475   
26.    kiemelt objektumőr 400** 

450 
  

27.    segédelőadó 475*** 350 
28.    futár   350 
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29.    kiképző 450 350 
30.    fogdafelügyelő 450   
31.  B  járőr 475***   
32.    PSZH kezelő 450   
33.    vízágyú gépkocsi-kezelő 450   
34.    gépjárművezető 450 350 
35.    kísérőőr 450   
36.    objektumőr 400** 

450 
  

37.  A  járőrtárs 350*   

350*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos 
pótlék mértéke 350%. 

400**: A Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó  
állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 400%. 

475***: A Rendészeti Igazgatóság, valamint a határrendészeti igazgatóságok bevetési főosztályainak támogató 
alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő állomány, a Személy és Objektumvédelmi Igazgató-
ság Különleges Védelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati  
Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról 
gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazga-
tósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állomány esetében a hivatásos  
pótlék mértéke 475%. 

550****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter 
hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 550%. 

650*****: A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%. 
850******: A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosí-

tási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat 
beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%. 

******* A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mér-
tékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok 
végrehajtására rendszeresítették.  

 
 

VII. Budapesti Rendőr-főkapitányság 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

a) Területi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  rendőrfőkapitány 150-350   
4.  középvezető  szakirányító 1  bűnügyi rendőrfőkapitány-

helyettes 
(BRFK) 

150-350   

5.      rendészeti rendőrfőkapitány- 
helyettes (BRFK) 

150-350   

6.      gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes 
(BRFK) 

  150-350 

7.    főosztályvezető 2  főosztályvezető 150-350 150-350 
8.      szolgálatvezető (humánigazgatá-

si, ellenőrzési) 
  150-350 

9.      hivatalvezető   150-350 
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10.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 2 

 főosztályvezető-helyettes 150-350 150-350 

11.    osztályvezető 1  osztályvezető 150-350 150-350 

b) Helyi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  középvezető  főosztályvezető 1  kapitányságvezető (kiemelt) 150-350   
4.    főosztályvezető 2  kapitányságvezető 150-350   
5.  beosztott vezető  főosztályvezető- 

helyettes 2 
 kapitányságvezető-helyettes 
(kiemelt) 

150-350   

6.    osztályvezető 2  osztályvezető 150-350 150-350 
7.      hivatalvezető (kiemelt)   150-350 
8.      őrsparancsnok (osztály jogállású) 150-350   

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  területi  E  ügyeletvezető 375   
4.      alosztályvezető 375 

450*** 
325 

5.      osztályvezető-helyettes 375 
450*** 

325 

6.      főorvos   325 
7.      szolgálatirányító tiszt 375   
8.    D  főügyeletes 375   
9.      alosztályvezető-helyettes 375 325 

10.      csoportvezető 375 325 
11.      kiemelt főellenőr**** 375 325 
12.      kiemelt főelőadó 375 325 
13.      kiemelt főnyomozó 375 

450*** 
  

14.      kiemelt főtechnikus 375 325 
15.      kiemelt fővizsgáló 375   
16.      lőtérvezető   325 
17.    C  főellenőr**** 375 325 
18.      főelőadó 375 325 
19.      főnyomozó 375 

450*** 
  

20.      főrevizor   325 
21.      főtechnikus 375 325 
22.      fővizsgáló 375   
23.      ügyeletes 375   
24.    B  ellenőr**** 375 325 
25.      előadó I. 375 325 
26.      nyomozótiszt 375 

450*** 
  

27.      technikustiszt 375 325 
28.      vizsgálótiszt 375   
29.    A  előadó II. 375 325 
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30.  helyi  D  alosztályvezető 375 325 
31.      hivatalvezető (alosztály  

jogállású) 
 325 

32.      őrsparancsnok (alosztály  
jogállású) 

375   

33.      őrsparancsnok-helyettes (osztály 
jogállású) 

375   

34.      szolgálatirányító tiszt 375   
35.    C  alosztályvezető-helyettes 375 325 
36.      csoportvezető 375 325 
37.      kiemelt főelőadó 375 325 
38.      kiemelt főnyomozó 375   
39.      kiemelt főtechnikus 375 325 
40.      kiemelt fővizsgáló 375   
41.      őrsparancsnok-helyettes  

(alosztály jogállású) 
375   

42.    B  főnyomozó 375   
43.      főtechnikus 375   
44.      fővizsgáló 375   
45.      főelőadó 375 325 
46.    A  nyomozótiszt 375   
47.      technikustiszt 375   
48.      vizsgálótiszt 375   
49.      előadó I. 375 325 

 

2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  területi  E  csoportparancsnok 375   
4.      őrparancsnok 375   
5.      szolgálatparancsnok 375   
6.    D  helyszínelő 375   
7.      helyszínelő és balesetvizsgáló 375   
8.      nyomozó 375 

450*** 
  

9.      szakoktató   350 
10.      technikus 375 325 
11.      ügyeletes 375   
12.      referens 375 325 
13.      vizsgáló 375   
14.      járőrparancsnok 375 

400** 
  

15.    C  fogdafelügyelő 375   
16.      járőrvezető 400**   
17.      kutyavezető 400**   
18.      segédelőadó 375 

450*** 
325 

19.      bűnügyi referens 375   
20.    B  fogdaőr 375   
21.      járőr 375 

400** 
  

22.      gépjárművezető 375 325 
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23.      kísérőőr 375   
24.      bűnügyi segédelőadó 375 

450*** 
  

25.    A  objektumőr 350* 
375 

  

26.      járőrtárs 350*   
27.  helyi  E  őrparancsnok 375   
28.      szolgálatirányító parancsnok 375   
29.      csoportparancsnok 375   
30.    D  helyszínelő 375   
31.      helyszínelő és balesetvizsgáló 375   
32.      körzeti megbízott 375 

400** 
  

33.      nyomozó 375   
34.      technikus 375 325 
35.      vizsgáló 375   
36.      referens 375 325 
37.    C  segédtechnikus 375 325 
38.      ügyeletes 375   
39.      járőrparancsnok 350*   
40.      bűnügyi referens 375   
41.    C  hajóvezető 375   
42.    B  fogdafelügyelő 375   
43.      hajóvizsgáló 375   
44.      járőrvezető 375 

400** 
  

45.      kutyavezető 400   
46.      segédelőadó 375 325 
47.      bűnügyi segédelőadó 375   
48.    A  fogdaőr 375   
49.      járőr 375 

400** 
  

50.      kísérőőr 375   
51.      motorcsónak-vezető 375   
52.      objektumőr 350* 

375 
  

53.      gépjárművezető 375 350 
54.      bűnügyi fogalmazó 375   
55.      járőrtárs 350*   

350*:  Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék 
mértéke 350%. 

400**:  A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal 
szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 400%. 

450***:  A Bűnügyi Szervek Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztály bevetési feladatokat közvetlenül 
ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%. 

****  Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó 
magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési 
feladatok végrehajtására rendszeresítették.  
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VIII. A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai  
(területi szerv besorolású) 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.  vezetői  besorolási kategória  beosztás  hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  kategória      alap- 

feladat 
 nem alap-  

feladat 
 3.  kiemelt  területi szerv vezetője  igazgató 150-350   
 4.  középvezető  szakirányító 2  igazgató-helyettes 150-350   
 5.  középvezető  főosztályvezető 2  osztályvezető (NEO) 150-350   
 6.  beosztott vezető  főosztályvezető-helyettes 1  osztályvezető (ILEA, KE-

RA, CEPOL, ICOFI, TKO) 
150-350   

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.  besorolási kategória  beosztás  hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.      alapfeladat  nem alapfeladat 
 3.  E  osztályvezető-helyettes 350 350 
 4.  E  alosztályvezető 350 350 
 5.  D  kiemelt főelőadó 350 350 
 6.  C  főelőadó 350 350 

 

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.  besorolási kategória  beosztás  hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.      alapfeladat  nem alapfeladat 
 3.  D  referens 350 350 
 4.  C  segédelőadó   350 
 5.  B  gépjárművezető   350 

 

Rövidítések: 
NEO Nemzetközi Ellátó Osztály 
ILEA Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy) 
KERA Közép-európai Rendőr Akadémia 
CEPOL Európai Rendőr Akadémia (European Police College) 
ICOFI Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation) 
TKO Továbbképzési és Koordinációs Osztály 

Megjegyzés: 
Központi szerv: 
Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 
Területi szervek: (megyei illetékességű középirányító és azonos jogállású): 
BRFK + MRFK-k + KR + RRI + Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ + Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 
Központ + Nemzetközi Oktatási Központ 
Helyi szervek: 
rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek 
Kiemelt rendőrkapitányságok: 
a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság,  
a megyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmező-
vásárhelyi Rendőrkapitányság 
Kiemelt Határrendészeti Kirendeltségek: 
a Szegedi, a Kelebiai, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség 
Egyéb rövidítések: 
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ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat 
BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság 
KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat 
KR: Készenléti Rendőrség 
KR MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság 
KR KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság 
KR NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 
KR NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály 
KR TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat 
KR ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat 
KR LRSZ: Légirendészeti Szolgálat 
MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság 
RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
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3. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.        hivatásos pótlék mértéke 

(%) 
 2.  vezetői kategó-

ria 
 besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője (tábornok) 
 főigazgató     

 4.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-
jének helyettese  

(tábornok) 

 főigazgató-helyettes     

 5.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője*  igazgató 350-550 350-550 
 6.  középvezető  szakirányító 1  igazgatóhelyettes hivatalvezető 350-550 350-550 
 7.  középvezető  szakirányító 2  főosztályvezető 350-550 350-550 
 8.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 350-550 350-550 
 9.  középvezető  főosztályvezető 1  önálló osztályvezető (főigazgató 

közvetlen irányítása alatt) 
350-550 350-550 

 10.  beosztott vezető  főosztályvezető-  
helyettes 1 

 főosztályvezető-helyettes 500-700   

 11.  beosztott vezető  főosztályvezető-  
helyettes 1 

 főosztályvezetőt helyettesítő  
osztályvezető 

500-700 400-600 

 12.  beosztott vezető  főosztályvezető-  
helyettes 2 

 osztályvezető 500-700 400-600 

 13.  beosztott vezető  osztályvezető 1  tanácsadó 550-750 450-650 
 14.  beosztott vezető  osztályvezető 2  osztályvezető-helyettes (kiemelt) 550-750 400-600 
 15.  beosztott vezető  osztályvezető 2  kirendeltségvezető 

(osztályvezető-helyettes kiemelt) 
550-750   

 16.  beosztott vezető  osztályvezető 2  kirendeltségvezető (kiemelt) 550-750   

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.      hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap-  

feladat 
 3.  D  osztályvezető-helyettes 800 650 
 4.  D  kirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes) 800   
 5.  D  alosztályvezető 750 600 
 6.  D  kirendeltségvezető 750   
 7.  D  kiemelt főreferens 700 550 
 8.  C  kiemelt főelőadó 700 550 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.  D  szakreferens 700 550 

* A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv központi szervi jogállású, de igazgatója a vezetői 
beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába. 
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4. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A terrorizmust elhárító szerv szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője (tábornok) 
 főigazgató     

4.    központi szerv vezető-
jének helyettese  

(tábornok) 

 főigazgató-helyettes     

5.  középvezető  szakirányító 1  igazgató 600-800 
700-900* 

450-650 

6.  középvezető  szakirányító 1  kabinetvezető 600-800 450-650 
7.    szakirányító 2  igazgató-helyettes 600-800 

700-900* 
450-650 

8.    főosztályvezető 1  főosztályvezető** 600-800 
700-900* 

450-650 

9.      főtanácsadó 600-800  
700-900* 

450-650 

10.  középvezető  főosztályvezető 1  kapcsolattartó 700-900 450-650 
11.  beosztott vezető  főosztályvezető- 

helyettes 1 
 főosztályvezető-helyettes** 600-800 

700-900* 
450-650 

12.    főosztályvezető- 
helyettes 2 

 osztályvezető** 600-800 
700-900* 

450-650 

13.    főosztályvezető-
helyettes 2 

 irodavezető 600-800 
700-900* 

450-650 

14.    osztályvezető 1  tanácsadó 600-800 
700-900* 

450-650 

15.    osztályvezető 1  osztályvezető** 600-800 
700-900* 

450-650 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  D  csoportvezető 900 

750** 
650 

4.    jogtanácsos   650 
5.    kiemelt biztonsági főtiszt 900   
6.    kiemelt főreferens 900 

750** 
650 

7.    mentőorvos 1 900   
8.    műveleti tiszt 1 900   
9.    osztályvezető-helyettes 900  650 

10.    ügyeletvezető 750   
11.  D  főorvos    650 
12.  C  biztonsági főtiszt 900   
13.    főmérnök 900   
14.    kiemelt főelőadó 900 

750** 
650 

15.    mentőorvos 2 900   
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16.    mentőtiszt 1 900   
17.    műveleti tiszt 2 900   
18.  B  főelőadó 900 650 
19.    kiemelt biztonsági tiszt 900   
20.    mentőtiszt 2 900   
21.    műveleti tiszt 3 900   
22.    szolgálatparancsnok 900 

750 
  

23.  A  biztonsági tiszt 900   
24.    előadó 900 650 

 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  D  biztonsági gépjárművezető 1 900 

750** 
  

4.    helyszínbiztosító 1 900   
5.    műveleti tiszthelyettes 1 900   
6.    személybiztosító 1 900   
7.    technikus 1 900 650 
8.  D  szolgálatparancsnok 1 750   
9.  C  biztonsági gépjárművezető 2 900 

750** 
  

10.    helyszínbiztosító 2 900   
11.    lakásbiztosító 1 900   
12.    műveleti mentőápoló 1 900 650 
13.    műveleti tiszthelyettes 2 900   
14.    objektumőr 1 750 650 
15.    segédelőadó 1 750** 650 
16.    személybiztosító 2 900   
17.    szolgálatparancsnok 2 750   
18.    technikus 2 900 650 
19.  B  biztonsági gépjárművezető 3 750**   
20.    gépjárművezető 1 900 650 
21.    helyszínbiztosító 3 900   
22.    lakásbiztosító 2 900   
23.    műveleti mentőápoló 2 900 650 
24.    műveleti tiszthelyettes 3 900   
25.    objektumőr 2 750 650 
26.    segédelőadó 2 750** 650 
27.    technikus 3  900 650 
28.  A  gépjárművezető 2 900 650 
29.    objektumőr 3 750 650 
30.    segédelőadó 3 750** 650 

 
IV. Magyarázat* 

a) 900*: A főigazgató közvetlen alárendeltségében, a Műveleti Igazgatóságon, a Személyvédelmi Igazgatóságon, a Fel-
derítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást betöltő 
állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 900%. 
b) 750**: A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék  
mértéke 750%. 
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5. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

Az idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.  vezetői  

kategória 
 besorolási kategória  szolgálati beosztás  hivatásos pótlék mértéke 

(%) 
 2.        alapfeladat  nem alapfel-

adat 
 3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője 
 főigazgató     

 4.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-
jének helyettese 

 általános főigazgató-helyettes     

 5.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-
jének helyettese 

 gazdasági főigazgató-helyettes     

 6.  középvezető  szakirányító 1  főosztályvezető* 150-350 150-350 
 7.  középvezető  szakirányító 2  főosztályvezető* 150-350 150-350 
 8.  középvezető  főosztályvezető 1  regionális igazgató 150-350 150-350 
 9.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 150-350 150-350 

 10.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 1 

 főosztályvezető-helyettes  
(központi szerv) 

150-350 150-350 

 11.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 2 

 osztályvezető (központi szerv) 150-350 150-350 

 12.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 2 

 regionális igazgató-helyettes 150-350 150-350 

 13.  beosztott vezető  osztályvezető 2  osztályvezető (regionális igazga-
tóság) 

150-350 150-350 

a) Megjegyzés: 
aa) * a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az ezen kívüli főosztályvezetőket 
szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.  szerv  besorolási kategória  szolgálati beosztás  hivatásos pótlék mértéke 

(%) 
 2.        alapfeladat  nem alapfel-

adat 
 3.  központi szerv  E  osztályvezető-helyettes 350 350 
 4.  központi szerv  E  kiemelt főreferens 350 350 
 5.  központi szerv  D  főreferens 350 350 
 6.  központi szerv  C  referens 350 350 
 7.  igazgatóság  D  osztályvezető-helyettes 350 350 
 8.  igazgatóság  D  kiemelt főreferens 350 350 
 9.  igazgatóság  C  főreferens 350 350 

 10.  igazgatóság  B  referens 350 350 
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6. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

1. Központi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői 

kategória 
 besorolási kategória  szolgálati beosztás  hivatásos pótlék mértéke 

(%) 
2.        alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője (tábornok) 
 főigazgató     

4.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-
jének helyettese 

 főigazgató-helyettes     

5.  középvezető  szakirányító 1  országos polgári védelmi főfelü-
gyelő 

150-350   

6.  középvezető  szakirányító 1  országos tűzoltósági főfelügyelő 150-350   
7.  középvezető  szakirányító 1  országos iparbiztonsági főfelü-

gyelő 
150-350   

8.  középvezető  szakirányító 1  szolgálatvezető 150-350 150-350 
9.  középvezető  szakirányító 1  szolgálatvezető 

(információbiztonsági) 
450-650   

10.  középvezető  szakirányító 1  hivatalvezető 150-350 150-350 
11.  középvezető  szakirányító 2  főosztályvezető 150-350 150-350 
12.  középvezető  szakirányító 2  főosztályvezető 

(információbiztonsági) 
450-650   

13.  középvezető  főosztályvezető 1  főosztályvezető (főfelügyelő-  
helyettes) 

150-350   

14.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 

1 

 főosztályvezető-helyettes 150-350 150-350 

15.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 

1 

 főosztályvezető-helyettes 
(információ biztonsági) 

450-650   

16.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 

2 

 osztályvezető 150-350 150-350 

17.  beosztott vezető  osztályvezető 1  titkárságvezető   150-350 
 

2. Területi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  katasztrófavédelmi igazgató 150-350   
4.  középvezető  szakirányító 2  katasztrófavédelmi igazgatóhe-

lyettes 
150-350   

5.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 1 

 polgári védelmi főfelügyelő 150-350   
6.    tűzoltósági főfelügyelő 150-350   
7.      iparbiztonsági főfelügyelő 150-350   
8.    főosztályvezető- 

helyettes 2 
 szolgálatvezető 150-350 150-350 

9.    hivatalvezető   150-350 
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10.    osztályvezető 1  zenekarvezető   150-350 
11.      osztályvezető 150-350 150-350 
12.      szolgálatvezető-helyettes 150-350 150-350 
13.    osztályvezető 2  szakcsoport-vezető (KOK) 150-350   

3. Helyi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  középvezető  főosztályvezető 1  katasztrófavédelmi kirendeltség- 

vezető (megyeszékhelyi) 
150-350   

4.    főosztályvezető 2  katasztrófavédelmi kirendeltség- 
vezető 

150-350   

5.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 2 

 polgári védelmi felügyelő 150-350   
6.    tűzoltósági felügyelő 150-350   
7.      iparbiztonsági felügyelő 150-350   
8.      szolgálatvezető 150-350   
9.    osztályvezető 2  tűzoltóparancsnok 150-350   

10.      osztályvezető 150-350 150-350 
11.      irodavezető 150-350   

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  szerv  besorolási   beosztás  hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.    kategória    alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  központi  E  alosztályvezető 400 350 
4.  központi  E  alosztályvezető 

(információbiztonsági) 
650   

5.  központi  E  kiemelt főreferens 400 350 
6.  központi  E  kiemelt főreferens 

(információbiztonsági) 
650   

7.  központi  E  kiemelt főreferens 
(információbiztonsági ügyeletes) 

650   

8.  központi  E  munkabiztonsági főfelügyelő    350 
9.  központi  E  vezető főügyeletes 400   

10.  központi  D  kiemelt főelőadó 400 350 
11.  központi  C  főelőadó 400 350 
12.  területi  E  alosztályvezető 350 300 
13.  területi  E  vezető tanár   350 
14.  területi  E  ügyeletvezető 350   
15.  területi  D  kiemelt főtanár   350 
16.  területi  D  kiemelt főelőadó 350 300 
17.  területi  D  kiemelt főelőadó KMSZ, KML 400   
18.  területi  D  ügyeletvezető (KOK)   300 
19.  területi  D  karmester-helyettes   300 
20.  területi  D  főügyeletes 350   
21.  területi  D  csoportvezető 350 300 
22.  területi  C  főelőadó 350 300 
23.  területi  C  főeladó KMSZ, KML 400   
24.  területi  C  koncertmester   300 
25.  területi  C  főtanár   350 
26.  területi  C  ügyeletes 350   
27.  területi  C  oktató   350 
28.  területi  B  szólamvezető   300 
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29.  területi  B  tanár   350 
30.  területi  B  előadó I.  50 300 
31.  területi  B  előadó I. (KMSZ, KML) 400   
32.  területi  A  előadó II. 350 300 
33.  helyi  D  alosztályvezető 350 300 
34.  helyi  D  parancsnokhelyettes 350   
35.  helyi  D  őrsparancsnok 350   
36.  helyi  C  kiemelt főelőadó 350 300 
37.  helyi  C  szolgálatparancsnok 400   
38.  helyi  C  műszaki biztonsági tiszt 350   
39.  helyi  C  katasztrófavédelmi megbízott 350   
40.  helyi  C  csoportvezető 350 300 
41.  helyi  B  főelőadó 350 300 
42.  helyi  B  hajóskapitány 400   
43.  helyi  B  rajparancsnok 400   
44.  helyi  A  előadó I. 350 300 

 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  központi  D  referens 400 350 
4.    C  segédelőadó 400 350 
5.  területi  D  szakoktató   350 
6.      referens 350 300 
7.      technikus 350 300 
8.      technikus 

KMSZ, KML 
400   

9.      zenész   300 
10.    C  segédelőadó 350 300 
11.      segédelőadó KMSZ, KML 400   
12.      raktáros   300 
13.      kiképző   350 
14.    B  gépjárművezető 350 300 
15.      gépjárművezető 

KMSZ, KML 
400   

16.  helyi  D  rajparancsnok-helyettes 400   
17.    C  hajóvezető 400   
18.      szerparancsnok 400   
19.      referens 350 300 
20.    B  gépész 385   
21.      különlegesszer-kezelő 385   
22.  helyi  B  segédelőadó 350 300 
23.  helyi  A  híradó ügyeletes 350   
24.    A  gépjárművezető 385   
25.      beosztott tűzoltó 375   
26.      matróz 375   

 

Rövidítések: 
KMSZ: Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
KML: Katasztrófavédelmi mobil laborok  
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7. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

1. Központi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője 
 országos parancsnok     

4.    központi szerv vezető-
jének helyettes 

 országos parancsnok helyettes     

5.  középvezető  szakirányító 1  szolgálatvezető 150-350   
6.  (középvezető)  szakirányító 1  hivatalvezető 150-350   
7.    szakirányító 2  főosztályvezető 150-350   
8.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 150-350   
9.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 

(országos parancsnoki biztos) 
150-350   

10.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 1 

 főosztályvezető-helyettes 150-350   

11.  (beosztott  
vezető) 

 főosztályvezető- 
helyettes 1 

 sajtószóvivő 150-350   

12.    főosztályvezető- 
helyettes 2 

 osztályvezető 150-350   

13.    osztályvezető 1  munkavédelmi főfelügyelő 150-350   
14.      titkárságvezető 150-350   
15.  beosztott vezető  osztályvezető 1  tanácsadó 150-350   

2. Területi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  parancsnok 150-350   
4.      főigazgató 150-350   
5.      ügyvezető igazgató 

(Bv. Holding Kft.) 
150-350   

6.      igazgató (intézmény) 150-350   
7.  középvezető  főosztályvezető 1  parancsnokhelyettes (kiemelt 

büntetés-végrehajtási intézetek) 
150-350   

8.           
9.      gazdasági vezető (kiemelt  

büntetés-végrehajtási intézetek,  
Bv. Holding Kft.) 

150-350   

10.      ügyvezető igazgatóhelyettes  
(Bv. Holding Kft.) 

150-350   

11.    főosztályvezető 1  igazgatóhelyettes (intézmény) 150-350   
12.  középvezető  főosztályvezető 1  orvos igazgató 150-350   
13.  középvezető  főosztályvezető 1  ápolási igazgató 150-350   
14.    főosztályvezető 2  parancsnokhelyettes 150-350   
15.           
16.           
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17.      gazdasági vezető 150-350   
18.  beosztott vezető  osztályvezető 1  osztályvezető 150-350   
19.           

3. Helyi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  középvezető  szakirányító 2  parancsnok 150-350   
4.  középvezető  szakirányító 2  ügyvezető igazgató 

(gazdasági társaságok) 
150-350   

5.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 1 

 parancsnok-helyettes 150-350   

6.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 1 

 ügyvezető igazgató-helyettes 
(gazdasági társaságok) 

150-350   

7.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 1 

 gazdasági vezető 150-350   

8.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 1 

 gazdasági vezető 
(gazdasági társaságok) 

150-350   

9.  beosztott vezető  osztályvezető 2  osztályvezető 150-350   
10.  beosztott vezető  osztályvezető 2  osztályvezető 

(gazdasági társaságok) 
150-350   

11.  beosztott vezető  osztályvezető 2  biztonsági vezető 
(gazdasági társaságok) 

150-350   

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  központi  E  kiemelt főreferens 400 350 
4.      fegyelmi tiszt   350 
5.      nyomozó tiszt   350 
6.      környezetvédelmi vezető   350 
7.      energetikai vezető   350 
8.      tűzvédelmi vezető   350 
9.  (központi)  (E)  közegészségügyi-járványügyi 

felügyelő 
400   

10.    D  főügyeletes 400   
11.      kiemelt főelőadó 400 350 
12.  területi  E  osztályvezető-helyettes 350  300 
13.      szakorvos 350   
14.      vezető főtanár   350 
15.    D  csoportvezető 350 300 
16.      kiemelt főelőadó 350 300 
17.      kiemelt főtanár   350 
18.      szakpszichológus 350   
19.      fegyelmi és nyomozótiszt 350   
20.      üzemvezető 350   
21.      biztonsági tiszt 350   
22.    C  főelőadó 350  300 
23.      pszichológus 350   
24.      főművezető 350   
25.      diplomás ápoló 350   
26.      főtanár   350 
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27.      vezető reintegrációs tiszt  400* vagy 
350 

  

28.    B  előadó  350  300 
29.      reintegrációs tiszt  400* vagy 

350 
  

30.      tanár   350 
31.  helyi  D  osztályvezető-helyettes 350 300 
32.  helyi  D  osztályvezető-helyettes 

(gazdasági társaságok) 
350   

33.      csoportvezető 350 300 
34.      kiemelt főelőadó 350 300 
35.      szakpszichológus 350   
36.      fegyelmi és nyomozótiszt 350   
37.      üzemvezető 350   
38.      biztonsági tiszt 350   
39.    C  főelőadó 350  300 
40.      pszichológus 350   
41.  (helyi)  (C)  diplomás ápoló 350   
42.      főművezető 350   
43.      vezető reintegrációs tiszt 400* 

vagy 350 
  

44.    B  előadó 100 300 
45.      reintegrációs tiszt 400* 

vagy 350 
  

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3. központi  E  raktárvezető 400   
4.  E  főfelügyelő (műveleti, készenléti) 600   
5.  D  referens 400 350 
6.  C  segédelőadó 400 350 
7.  C  felügyelő (körlet) 500   
8. területi  E  körlet-főfelügyelő 500   
9.  E  főfelügyelő 450   

10.  E  főfelügyelő (műveleti) 500   
11.  E  raktárvezető 350   
12.  E  élelmezésvezető 350   
13.  D  kutyatelep-vezető 400   
14.  D  konyhavezető 350   
15.  D  mosodavezető 350   
16.  D  vezető szakasszisztens 350   
17.  D  főápoló 350   
18.  D  szakoktató   350 
19.  D  műhelyvezető 350   
20.  D  kiemelt művezető 350   
21.  D  biztonságtechnikus 350   
22.  C  fegyvermester 350   
23.  C  szállítmányvezető 350   
24.  C  raktáros 350   
25.  C  szociális segédelőadó 400* vagy 350   
26.  C  segédelőadó 400* vagy 350 300 
27.  C  segédelőadó (műveleti) 500   
28.  C  művezető 350   
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29.  C  felügyelő (körlet) 500   
30.  C  kutyavezető 450   
31.  C  szakasszisztens 350   
32.  C  szakápoló 350   
33.  B  felügyelő (foglalkoztatási) 400* vagy 350   
34.  B  gépjárművezető 450 325 
35.  B  biztonsági felügyelő 450   
36.  B  ápoló 350   
37.  A  segédfelügyelő 350   
38.  helyi  E  körlet-főfelügyelő 400   
39.      főfelügyelő 400* vagy 

475 
  

40.      raktárvezető 350   
41.      élelmezésvezető 350   
42.    D  kutyatelep-vezető 475   
43.      konyhavezető 350   
44.      mosodavezető 350   
45.      vezető szakasszisztens 350   
46.      főápoló 350   
47.      szakoktató   350 
48.      műhelyvezető 350   
49.      kiemelt művezető 350   
50.    C  biztonságtechnikus 350   
51.      fegyvermester 350   
52.      szállítmányvezető 350   
53.      raktáros 350   
54.      szociális segédelőadó 400* vagy 

350 
  

55.      segédelőadó 350 300 
56.      művezető 350   
57.      szakasszisztens 350   
58.      szakápoló 350   
59.    B  felügyelő (körlet, foglalkoztatási, 

munkáltatási) 
400* vagy 

350 
  

60.      kutyavezető 475   
61.      ápoló 350   
62.    A  gépjárművezető 475 325 
63.      biztonsági felügyelő 475   
64.      segédfelügyelő 350   

Megjegyzés: 
400*: 400% a pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuá-
lis bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV részlegen, műve-
leti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogy-
tiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat. 

Kiemelt büntetés-végrehajtási intézetek: 
Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,  
Márianosztrai Fegyház és Börtön, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Váci Fegyház és Börtön 
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8. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások, 
azok besorolása és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmények,  

valamint a vezényléssel betölthető szolgálati beosztások száma 

I. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.  vezetői      hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  kategória  besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.           
 4.  középvezető  szakirányító 1  sajtófőnök 200-400 200-400 
 5.  középvezető  szakirányító 1  főosztályvezető 200-400 200-400 
 6.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 200-400 200-400 
 7.  középvezető  főosztályvezető 2  osztályvezető* 200-400 200-400 
 8.           
 9.  beosztott  

vezető 
 főosztályvezető-

helyettes 1 
 osztályvezető** 200-400 200-400 

 10.  beosztott  
vezető 

 osztályvezető 1  tanácsadó 200-400 200-400 

 11.  beosztott  
vezető 

 osztályvezető 1  sajtószóvivő 200-400 200-400 

            
a) Megjegyzés: 
aa) *: a hivatásos állomány tagját középvezetőként kell osztályvezető szolgálati beosztásba sorolni, ha megfelel  

a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint középvezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja  
nevezhető ki, aki beosztott vezetői beosztásban legalább három évet eltöltött. 

ab) **: a hivatásos állomány tagja akkor sorolható be beosztott vezetőként osztályvezető szolgálati beosztásba, ha nem 
felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésének, ennek megfelelően beosztott vezetői beosztásban nem töltött el legalább három 
évet. 

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E  kiemelt főreferens 400 400 
4.  D  kiemelt főelőadó 400 400 

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E  referens  375 375 
4.  C  gépkocsivezető   375 
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II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások 

A) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szolgálati beosztásai 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői      hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  középvezető  szakirányító 2  főigazgató-helyettes 150-350 150-350 
4.  beosztott  

vezető 
 főosztályvezető-  
helyettes 1 

 főosztályvezető-helyettes 150-350 150-350 

5.  beosztott  
vezető 

 osztályvezető 1  osztályvezető 150-350 150-350 

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1. besorolási ka-

tegória 
   hivatásos pótlék mértéke (%) 

2. besorolási ka-
tegória 

 beosztás   alapfeladat  nem alap- 
feladat 

3.  E  kiemelt főreferens 350 350 
4.  D  kiemelt főelőadó 350 350 
5.  C  főelőadó 350 350 

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1. besorolási  

kategória 
   hivatásos pótlék mértéke (%) 

2. besorolási  
kategória 

 beosztás   alapfeladat  nem alap- 
feladat 

3.  D  referens 350 350 
4.  C  segédelőadó 350 350 
       

B) A rendvédelmi technikum szolgálati beosztásai 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  igazgató 150-350   
4.  középvezető  főosztályvezető 1  igazgató-helyettes 150-350 150-350 
5.  beosztott  

vezető 
 osztályvezető 1  osztályvezető 150-350 150-350 
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2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.  besorolási kategória 

  
 beosztás 

  
 hivatásos pótlék mértéke (%) 

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat 
 3.  E  alosztályvezető 350 350 
 4.  E  osztályvezető-helyettes 350 350 
 5.  E  szakcsoportvezető 350   
 6.  E  vezetőorvos   350 
 7.  E  évfolyamparancsnok 350   
 8.  E  kiemelt főreferens   350 
 9.  E  mesteroktató 350   

 10.  D  kiemelt oktató 350 350 
 11  D  kiemelt főelőadó   350 
 12.  D  csoportvezető 350 350 
 13.  C  oktatótiszt 350   
 14.  C  főelőadó 350 350 
 15.  C  orvos   350 

          

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E  szakoktató 350   
4.    ügyeletes 350   
5.  D  felcser   350 
6.    referens 350 350 
7.    szolgálatvezető   350 
8.  C  segédelőadó   350 
9.    szolgálatparancsnok-helyettes 350 350 
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9. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztások, azok besorolási kategóriája 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője 
 rektor* 150-350   

4.    központi szerv   rektorhelyettes* 150-350   
5.    vezetőjének helyettese 

(tábornok) 
 dékán 150-350   

6.    területi szerv vezetője 
(tábornok) 

 karközi intézetvezető igazgató 150-350 150-350 

7.  középvezető  szakirányító 1  dékánhelyettes 150-350 150-350 
8.      kari intézetvezető 150-350 150-350 
9.  (középvezető)  szakirányító 1  tagozatparancsnok (Rendészet- 

tudományi Kar Rendvédelmi 
Tagozat) 

150-350   

10.    szakirányító 2  karközi intézetvezető-helyettes 
(KVI, NBI) 

150-350 150-350 

11.      tanszékvezető 150-350 150-350 
12.      kari tanulmányi vezető   150-350 
13.  középvezető   szakirányító 2   irodavezető    150-350 
14.  középvezető  főosztályvezető 1  tagozatparancsnok-helyettes 

(Rendészet-tudományi Kar 
Rendvédelmi Tagozat) 

150-350   

15.  beosztott  
vezető 

 főosztályvezető- 
helyettes 1 

 hivatalvezető   150-350 

16.  beosztott  
vezető 

 főosztályvezető- 
helyettes 1 

 központvezető (egyetemi  
központban) 

150-350   

17.    osztályvezető 1  osztályvezető   150-350 
18.  beosztott  

vezető 
 osztályvezető 1  évfolyam-parancsnok   150-350 

II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási  szolgálati  hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  főosztályvezető 1  egyetemi tanár 150-350   
4.  főosztályvezető 1  kutató professzor 150-350   
5.  főosztályvezető 1  tudományos tanácsadó 150-350   
6.  osztályvezető 1  egyetemi docens 150-350   
7.  osztályvezető 1  főiskolai tanár 150-350   
8.  osztályvezető 1  tudományos főmunkatárs 150-350   
9.  osztályvezető 1  ügyvivő szakértő    150-350 
10.  E  adjunktus 350   
11.  E  tudományos munkatárs 350   
12.  E  tanársegéd 350   
13.  E  mesteroktató 350   
14.  E  gyakorlati oktató (szakoktató) 350   
15.  E  osztályvezető-helyettes 350   
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16.  E  alosztályvezető 350   
17.  E  kiemelt főreferens 350   
18.  D  tudományos segédmunkatárs 350   
19.  D  mesterkiképző 350   
20.  D  csoportvezető     
21.         
22.  C  kiképző  350   

III. Kiképzői beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  D  segédkiképző 350   
4.    fegyvermester   350 

* A rektor és a rektor helyettes munkakörébe kinevezett, e rendelet hatálya alá tartozó hivatásos állományú besorolási 
szintjét mutatja, a munkakör hivatásos szolgálati beosztássá minősítése nélkül. 
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10. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

Az Országgyűlési Őrség szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1. vezetői kategória besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.    alapfeladat nem alapfeladat 
 3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője 
 parancsnok    

 4.  kiemelt vezető  központi szerv veze-
tőjének helyettese 

 parancsnok-helyettes   

 5.  középvezető  szakirányító 1  igazgató 770-970   
 6.  középvezető  szakirányító 1  igazgató-helyettes 770-970   
 7.  középvezető  szakirányító 2  főosztályvezető 770-970 770-970 
 8.  beosztott vezető  főosztályvezető- 

helyettes 1 
 főosztályvezető- 
helyettes 

770-970 
870-1070* 

770-970 

 9.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 2 

 osztályvezető 770-970 
870-1070* 

770-970 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1. besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.   alapfeladat nem alapfeladat 
 3.  D  osztályvezető-helyettes 920 

1070* 
670 

 4.  D  ügyeletvezető I. 920   
 5.  D  ügyeletvezető II. 870   
 6.  D  kiemelt főreferens 920 

1020* 
1070* 

870 

 7.  D  jogtanácsos   970 
 8.  C  kiemelt főelőadó 920 870 
 9.  C  kiemelt biztonsági főtiszt 1070   

 10.  C  főmérnök 1020   
 11.  B  biztonsági főtiszt 970   
 12.  B  mérnök 820   
 13.  B  rajparancsnok 820   

 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1. besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.   alapfeladat nem alapfeladat 
 3.  D  csoportvezető 920 920 
 4.  D  szolgálatparancsnok 920   
 5.  D  szakreferens 920 870 
 6.  D  ügyeletes  870   
 7.  C  szolgálatparancsnok-helyettes 870   
 8.  C  főreferens 870 820 
 9.  C  technikus 870   

 10.  C  helyszínbiztosító 1070   
 11.  C  lakásbiztosító 1070   
 12.  C  biztonsági gépkocsivezető 1070   
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 13.  B  objektumőr I. 870   
 14.  B  járőr I. 520   
 15.  B  beosztott tűzoltó I. 870   
 16.  A  objektumőr II. 870   
 17.  A  járőr II. 520   
 18.  A  beosztott tűzoltó II. 870   

 

IV. Megjegyzések 

1. 1070*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság beosztott vezetői és kiemelt főreferense esetében a hiva-
tásos pótlék mértéke 1070%. 
2. 1020*: Az Országgyűlési Őrség Híradó- és Biztonságtechnikai Osztályán szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos 
pótlék mértéke 1020%. 
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11. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

1. Központi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1. vezetői 

kategória besorolási kategória beosztás 
hivatásos pótlék mértéke (%) 

2. 
alapfeladat 

nem alap- 
feladat 

3.  kiemelt vezető 
  
  

 központi szerv  
vezetője 

 országos rendőrfőkapitány     

4.  központi szerv vezető-
jének helyettese 

 bűnügyi országos rendőr-
főkapitány-helyettes 

    

5.    rendészeti országos rendőr-
főkapitány-helyettes 

    

6.      gazdasági országos rendőr-
főkapitány-helyettes 

    

7.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-
jének helyettese 

 személyügyi országos rendőr-
főkapitány-helyettes 

    

8.  középvezető  szakirányító 1  szolgálatvezető (ORFK 
humánigazgatási, ellenőrzési, 
kommunikációs) 

  320-520 

9.      hivatalvezető (ORFK)   320-520 
10.    szakirányító 2  főosztályvezető 320-520 320-520 
11.    főosztályvezető 1  főtanácsadó (főkapitányi biztos) 320-520 320-520 
12.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 320-520 320-520 
13.  beosztott  

vezető 
  
  

 főosztályvezető-  főosztályvezető-helyettes 320-520 320-520 
14.  helyettes 1  irodavezető   320-520 
15.  főosztályvezető- 

helyettes 2 
 osztályvezető 320-520 320-520 

2. Területi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  rendőrfőkapitány 320-520   
4.      igazgató (RRI) 320-520   
5.  középvezető  szakirányító 2  igazgató-helyettes (RRI) 320-520 320-520 
6.      bűnügyi rendőrfőkapitány-

helyettes 
(MRFK) 

320-520   

7.      rendészeti rendőrfőkapitány- 
helyettes (MRFK) 

320-520   

8.      gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes 
(MRFK) 

  320-520 

9.    főosztályvezető 2  főosztályvezető (RRI) 320-520   
10.  beosztott  

vezető 
 főosztályvezető- 

helyettes 2 
 szolgálatvezető (MRFK, RRI 
humánigazgatási, ellenőrzési,  

320-520 320-520 

11.      határrendészeti, KHSZ)    
12.      hivatalvezető   320-520 
13.    osztályvezető 1  osztályvezető 320-520 320-520 
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3. Helyi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  középvezető  főosztályvezető 1  kapitányságvezető (kiemelt) 320-520   
4.      határrendészeti kirendeltség-

vezető (kiemelt) 
320-520   

5.    főosztályvezető 2  kapitányságvezető 320-520   
6.  beosztott  

vezető 
 főosztályvezető-  határrendészeti kirendeltség-

vezető 
320-520   

7.    helyettes 2  kapitányságvezető-helyettes 
(kiemelt) 

320-520   

8.    osztályvezető 2  osztályvezető 320-520 320-520 
9.      hivatalvezető (kiemelt)   320-520 
10.      őrsparancsnok (osztály  

jogállású) 
320-520   

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  központi  E  ügyeletvezető 570   
4.      kiemelt főreferens 570 520 
5.      osztályvezető-helyettes 570 520 
6.      alosztályvezető 570 520 
7.    D  kiemelt főnyomozó 570   
8.      főügyeletes 570   
9.      csoportvezető 570 520 
10.      kiemelt főelőadó 570 520 
11.      kiemelt főellenőr***** 570 520 
12.    C  főnyomozó 570   
13.      ügyeletes 570   
14.      nyomozótiszt 570   
15.      főelőadó 570 520 
16.  területi  E  ügyeletvezető 520   
17.      alosztályvezető 520 

545** 
 470 

18.      alosztályvezető (közterületi  
támogató) 

 620   

19.      osztályvezető-helyettes 520 
620**** 

470 

20.      titkárságvezető (alosztály  
jogállású) 

  470 

21.      főorvos   470 
22.      szolgálatirányító tiszt  520 

620**** 
  

23.      sajtószóvivő   520 
24.    D  főügyeletes 520   
25.      alosztályvezető-helyettes 520  470 
26.      alosztályvezető-helyettes  

(közterületi támogató) 
620   

27.      csoportvezető 520, 
645** 

620**** 

 470 
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28.      kiemelt főellenőr*****  520 470 
29.      kiemelt főelőadó  520 

620**** 
470 

30.      kiemelt főmérnök   470 
31.      kiemelt főnyomozó 520 

620**** 
  

32.      kiemelt főtechnikus 520  470 
33.      kiemelt fővizsgáló 520   
34.      kiképzésvezető   520 
35.      kiképzésszervező   520 
36.      lőtérvezető   470 
37.      pszichológus (bűnügyi) 520   
38.      szakorvos (bűnügyi) 520   
39.    C  főellenőr***** 520 470 
40.      főelőadó 520 

620**** 
470 

41.      főnyomozó  520 
620**** 

  

42.      főrevizor   470 
43.      főtechnikus 520 470 
44.      fővizsgáló 520   
45.      ügyeletes 520   
46.    B  ellenőr ***** 520 470 
47.      előadó I. 520 470 
48.      mérnök   470 
49.      nyomozótiszt 520   
50.      technikustiszt 520  470 
51.      vizsgálótiszt 520   
52.    A  előadó II. 520 470 
53.  helyi  D  alosztályvezető 520 470 
54.      hivatalvezető (alosztály  

jogállású) 
  470 

55.      osztályvezető-helyettes 520 470 
56.      őrsparancsnok (alosztály  

jogállású) 
520   

57.      őrsparancsnok-helyettes  
(osztály jogállású) 

520   

58.      szolgálatirányító tiszt 520   
59.    C  alosztályvezető-helyettes 520 470 
60.      csoportvezető 520 470 
61.      kiemelt főelőadó 520 470 
62.      kiemelt főnyomozó 520   
63.      kiemelt főtechnikus 520   
64.      kiemelt fővizsgáló 520   
65.      őrsparancsnok-helyettes  

(alosztály jogállású) 
520   

66.    B  főnyomozó 520   
67.      főtechnikus 520   
68.      fővizsgáló 520   
69.      főelőadó 520 470 
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70.    A  nyomozótiszt 520   
71.      technikustiszt 520   
72.      vizsgálótiszt 520   
73.      előadó I. 520 470 

 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  központi  E  csoportparancsnok 570  520 
4.    D  referens  570  520 
5.    C  segédelőadó  570  520 
6.  területi  E  csoportparancsnok 520 

620**** 
 470 

7.      őrparancsnok 520   
8.      szolgálatparancsnok 520   
9.      szolgálatparancsnok (közterületi 

támogató) 
620   

10.    D  helyszínelő 520   
11.      helyszínelő és balesetvizsgáló 520   
12.      nyomozó 520   
13.      szakoktató    520 
14.      technikus  520 

545** 
470 

15.      ügyeletes  520   
16.      referens  520 

620**** 
470 

17.      raktárvezető   470 
18.      vizsgáló 520   
19.      kiemelt főhatárrendész 520   
20.      járőrparancsnok 520  

545** 
620**** 

  

21.    C  fogdafelügyelő  520   
22.      főhatárrendész 520,  

545** 
  

23.      futár   470 
24.      járőrvezető 520 

545** 
  

25.      járőrvezető (közterületi  
támogató) 

620   

26.      kutyavezető 545 
620**** 

  

27.      szolgálatparancsnok-helyettes 520   
28.      segédelőadó 520 470 
29.      kiképző   520 
30.      bűnügyi referens 520   
31.    B  fogdaőr 520   
32.    B  határrendész 520 

545** 
  

33.      járőr 520 
545** 

  

34.      járőr (közterületi támogató) 620   
35.      gépjárművezető 520 470 
36.      kísérőőr 520   
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37.      bűnügyi segédelőadó 520   
38.    A  objektumőr  495* 

520 
  

39.      járőrtárs 495*   
40.  helyi  E  őrparancsnok  520   
41.      szolgálatparancsnok  520 

620**** 
  

42.      szolgálatirányító parancsnok 520 
620**** 

  

43.      csoportparancsnok 520 
545** 

  

44.    D  helyszínelő 520   
45.      helyszínelő és balesetvizsgáló 520   
46.      körzeti megbízott 520 

545** 
  

47.      nyomozó 520   
48.      határrendészeti szakértő 520 

620**** 
  

49.      szolgálatparancsnok-helyettes  520   
50.      technikus 520 

545** 
  

51.      vizsgáló 520   
52.      referens 520  470 
53.    C  segédtechnikus 520   
54.      ügyeletes 520   
55.      kiképző    520 
56.      kiemelt főhatárrendész 520 

545** 
620**** 

645* 

  

57.      járőrparancsnok 520 545**   
58.      bűnügyi referens 520   
59.    C  hajóvezető 520   
60.    B  fogdafelügyelő 520   
61.      főhatárrendész 520 

545** 
620**** 

645* 

  

62.      hajóvizsgáló 520   
63.      járőrvezető 520  

545** 
  

64.      kutyavezető 545   
65.      segédelőadó 520  470 
66.      bűnügyi segédelőadó 520   
67.    A  fogdaőr 520   
68.      határrendész 520 

545** 
620**** 

645* 

  

69.      járőr 520 
545** 

  

70.      kísérőőr 520   
71.      motorcsónakvezető 520   
72.      objektumőr 495* 

520 
  

73.      gépjárművezető 520 495 
74.      bűnügyi fogalmazó 520   
75.      járőrtárs 495*   
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495*Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék  
mértéke 495%. 
545**: A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal 
szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 545%.  
620****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat 
közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály 
szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a 
határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék 
mértéke 620%. 
645*: A hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha szolgálati állat kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan 
foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, a hivatásos pótlék mértéke 645%. 
***** Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó 
magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok 
végrehajtására rendszeresítették. 
 

IV. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ 
(területi szerv besorolású) 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  igazgató 320-520   
4.  középvezető  szakirányító 2  igazgató-helyettes 320-520   
5.    főosztályvezető 2  főosztályvezető 320-520   
6.  beosztott vezető  osztályvezető 1  osztályvezető 320-520   
7.      osztályvezető (BEI) 420-620   

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E  alosztályvezető 570 

595* 
720** 

870*** 

520 

4.    osztályvezető-helyettes 570 
595* 

720** 
870*** 

520 

5.  D  kiemelt főelőadó 570 
595* 

720** 
870*** 

520 

6.    kiemelt főnyomozó 570 
595* 

720** 
870*** 

1020**** 
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7.  C  főelőadó  570  520 
8.    főnyomozó 570 

595* 
720** 

870*** 
1020**** 

  

 

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  D  nyomozó  570 

595* 
720** 
870*** 

1020**** 

 

4.  D  technikus  570 
595* 

720** 
870*** 

1020**** 

  

5.    referens  570 
720** 
870*** 

 520 

6.  C  segédelőadó 520 520 
595* a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó alapfeladatot végző 
állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 595%. 
720**: tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 720%.  
870*** speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 870%.  
1020**** a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében  
a hivatásos pótlék mértéke 1020%. 
 

V. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ  
(területi szerv besorolású) 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  vezetői  

kategória 
 besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  igazgató    370-570 
 4.  középvezető  szakirányító 1  igazgatóhelyettes   370-570 
 5.  középvezető  szakirányító 2  intézményvezető-helyettes   370-570 
 6.  középvezető  főosztályvezető 1  tagozatparancsnok   370-570 
 7.  középvezető  főosztályvezető 1  főosztályvezető   370-570 
 8.  beosztott vezető  főosztályvezető-  

helyettes 1 
 főosztályvezető-helyettes   370-570 

 9.  beosztott vezető  osztályvezető 1  osztályvezető   370-570 
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2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.      hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.  E  osztályvezető-helyettes    520 
 4.  E  alosztályvezető   520 
 5.  E  szakcsoportvezető   520 
 6.  E  kiemelt főreferens   520 
 7.  E  mesteroktató   520 
 8.  E  főorvos   520 
 9.  D  kiemelt főelőadó   520 

 10.  D  kiképzésvezető   520 
 11.  D  kiképzésszervező   520 
 12.  D  lőtérvezető   520 
 13.  D  kiemelt oktató   520 
 14.  D  csoportvezető   520 
 15.  D  orvos   520 
 16.  C  főelőadó   520 
 17.  C  oktatótiszt   520 

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.      hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.  E  mesterkiképző   520 
 4.  E  ügyeletes   520 
 5.  D  referens   520 
 6.  D  szakoktató   520 
 7.  D  felcser   520 
 8.  C  segédelőadó   520 

 

VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai 
(területi szerv besorolású) 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-

jének helyettese 
 műveleti országos rendőrfőkapi-
tány-helyettes (Készenléti Rend-
őrség parancsnoka) 

    

4.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  igazgató (NNI) 420-620   
5.  középvezető 

  
 szakirányító 1  igazgató 420-620  370-570 

6. szakirányító 1 ezredparancsnok 420-870  
7.  főosztályvezető 1  igazgató-helyettes (KR MÜIG, 

KR KIG)  
   370-570 

8.  középvezető  főosztályvezető 1  szolgálatvezető (TŰSZ) 670-920   
9.    főosztályvezető 2  szolgálatvezető 

(humánigazgatási, ellenőrzési, 
ÁFSZ, KR LRSZ) 

420-620  370-570 

10.      főosztályvezető 420-620  370-570 
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11.  középvezető  főosztályvezető 2  főosztályvezető (TŰSZ) 720-920   
12.      főosztályvezető (Személy- és 

Objektumvédelmi Igazgatóság 
Személybiztosítási Főosztály) 

720-920   

13.      hivatalvezető   370-570 
14.      igazgató-helyettes (NNI, GI) 420-620 370-570 
15.  középvezető  főosztályvezető 2  főosztályvezető 

(KR NNI KEF) 
 620-820   

16.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 1 

 szolgálatvezető (ÜVSZ) 420-620   

17.    főosztályvezető-  főosztályvezető-helyettes 420-620  370-570 
18.       420-620   
19.    osztályvezető 1  osztályvezető 420-620  370-570 
20.      osztályvezető (TŰSZ) 720-920   
21.  beosztott vezető  osztályvezető 1  osztályvezető (Személy- és Ob-

jektumvédelmi Igazgatóság Sze-
mélybiztosítási Főosztály Kiemelt 

Személybiztosítási Osztály) 

720-920   

22.      szolgálatvezető-helyettes  
(KR LRSZ) 

420-620* 
870-1070 

  

23.  beosztott vezető  osztályvezető 1  osztályvezető 
(KR NNI KEF) 

620-820   

a) 620*: a Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatá-
sos pótlék mértéke 620%. 

2. Tiszti szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E  osztályvezető-helyettes  570** 

620 
520 

4.    alosztályvezető  570** 
620 

645*** 
1020****** 

520 

5.  századparancsnok 620  
6.    karmester   520 
7.    főorvos   520 
8.    ügyeletvezető  620   
9.  E  osztályvezető-helyettes (KR NNI KEF)  820   

10.  E  alosztályvezető (KR NNI KEF) 820   
11.  D  helikoptervezető  1070   
12.    alosztályvezető-helyettes  620 

1020****** 
520 

13.    csoportvezető 620  
645***, 

1020****** 

520 

14.    kiemelt főelőadó 570** 
620 

645*** 
820***** 

1020****** 

520 

15.    kiemelt főellenőr*******  620 520 
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16.    kiemelt főnyomozó  620 
645*** 

820***** 

  

17.  (D)  kiemelt főtechnikus 620 520 
18.    karmester-helyettes   520 
19.    kiemelt főmérnök 620 520 
20.    kiképzésvezető 620 520 
21.    kiemelt biztonsági főtiszt  620 

1020****** 
  

22.  C  főelőadó  620 
1020****** 

520 

23.    főrevizor   520 
24.    főtechnikus 620 520 
25.    biztonsági főtiszt 620   
26.    főmérnök 620 520 
27.  C  főnyomozó 620  

645*** 
820***** 

  

28.  B  mérnök 620 520 
29.    előadó I. 620 520 
30.  (B)  technikustiszt 620 520 
31.    biztonsági tiszt 620   
32.    szólamvezető   520 
33.  B  nyomozótiszt  620 

645*** 
820***** 

  

34.  A  előadó II. 620  520 
 

3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E 

  
  
  

 szolgálatparancsnok 570** 
620 

645*** 

 520 

4.  csoportparancsnok 620 
645*** 

1020****** 

 520 

5.  szolgálatirányító 620 
1020****** 

  

6. szakaszparancsnok 620  
7.  őrparancsnok 620   
8.  D  biztonsági gépkocsivezető 620  

1020****** 
  

9.    fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) 720****   
10.    referens 620 520 
11.    raktárvezető  570** 

620 
520 

12.    PSZH parancsnok  620   
13.    technikus  570** 

620 
520 

14.    nyomozó 620  
645*** 

  

15.    tűzszerész 1020   
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16.    személybiztosító  620 
1020****** 

  

17.    helyszínbiztosító  620 
1020****** 

  

18.    lakásbiztosító  620 
1020****** 

  

19.    zenész   520 
20.    vízágyúgépkocsi-parancsnok  620   
21.    járőrparancsnok  620 

645*** 
  

22.    szakoktató  620  520 
23.  C  járőrvezető  620 

645*** 
  

24.    kiemelt kísérőőr  620   
25.    kutyavezető 645   
26.    kiemelt objektumőr 570** 

620 
  

27.    segédelőadó  620 
645*** 

520 

28.    futár   520 
29.    kiképző 620 520 
30.    fogdafelügyelő 620   
31.  B  járőr  620 

645*** 
  

32.    PSZH kezelő 620   
33.    vízágyú gépkocsi-kezelő 620   
34.    gépjárművezető 620 520 
35.    kísérőőr 620   
36.    objektumőr 570** 

620 
  

37.  A  járőrtárs 520*   

520*:  Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos 
pótlék mértéke 520%. 

570**:  A Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állo-
mány esetében  a hivatásos pótlék mértéke 570%. 

645***:  A Rendészeti Igazgatóság, valamint a határrendészeti igazgatóságok bevetési főosztályainak támogató 
alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő állomány, a Személy és Objektumvédelmi Igazgató-
ság Különleges Védelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati  
Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról 
gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazga-
tósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állomány esetében a hivatásos pót-
lék mértéke 645%. 

720****:  A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter 
hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 720%. 

820*****:  A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 820%. 
1020******:  A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosí-

tási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat 
beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 1020%. 

*******  A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mér-
tékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok 
végrehajtására rendszeresítették.  
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VII. Budapesti Rendőr-főkapitányság 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

a) Területi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  rendőrfőkapitány  320-520   
4.  középvezető  szakirányító 1  bűnügyi rendőrfőkapitány-

helyettes (BRFK) 
320-520   

5.      rendészeti rendőrfőkapitány- 
helyettes (BRFK) 

320-520   

6.      gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK) 

  320-520 

7.    főosztályvezető 2  főosztályvezető 320-520 320-520 
8.      szolgálatvezető (humánigaz-

gatási, ellenőrzési) 
  320-520 

9.      hivatalvezető   320-520 
10.  beosztott vezető  főosztályvezető- 

helyettes 2 
 főosztályvezető-helyettes 320-520 320-520 

11.    osztályvezető 1  osztályvezető 320-520 320-520 

b) Helyi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  középvezető  főosztályvezető 1  kapitányságvezető (kiemelt) 320-520   
4.    főosztályvezető 2  kapitányságvezető 320-520   
5.  beosztott vezető  főosztályvezető- 

helyettes 2 
 kapitányságvezető-helyettes 
(kiemelt) 

320-520   

6.    osztályvezető 2  osztályvezető 320-520 320-520 
7.      hivatalvezető (kiemelt)   320-520 
8.      őrsparancsnok (osztály jogállású)  320-520   

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  területi  E  ügyeletvezető  545   
4.      alosztályvezető  545 

620*** 
 495 

5.      osztályvezető-helyettes  545 
620*** 

495 

6.      főorvos   495 
7.      szolgálatirányító tiszt 545   
8.    D  főügyeletes 545   
9.      alosztályvezető-helyettes 545 495 

10.      csoportvezető 545 495 
11.      kiemelt főellenőr**** 545 495 



4508	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	117.	szám	

12.      kiemelt főelőadó 545 495 
13.      kiemelt főnyomozó  545 

620*** 
  

14.      kiemelt főtechnikus 545  495 
15.      kiemelt fővizsgáló 545   
16.      lőtérvezető   495 
17.    C  főellenőr**** 545 495 
18.      főelőadó 545 495 
19.      főnyomozó 545 

620*** 
  

20.      főrevizor   495 
21.      főtechnikus  545 495 
22.      fővizsgáló 545   
23.      ügyeletes 545   
24.    B  ellenőr**** 545 495 
25.      előadó I. 545 495 
26.      nyomozótiszt  545 

620*** 
  

27.      technikustiszt 545  495 
28.      vizsgálótiszt 545   
29.    A  előadó II. 545 495 
30.  helyi  D  alosztályvezető 545 495 
31.      hivatalvezető (alosztály  

jogállású) 
  495 

32.      őrsparancsnok (alosztály  
jogállású) 

545   

33.      őrsparancsnok-helyettes  
(osztály jogállású) 

545   

34.      szolgálatirányító tiszt 545   
35.    C  alosztályvezető-helyettes 545 495 
36.      csoportvezető 545 495 
37.      kiemelt főelőadó 545 495 
38.      kiemelt főnyomozó 545   
39.      kiemelt főtechnikus 545 495 
40.      kiemelt fővizsgáló 545   
41.      őrsparancsnok-helyettes  

(alosztály jogállású) 
545   

42.    B  főnyomozó 545   
43.      főtechnikus 545   
44.      fővizsgáló 545   
45.      főelőadó 545  495 
46.    A  nyomozótiszt 545   
47.      technikustiszt 545   
48.      vizsgálótiszt 545   
49.      előadó I. 545  495 

 

2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  területi  E  csoportparancsnok 545   
4.      őrparancsnok 545   
5.      szolgálatparancsnok 545   
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6.    D  helyszínelő 545   
7.      helyszínelő és balesetvizsgáló 545   
8.      nyomozó 545 

620*** 
  

9.      szakoktató    520 
10.      technikus 545  495 
11.      ügyeletes 545   
12.      referens 545 495 
13.      vizsgáló 545   
14.      járőrparancsnok 545  

570** 
  

15.    C  fogdafelügyelő 545   
16.      járőrvezető  545 

570** 
  

17.      kutyavezető  570**   
18.      segédelőadó  545 

620*** 
 495 

19.      bűnügyi referens 545   
20.    B  fogdaőr 545   
21.      járőr  545 

570** 
  

22.      gépjárművezető 545  495 
23.      kísérőőr 545   
24.      bűnügyi segédelőadó 545 

620*** 
  

25.    A  objektumőr  520* 
545 

  

26.      járőrtárs  520   
27.  helyi  E  őrparancsnok 545   
28.      szolgálatirányító parancsnok 545   
29.      csoportparancsnok 545   
30.    D  helyszínelő 545   
31.      helyszínelő és balesetvizsgáló 545   
32.      körzeti megbízott 545  

570** 
  

33.      nyomozó 545   
34.      technikus 545 495 
35.      vizsgáló 545   
36.      referens 545 495 
37.    C  segédtechnikus 545 495 
38.      ügyeletes 545   
39.      járőrparancsnok  545 

570* 
  

40.      bűnügyi referens 545   
41.    C  hajóvezető 545   
42.    B  fogdafelügyelő 545   
43.      hajóvizsgáló 545   
44.      járőrvezető  545 

570** 
  

45.      kutyavezető  570   
46.      segédelőadó 545 495 
47.      bűnügyi segédelőadó 545   
48.    A  fogdaőr 545   
49.      járőr  545 

570** 
  

50.      kísérőőr 545   
51.      motorcsónak-vezető 545   
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52.      objektumőr 520* 
545 

  

53.      gépjárművezető 545 520 
54.      bűnügyi fogalmazó 545   
55.      járőrtárs 520*   

520*:  Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék 
mértéke 520%. 

570**:  A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal 
szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 570%. 

620***:  A Bűnügyi Szervek Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztály bevetési feladatokat közvetlenül 
ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke620%. 

****  Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó 
magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési 
feladatok végrehajtására rendszeresítették.  

 

VIII. A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai  
(területi szerv besorolású) 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.  vezetői  besorolási kategória  beosztás  hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  kategória      alap- 

feladat 
 nem alap-  

feladat 
 3.  kiemelt  területi szerv vezetője  igazgató  320-520   
 4.  középvezető  szakirányító 2  igazgató-helyettes 320-520   
 5.  középvezető  főosztályvezető 2  osztályvezető (NEO) 320-520   
 6.  beosztott vezető  főosztályvezető-helyettes 1  osztályvezető (ILEA, KE-

RA, CEPOL, ICOFI, TKO) 
320-520   

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.  besorolási kategória  beosztás  hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.      alapfeladat  nem alapfeladat 
 3.  E  osztályvezető-helyettes 520  520 
 4.  E  alosztályvezető 520 520 
 5.  D  kiemelt főelőadó 520 520 
 6.  C  főelőadó 520 520 

 

 

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.  besorolási kategória  beosztás  hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.      alapfeladat  nem alapfeladat 
 3.  D  referens 520 520 
 4.  C  segédelőadó   520 
 5.  B  gépjárművezető   520 

 
  



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	117.	szám 4511

Rövidítések: 
NEO Nemzetközi Ellátó Osztály 
ILEA Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy) 
KERA Közép-európai Rendőr Akadémia 
CEPOL Európai Rendőr Akadémia (European Police College) 
ICOFI Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation) 
TKO Továbbképzési és Koordinációs Osztály 

Megjegyzés: 
Központi szerv: 
Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 
Területi szervek: (megyei illetékességű középirányító és azonos jogállású): 
BRFK + MRFK-k + KR + RRI + Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ + Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 
Központ + Nemzetközi Oktatási Központ 
Helyi szervek: 
rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek 
Kiemelt rendőrkapitányságok: 
a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság,  
a megyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmező-
vásárhelyi Rendőrkapitányság 
Kiemelt Határrendészeti Kirendeltségek: 
a Szegedi, a Kelebiai, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség 
Egyéb rövidítések: 
ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat 
BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság 
KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat 
KR: Készenléti Rendőrség 
KR MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság 
KR KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság 
KR NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 
KR NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály 
KR TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat 
KR ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat 
KR LRSZ: Légirendészeti Szolgálat 
MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság 
RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
 
  



4512	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	117.	szám	

12. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.        hivatásos pótlék mértéke 

(%) 
 2.  vezetői kategó-

ria 
 besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője (tábornok) 
 főigazgató     

 4.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-
jének helyettese  

(tábornok) 

 főigazgató-helyettes     

 5.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője*  igazgató  520-720 520-720 
 6.  középvezető  szakirányító 1  igazgatóhelyettes hivatalvezető 520-720 520-720 
 7.  középvezető  szakirányító 2  főosztályvezető 520-720 520-720 
 8.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 520-720 520-720 
 9.  középvezető  főosztályvezető 1  önálló osztályvezető (főigazgató 

közvetlen irányítása alatt) 
520-720 520-720 

 10.  beosztott vezető  főosztályvezető-  
helyettes 1 

 főosztályvezető-helyettes  570-870   

 11.  beosztott vezető  főosztályvezető-  
helyettes 1 

 főosztályvezetőt helyettesítő  
osztályvezető 

570-870  570-770 

 12.  beosztott vezető  főosztályvezető-  
helyettes 2 

 osztályvezető 570-870  570-770 

 13.  beosztott vezető  osztályvezető 1  tanácsadó  720-920  620-820 
 14.  beosztott vezető  osztályvezető 2  osztályvezető-helyettes (kiemelt) 720-920 570-770 
 15.  beosztott vezető  osztályvezető 2  kirendeltségvezető 

(osztályvezető-helyettes kiemelt) 
720-920   

 16.  beosztott vezető  osztályvezető 2  kirendeltségvezető (kiemelt) 720-920   

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.      hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap-  

feladat 
 3.  D  osztályvezető-helyettes  970  820 
 4.  D  kirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes)  970   
 5.  D  alosztályvezető  920  770 
 6.  D  kirendeltségvezető 920   
 7.  D  kiemelt főreferens 870  720 
 8.  C  kiemelt főelőadó 870 720 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  D  szakreferens  870 720 
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13. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A terrorizmust elhárító szerv szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője (tábornok) 
 főigazgató     

4.    központi szerv vezető-
jének helyettese  

(tábornok) 

 főigazgató-helyettes     

5.  középvezető  szakirányító 1  igazgató  770-970 
870-1070* 

 620-820 

6.  középvezető  szakirányító 1  kabinetvezető 770-970 620-820 
7.    szakirányító 2  igazgató-helyettes 770-970 

870-1070* 
620-820 

8.    főosztályvezető 1  főosztályvezető**  770-970 
870-1070* 

620-820 

9.      főtanácsadó 770-970 
870-1070* 

620-820 

10.  középvezető  főosztályvezető 1  kapcsolattartó 870-1070 620-820 
11.  beosztott vezető  főosztályvezető- 

helyettes 1 
 főosztályvezető-helyettes**  770-970 

870-1070* 
620-820 

12.    főosztályvezető- 
helyettes 2 

 osztályvezető**  770-970 
870-1070* 

620-820 

13.    főosztályvezető-
helyettes 2 

 irodavezető  770-970 
870-1070* 

620-820 

14.    osztályvezető 1  tanácsadó  770-970 
870-1070* 

620-820 

15.    osztályvezető 1  osztályvezető**  770-970 
870-1070* 

620-820 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  D  csoportvezető  1070 

920** 
 820 

4.    jogtanácsos   820 
5.    kiemelt biztonsági főtiszt  1070   
6.    kiemelt főreferens 1070 

920** 
 820 

7.    mentőorvos 1 1070   
8.    műveleti tiszt 1 1070   
9.    osztályvezető-helyettes 1070  820 

10.    ügyeletvezető 920   
11.  D  főorvos    820 
12.  C  biztonsági főtiszt 1070   
13.    főmérnök 1070   
14.    kiemelt főelőadó 1070 

920** 
 820 

15.    mentőorvos 2 1070   
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16.    mentőtiszt 1 1070   
17.    műveleti tiszt 2 1070   
18.  B  főelőadó 1070 820 
19.    kiemelt biztonsági tiszt 1070   
20.    mentőtiszt 2 1070   
21.    műveleti tiszt 3 1070   
22.    szolgálatparancsnok  1070 

920 
  

23.  A  biztonsági tiszt 1070   
24.    előadó 1070  820 

 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  D  biztonsági gépjárművezető 1  1070 

920** 
  

4.    helyszínbiztosító 1 1070   
5.    műveleti tiszthelyettes 1 1070   
6.    személybiztosító 1 1070   
7.    technikus 1 1070  820 
8.  D  szolgálatparancsnok 1 920   
9.  C  biztonsági gépjárművezető 2 1070 

920** 
  

10.    helyszínbiztosító 2 1070   
11.    lakásbiztosító 1 1070   
12.    műveleti mentőápoló 1 1070  820 
13.    műveleti tiszthelyettes 2 1070   
14.    objektumőr 1 920 820 
15.    segédelőadó 1  1070 

920** 
820 

16.    személybiztosító 2 1070   
17.    szolgálatparancsnok 2 920   
18.    technikus 2  1070  820 
19.  B  biztonsági gépjárművezető 3  1070 

920** 
  

20.    gépjárművezető 1 1070 820 
21.    helyszínbiztosító 3 1070   
22.    lakásbiztosító 2 1070   
23.    műveleti mentőápoló 2 1070  820 
24.    műveleti tiszthelyettes 3 1070   
25.    objektumőr 2 920 820 
26.    segédelőadó 2 1070 

920** 
820 

27.    technikus 3 1070 820 
28.  A  gépjárművezető 2 1070 820 
29.    objektumőr 3  920 820 
30.    segédelőadó 3 1070 

920** 
820 
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IV. Magyarázat* 
a) 1070*: A főigazgató közvetlen alárendeltségében, a Műveleti Igazgatóságon, a Személyvédelmi Igazgatóságon,  
a Felderítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást betöltő 
állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 1070%. 
b) 920**: A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék  
mértéke 920%. 
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14. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

Az idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.  vezetői  

kategória 
 besorolási kategória  szolgálati beosztás  hivatásos pótlék mértéke 

(%) 
 2.        alapfeladat  nem alapfel-

adat 
 3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője 
 főigazgató     

 4.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-
jének helyettese 

 általános főigazgató-helyettes     

 5.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-
jének helyettese 

 gazdasági főigazgató-helyettes     

 6.  középvezető  szakirányító 1  főosztályvezető*  320-520 320-520 
 7.  középvezető  szakirányító 2  főosztályvezető* 320-520 320-520 
 8.  középvezető  főosztályvezető 1  regionális igazgató 320-520 320-520 
 9.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 320-520 320-520 

 10.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 1 

 főosztályvezető-helyettes  
(központi szerv) 

320-520 320-520 

 11.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 2 

 osztályvezető (központi szerv) 320-520 320-520 

 12.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 2 

 regionális igazgató-helyettes 320-520 320-520 

 13.  beosztott vezető  osztályvezető 2  osztályvezető (regionális igazga-
tóság) 

320-520 320-520 

a) Megjegyzés: 
aa) * a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az ezen kívüli főosztályvezetőket 
szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.  szerv  besorolási kategória  szolgálati beosztás  hivatásos pótlék mértéke 

(%) 
 2.        alapfeladat  nem alapfel-

adat 
 3.  központi szerv  E  osztályvezető-helyettes  520  520 
 4.  központi szerv  E  kiemelt főreferens 520 520 
 5.  központi szerv  D  főreferens 520 520 
 6.  központi szerv  C  referens 520 520 
 7.  igazgatóság  D  osztályvezető-helyettes 520 520 
 8.  igazgatóság  D  kiemelt főreferens 520 520 
 9.  igazgatóság  C  főreferens 520 520 

 10.  igazgatóság  B  referens 520 520 
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15. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

1. Központi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői 

kategória 
 besorolási kategória  szolgálati beosztás  hivatásos pótlék mértéke 

(%) 
2.        alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-

je 
(tábornok) 

 főigazgató     

4.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-
jének helyettese 

 főigazgató-helyettes     

5.  középvezető  szakirányító 1  országos polgári védelmi  
főfelügyelő 

320-520   

6.  középvezető  szakirányító 1  országos tűzoltósági főfelügyelő 320-520   
7.  középvezető  szakirányító 1  országos iparbiztonsági  

főfelügyelő 
320-520   

8.  középvezető  szakirányító 1  szolgálatvezető 320-520 320-520 
9.  középvezető  szakirányító 1  szolgálatvezető 

(információbiztonsági) 
 620-820   

10.  középvezető  szakirányító 1  hivatalvezető 320-520 320-520 
11.  középvezető  szakirányító 2  főosztályvezető 320-520 320-520 
12.  középvezető  szakirányító 2  főosztályvezető 

(információbiztonsági) 
620-820   

13.  középvezető  főosztályvezető 1  főosztályvezető (főfelügyelő-  
helyettes) 

320-520   

14.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 

1 

 főosztályvezető-helyettes 320-520 320-520 

15.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 

1 

 főosztályvezető-helyettes 
(információ biztonsági) 

620-820   

16.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 

2 

 osztályvezető 320-520 320-520 

17.  beosztott vezető  osztályvezető 1  titkárságvezető   320-520 
 

2. Területi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  katasztrófavédelmi igazgató 320-520   
4.  középvezető  szakirányító 2  katasztrófavédelmi igazgató-

helyettes 
320-520   

5.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 1 

 polgári védelmi főfelügyelő 320-520   

6.      tűzoltósági főfelügyelő 320-520   
7.      iparbiztonsági főfelügyelő 320-520   
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8.    főosztályvezető- 
helyettes 2 

 szolgálatvezető 320-520 320-520 

9.      hivatalvezető   320-520 
10.    osztályvezető 1  zenekarvezető   320-520 
11.      osztályvezető 320-520 320-520 
12.      szolgálatvezető-helyettes 320-520 320-520 
13.    osztályvezető 2  szakcsoport-vezető (KOK) 320-520   

3. Helyi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  középvezető  főosztályvezető 1  katasztrófavédelmi kirendeltség- 

vezető (megyeszékhelyi) 
320-520   

4.    főosztályvezető 2  katasztrófavédelmi kirendeltség- 
vezető 

320-520   

5.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 2 

 polgári védelmi felügyelő 320-520   
6.    tűzoltósági felügyelő 320-520   
7.    iparbiztonsági felügyelő 320-520   
8.      szolgálatvezető 320-520   
9.    osztályvezető 2  tűzoltóparancsnok 320-520   

10.      osztályvezető 320-520 320-520 
11.      irodavezető 320-520   

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  szerv  besorolási   beosztás  hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.    kategória    alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  központi  E  alosztályvezető  570  520 
4.  központi  E  alosztályvezető 

(információbiztonsági) 
 820   

5.  központi  E  kiemelt főreferens  570  520 
6.  központi  E  kiemelt főreferens 

(információbiztonsági) 
 20   

7.  központi  E  kiemelt főreferens 
(információbiztonsági ügyeletes) 

 20   

8.  központi  E  munkabiztonsági főfelügyelő    520 
9.  központi  E  vezető főügyeletes 570   

10.  központi  D  kiemelt főelőadó 570 520 
11.  központi  C  főelőadó 570 520 
12.  területi  E  alosztályvezető  520 470 
13.  területi  E  vezető tanár    520 
14.  területi  E  ügyeletvezető  520   
15.  területi  D  kiemelt főtanár    520 
16.  területi  D  kiemelt főelőadó  520  470 
17.  területi  D  kiemelt főelőadó KMSZ, KML  570   
18.  területi  D  ügyeletvezető (KOK)   470 
19.  területi  D  karmester-helyettes   470 
20.  területi  D  főügyeletes 520   
21.  területi  D  csoportvezető 520 470 
22.  területi  C  főelőadó 520 470 
23.  területi  C  főeladó KMSZ, KML 570   
24.  területi  C  koncertmester   470 
25.  területi  C  főtanár   520 
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26.  területi  C  ügyeletes 520   
27.  területi  C  oktató   520 
28.  területi  B  szólamvezető   470 
29.  területi  B  tanár   520 
30.  területi  B  előadó I.  520  470 
31.  területi  B  előadó I. (KMSZ, KML) 570   
32.  területi  A  előadó II. 520 470 
33.  helyi  D  alosztályvezető 520 470 
34.  helyi  D  parancsnokhelyettes 520   
35.  helyi  D  őrsparancsnok 520   
36.  helyi  C  kiemelt főelőadó 520  470 
37.  helyi  C  szolgálatparancsnok 570   
38.  helyi  C  műszaki biztonsági tiszt 520   
39.  helyi  C  katasztrófavédelmi megbízott 520   
40.  helyi  C  csoportvezető 520 470 
41.  helyi  B  főelőadó 520 470 
42.  helyi  B  hajóskapitány 570   
43.  helyi  B  rajparancsnok 570   
44.  helyi  A  előadó I.  520 470 

 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  központi  D  referens 570  520 
4.    C  segédelőadó 570 520 
5.  területi  D  szakoktató   520 
6.      referens 520 470 
7.      technikus 520 470 
8.      technikus KMSZ, KML  570   
9.      zenész   470 

10.    C  segédelőadó  520 470 
11.      segédelőadó KMSZ, KML 570   
12.      raktáros    470 
13.      kiképző    520 
14.    B  gépjárművezető 520  470 
15.      gépjárművezető KMSZ, KML 570   
16.  helyi  D  rajparancsnok-helyettes 570   
17.    C  hajóvezető 570   
18.      szerparancsnok 570   
19.      referens  520  470 
20.    B  gépész  555   
21.      különlegesszer-kezelő 555   
22.  helyi  B  segédelőadó 520  470 
23.  helyi  A  híradó ügyeletes  520   
24.    A  gépjárművezető  555   
25.      beosztott tűzoltó  545   
26.      matróz 545   

 

Rövidítések: 
KMSZ: Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
KML: Katasztrófavédelmi mobil laborok  
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16. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

1. Központi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  központi szerv vezető-

je 
 országos parancsnok     

4.    központi szerv vezető-
jének helyettes 

 országos parancsnok helyettes     

5.  középvezető  szakirányító 1  szolgálatvezető  320-520   
6.  (középvezető)  szakirányító 1  hivatalvezető 320-520   
7.    szakirányító 2  főosztályvezető 320-520   
8.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 320-520   
9.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 

(országos parancsnoki biztos) 
320-520   

10.  beosztott vezető  főosztályvezető- 
helyettes 1 

 főosztályvezető-helyettes 320-520   

11.  (beosztott  
vezető) 

 főosztályvezető- 
helyettes 1 

 sajtószóvivő 320-520   

12.    főosztályvezető- 
helyettes 2 

 osztályvezető 320-520   

13.    osztályvezető 1  munkavédelmi főfelügyelő 320-520   
14.      titkárságvezető 320-520   
15.  beosztott vezető  osztályvezető 1  tanácsadó 320-520   

2. Területi szervnél 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  parancsnok 320-520   
4.      főigazgató 320-520   
5.      ügyvezető igazgató 

(Bv. Holding Kft.) 
320-520   

6.      igazgató (intézmény) 320-520   
7.  középvezető  főosztályvezető 1  parancsnokhelyettes (kiemelt 

büntetés-végrehajtási intézetek) 
320-520   

8.           
9.      gazdasági vezető (kiemelt  

büntetés-végrehajtási intézetek,  
Bv. Holding Kft.) 

 320-520   

10.      ügyvezető igazgatóhelyettes  
(Bv. Holding Kft.) 

320-520   

11.    főosztályvezető 1  igazgatóhelyettes (intézmény) 320-520   
12.  középvezető  főosztályvezető 1  orvos igazgató 320-520   
13.  középvezető  főosztályvezető 1  ápolási igazgató 320-520   
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14.    főosztályvezető 2  parancsnokhelyettes 320-520   
15.           
16.           
17.      gazdasági vezető 320-520   
18.  beosztott vezető  osztályvezető 1  osztályvezető 320-520   
19.           

3. Helyi szervnél 

   A  B  C  D  E 
 1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.  középvezető  szakirányító 2  parancsnok 320-520   
 4.  középvezető  szakirányító 2  ügyvezető igazgató 

(gazdasági társaságok) 
320-520   

 5.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 1 

 parancsnok-helyettes 320-520   

 6.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 1 

 ügyvezető igazgató-helyettes 
(gazdasági társaságok) 

320-520   

 7.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 1 

 gazdasági vezető 320-520   

 8.  beosztott vezető  főosztályvezető-
helyettes 1 

 gazdasági vezető 
(gazdasági társaságok) 

320-520   

 9.  beosztott vezető  osztályvezető 2  osztályvezető 320-520   
 10.  beosztott vezető  osztályvezető 2  osztályvezető 

(gazdasági társaságok) 
320-520   

 11.  beosztott vezető  osztályvezető 2  biztonsági vezető 
(gazdasági társaságok) 

320-520   

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  központi  E  kiemelt főreferens  570  520 
4.      fegyelmi tiszt   520 
5.      nyomozó tiszt   520 
6.      környezetvédelmi vezető   520 
7.      energetikai vezető   520 
8.      tűzvédelmi vezető   520 
9.  (központi)  (E)  közegészségügyi-járványügyi 

felügyelő 
570   

10.    D  főügyeletes 570   
11.      kiemelt főelőadó 570  520 
12.  területi  E  osztályvezető-helyettes 520  470 
13.      szakorvos 520   
14.      vezető főtanár    520 
15.    D  csoportvezető 520 470 
16.      kiemelt főelőadó 520 470 
17.      kiemelt főtanár    520 
18.      szakpszichológus 520   
19.      fegyelmi és nyomozótiszt 520   
20.      üzemvezető 520   
21.      biztonsági tiszt 520   
22.    C  főelőadó 520  470 
23.      pszichológus 520   
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24.      főművezető 520   
25.      diplomás ápoló 520   
26.      főtanár    520 
27.      vezető reintegrációs tiszt  570* vagy 

520 
  

28.    B  előadó  520 470 
29.      reintegrációs tiszt 570* vagy 

520 
  

30.      tanár    520 
31.  helyi  D  osztályvezető-helyettes 520 470 
32.  helyi  D  osztályvezető-helyettes 

(gazdasági társaságok) 
520   

33.      csoportvezető 520 470 
34.      kiemelt főelőadó 520 470 
35.      szakpszichológus 520   
36.      fegyelmi és nyomozótiszt 520   
37.      üzemvezető 520   
38.      biztonsági tiszt 520   
39.    C  főelőadó 520  470 
40.      pszichológus 520   
41.  (helyi)  (C)  diplomás ápoló 520   
42.      főművezető 520   
43.      vezető reintegrációs tiszt  570* 

vagy 520 
  

44.    B  előadó  520  470 
45.      reintegrációs tiszt 570* 

vagy 520 
  

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

  A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3. központi  E  raktárvezető 570   
4.  E  főfelügyelő (műveleti, készenléti) 770   
5.  D  referens 570 520 
6.  C  segédelőadó 570 520 
7.  C  felügyelő (körlet)  670   
8. területi  E  körlet-főfelügyelő 670   
9.  E  főfelügyelő  620   

10.  E  főfelügyelő (műveleti) 670   
11.  E  raktárvezető 520   
12.  E  élelmezésvezető 520   
13.  D  kutyatelep-vezető  570   
14.  D  konyhavezető 520   
15.  D  mosodavezető 520   
16.  D  vezető szakasszisztens 520   
17.  D  főápoló 520   
18.  D  szakoktató   520 
19.  D  műhelyvezető 520   
20.  D  kiemelt művezető 520   
21.  D  biztonságtechnikus 520   
22.  C  fegyvermester 520   
23.  C  szállítmányvezető 520   
24.  C  raktáros 520   
25.  C  szociális segédelőadó 570* vagy 520   
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26.  C  segédelőadó 570* vagy 520  470 
27.  C  segédelőadó (műveleti)  670   
28.  C  művezető 520   
29.  C  felügyelő (körlet) 670   
30.  C  kutyavezető  620   
31.  C  szakasszisztens 520   
32.  C  szakápoló 520   
33.  B  felügyelő (foglalkoztatási)  570* vagy 520   
34.  B  gépjárművezető 620  495 
35.  B  biztonsági felügyelő 620   
36.  B  ápoló 520   
37.  A  segédfelügyelő 520   
38.  helyi  E  körlet-főfelügyelő  570   
39.      főfelügyelő  570* vagy 

545 
  

40.      raktárvezető 520   
41.      élelmezésvezető 520   
42.    D  kutyatelep-vezető  545   
43.      konyhavezető 520   
44.      mosodavezető 520   
45.      vezető szakasszisztens 520   
46.      főápoló 520   
47.      szakoktató   520 
48.      műhelyvezető 520   
49.      kiemelt művezető 520   
50.    C  biztonságtechnikus 520   
51.      fegyvermester 520   
52.      szállítmányvezető 520   
53.      raktáros 520   
54.      szociális segédelőadó 570* vagy 

520 
  

55.      segédelőadó 570* vagy 
520 

 470 

56.      művezető 520   
57.      szakasszisztens 520   
58.      szakápoló 520   
59.    B  felügyelő (körlet, foglalkoztatási, 

munkáltatási) 
570* vagy 

520 
  

60.      kutyavezető  545   
61.      ápoló  520   
62.    A  gépjárművezető 545  495 
63.      biztonsági felügyelő 545   
64.      segédfelügyelő 520   

Megjegyzés: 
570*: 570% a pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuá-
lis bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV részlegen, műve-
leti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogy-
tiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat. 
 

Kiemelt büntetés-végrehajtási intézetek: 
Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Mária-
nosztrai Fegyház és Börtön, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Váci Fegyház és Börtön 
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17. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások, 
azok besorolása és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmények,  

valamint a vezényléssel betölthető szolgálati beosztások száma 

I. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D  E 
 1.  vezetői      hivatásos pótlék mértéke (%) 
 2.  kategória  besorolási kategória  szolgálati beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
 3.           
 4.  középvezető  szakirányító 1  sajtófőnök  370-570  370-570 
 5.  középvezető  szakirányító 1  főosztályvezető 370-570 370-570 
 6.  középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó 370-570 370-570 
 7.  középvezető  főosztályvezető 2  osztályvezető* 370-570 370-570 
 8.       370-570 370-570 
 9.  beosztott veze-

tő 
 főosztályvezető-

helyettes 1 
 osztályvezető** 370-570 370-570 

 10.  beosztott veze-
tő 

 osztályvezető 1  tanácsadó 370-570 370-570 

 11.  beosztott veze-
tő 

 osztályvezető 1  sajtószóvivő 370-570 370-570 

            
a) Megjegyzés: 
aa) *: a hivatásos állomány tagját középvezetőként kell osztályvezető szolgálati beosztásba sorolni, ha megfelel  

a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint középvezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja  
nevezhető ki, aki beosztott vezetői beosztásban legalább három évet eltöltött. 

ab) **: a hivatásos állomány tagja akkor sorolható be beosztott vezetőként osztályvezető szolgálati beosztásba, ha nem 
felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésének, ennek megfelelően beosztott vezetői beosztásban nem töltött el legalább három 
évet. 

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E  kiemelt főreferens  570  570 
4.  D  kiemelt főelőadó 570 570 

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E  referens  545 545 
4.  C  gépkocsivezető   545 
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II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások 

A) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szolgálati beosztásai 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői      hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  középvezető  szakirányító 2  főigazgató-helyettes  320-520 320-520 
4.  beosztott  

vezető 
 főosztályvezető-  
helyettes 1 

 főosztályvezető-helyettes 320-520 320-520 

5.  beosztott  
vezető 

 osztályvezető 1  osztályvezető 320-520 320-520 

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B    C  D 
1. besorolási ka-

tegória 
beosztás    hivatásos pótlék mértéke (%) 

2.       alapfeladat  nem alap- 
feladat 

3.  E  kiemelt főreferens  520 520 
4.  D  kiemelt főelőadó  520 520 
5.  C  főelőadó  520 520 

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B   C  D 
1. besorolási ka-

tegória 
     hivatásos pótlék mértéke (%) 

2.    beosztás    alapfeladat  nem alap- 
feladat 

3.  D  referens  520 520 
4.  C  segédelőadó   520 520 
           

B) A rendvédelmi technikum szolgálati beosztásai 

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  területi szerv vezetője  igazgató  320-520 320-520 
4.  középvezető  főosztályvezető 1  igazgató-helyettes 320-520 320-520 
5.  beosztott  

vezető 
 osztályvezető 1  osztályvezető 320-520 320-520 
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2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

   A  B  C  D 
 1.  besorolási kategória 

  
 beosztás 

  
 hivatásos pótlék mértéke (%) 

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat 
 3.  E  alosztályvezető 520 520 
 4.  E  osztályvezető-helyettes 520 520 
 5.  E  szakcsoportvezető 520   
 6.  E  vezetőorvos    520 
 7.  E  évfolyamparancsnok 520   
 8.  E  kiemelt főreferens   520 
 9.  E  mesteroktató 520   

 10.  D  kiemelt oktató 520 520 
 11  D  kiemelt főelőadó   520 
 12.  D  csoportvezető 520 520 
 13.  C  oktatótiszt 520   
 14.  C  főelőadó 520 520 
 15.  C  orvos   520 

          

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  E  szakoktató 520   
4.    ügyeletes 520   
5.  D  felcser   520 
6.    referens  520 520 
7.    szolgálatvezető   520 
8.  C  segédelőadó   520 
9.    szolgálatparancsnok-helyettes  520 520 
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18. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztások,  
azok besorolási kategóriája 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

  A  B  C  D  E 
1.  vezetői       hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  besorolási kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  kiemelt vezető  központi szerv  

vezetője 
 rektor* 320-520   

4.    központi szerv   rektorhelyettes* 320-520   
5.    vezetőjének helyettese 

(tábornok) 
 dékán 320-520   

6.    területi szerv vezetője 
(tábornok) 

 karközi intézetvezető igazgató 320-520 320-520 

7.  középvezető  szakirányító 1  dékánhelyettes 320-520 320-520 
8.      kari intézetvezető 320-520 320-520 
9.  (középvezető)  szakirányító 1  tagozatparancsnok (Rendészet- 

tudományi Kar Rendvédelmi 
Tagozat) 

320-520   

10.    szakirányító 2  karközi intézetvezető-helyettes 
(KVI, NBI) 

320-520 320-520 

11.      tanszékvezető 320-520 320-520 
12.      kari tanulmányi vezető   320-520 
13.  középvezető   szakirányító 2   irodavezető    320-520 
14.  középvezető  főosztályvezető 1  tagozatparancsnok-helyettes 

(Rendészet-tudományi Kar 
Rendvédelmi Tagozat) 

 320-520   

15.  beosztott  
vezető 

 főosztályvezető- 
helyettes 1 

 hivatalvezető    320-520 

16.  beosztott  
vezető 

 főosztályvezető- 
helyettes 1 

 központvezető (egyetemi köz-
pontban) 

320-520   

17.    osztályvezető 1  osztályvezető   320-520 
18.  beosztott  

vezető 
 osztályvezető 1  évfolyam-parancsnok   320-520 

II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási  szolgálati  hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  főosztályvezető 1  egyetemi tanár 320-520   
4.  főosztályvezető 1  kutató professzor 320-520   
5.  főosztályvezető 1  tudományos tanácsadó 320-520   
6.  osztályvezető 1  egyetemi docens 320-520   
7.  osztályvezető 1  főiskolai tanár 320-520   
8.  osztályvezető 1  tudományos főmunkatárs 320-520   
9.  osztályvezető 1  ügyvivő szakértő    320-520 
10.  E  adjunktus  520   
11.  E  tudományos munkatárs 520   
12.  E  tanársegéd 520   
13.  E  mesteroktató 520   
14.  E  gyakorlati oktató (szakoktató) 520   
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15.  E  osztályvezető-helyettes 520   
16.  E  alosztályvezető 520   
17.  E  kiemelt főreferens 520   
18.  D  tudományos segédmunkatárs 520   
19.  D  mesterkiképző 520   
20.  D  csoportvezető     
21.         
22.  C  kiképző  520   

III. Kiképzői beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási     hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  beosztás  alapfeladat  nem alap- 

feladat 
3.  D  segédkiképző 520   
4.    fegyvermester    520 

* A rektor és a rektor helyettes munkakörébe kinevezett, e rendelet hatálya alá tartozó hivatásos állományú besorolási 
szintjét mutatja, a munkakör hivatásos szolgálati beosztássá minősítése nélkül. 
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A belügyminiszter 21/2022. (VII. 15.) BM rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és 
a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 25.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –, valamint
a 2. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet  
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)  
NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 28. és 29. §-sal egészül ki:
„28.  § Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal 
összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 3. és 4. számú mellékletben 
foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.
29.  § Az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)  
NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 
szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 21/2022. (VII. 15.) BM rendelettel megállapított  
16. számú mellékletben foglalt táblázat B:7b mezője szerinti díjra a  Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ  
2022. március hónaptól jogosult.”

2. §  Az R. 16. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti az R.-nek az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti 
eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel megállapított 27. §-a.

2. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló  
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása

4. §  A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)  
SzCsM rendelet 17/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban a  továbbképzési kötelezettséget – a  2.  § 
(1) bekezdésében, valamint a 3/A. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-ig kell teljesíteni.”

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 21/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

 1.  Az R. 16. számú melléklet végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:
„A 7b. pont szerinti traumatológiai fix díjra a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ jogosult.”

 2.  Az  R. 16. számú mellékletében foglalt táblázat A:7b mezőjében az  „országos gyógyintézeti traumatológia” 
szövegrész helyébe az „országos gyógyintézeti feladatokat ellátó traumatológia” szöveg lép.
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozata
az energia-veszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről

A Kormány a  háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés és a  nyugat-európai energiahiány miatt energia-
veszélyhelyzetet hirdet, és ennek elhárítása érdekében
 1. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter és a pénzügyminiszter bevonásával 

tegyen javaslatot a  kedvezményes lakossági villamosenergia és földgáz egyetemes szolgáltatás fenntartásához 
szükséges intézkedések megtételére;

Felelős: technológiai és ipari miniszter 
gazdaságfejlesztési miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  lignit tüzelőanyag 

kitermelésének növelése érdekében;
Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a Mátrai Erőmű mind a négy blokkja újra termelésbe álljon, és a termelése folyamatos legyen;

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  hazai földgázkitermelés 
1,5 milliárd m3-ről 2 milliárd m3-re való emelése érdekében;

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy tegye meg szükséges intézkedéseket a  Paksi Atomerőmű 
üzemidejének meghosszabbítása érdekében;

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és a  technológiai és ipari minisztert, hogy a  pénzügyminiszter és 
a  gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával a  következő téli magyar földgázellátás biztosításához szükséges 
földgázkészlet betárolásáról gondoskodjon a szállítási és betárolási kapacitások mértékéig;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
technológiai és ipari miniszter 
gazdaságfejlesztési miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2022. november 1.
 7. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy az  agrárminiszter és a  gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával 

tegyen javaslatot az energiahordozókra vonatkozó exportkorlátozás bevezetésére;
Felelős: technológiai és ipari miniszter 

agrárminiszter 
gazdaságfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal
 8. felkéri a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökét, hogy a  2. és 4.  pont végrehajtása során 

működjön közre;
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 9. felkéri a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy az 1–7. pont végrehajtása során működjön 
közre;

 10. felkéri az Országos Atomenergia Hivatal elnökét, hogy az 5. pont végrehajtása során működjön közre.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1336/2022. (VII. 15.) Korm. határozata
az Energia-veszélyhelyzeti Operatív törzsről

 1. A Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energiaár-emelkedés és a nyugat-európai energiahiány miatt 
energia-veszélyhelyzetet hirdetett. A magyar energiaellátás biztonsága, valamint az energiaárak elviselhető szinten 
tartása és a  rezsicsökkentés eredményeinek megvédése érdekében gyors és hatékony kormányzati intézkedések 
meghozatalára van szükség.

 2. A Kormány az 1. pontban foglalt körülményekre tekintettel meghozandó intézkedések megtételének előkészítésére, 
továbbá a  meghozott döntések végrehajtásának nyomon követésére a  kormányzati döntéshozatal különös 
hatáskörű szakmai döntés-előkészítő fórumaként – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. §-a 
szerinti testületként – Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzset hoz létre.

 3. Az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzset a Miniszterelnökséget vezető miniszter vezeti.
 4. Az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs tagja

a) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által delegált személy,
b) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által delegált személy,
c) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által delegált személy,
d) az igazságügyi miniszter által delegált személy,
e) a pénzügyminiszter által delegált személy,
f ) a technológiai és ipari miniszter által delegált személy,
g) a gazdaságfejlesztési miniszter által delegált személy,
h) a külgazdasági és külügyminiszter által delegált személy,
i) a belügyminiszter által delegált személy,
j) a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos,
k) az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója által delegált személy.

 5. A Kormány felkéri
a) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét,
b) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökét,
c) az Országos Atomenergia Hivatal elnökét,
hogy az  Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs munkájában tagként – személyesen vagy az  elnök által delegált 
személy képviseletében – vegyen részt.

 6. Az  Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs ülésén a  4. és 5.  pontban foglalt tagokon kívül a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter által állandó vagy eseti jelleggel felkért, illetve meghívott személy vesz részt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1337/2022. (VII. 15.) Korm. határozata
a Korrupcióellenes Munkacsoportról

 1. A Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 10.  § (1)  bekezdése szerinti testületként 
Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának érdekében létrehozza a  Korrupcióellenes 
Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport).

 2. A Munkacsoport feladatai:
a) a korrupciós gyakorlatok felderítésének, kivizsgálásának, üldözésének és szankcionálásának javításával 

összefüggő javaslatok kidolgozása,
b) az a) alpontban meghatározott feladata alapján éves jelentés készítése a Kormány részére, amelyben elemzi 

a  korrupció és a  korrupt gyakorlatok kockázatait és tendenciáit, hatékony ellenintézkedéseket és bevált 
gyakorlatokat javasol a korrupciós kockázatok és korrupciótípusok megelőzése, felderítése és szankcionálása 
érdekében, valamint

c) javaslattétel a  korrupció megelőzésének és felderítésének javítását célzó gyakorlati intézkedésekre és 
a hatóságok közötti információáramlás javítását célzó gyakorlati lépésekre.

 3. A Munkacsoport elnöke az  igazságügyi miniszter által megbízott, az  általa vezetett minisztériumban működő 
politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető.

 4. A Munkacsoportnak – a Munkacsoport elnökén kívül – tagja
a) az igazságügyi miniszter által megbízott egy fő szakmai felsővezető,
b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által megbízott egy fő szakmai felsővezető,
c) a pénzügyminiszter által megbízott egy fő szakmai felsővezető,
d) a belügyminiszter által megbízott egy fő szakmai felsővezető,
e) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által megbízott egy fő szakmai felsővezető,
f ) a területfejlesztési miniszter által megbízott egy fő szakmai felsővezető,
g) az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója,
h) az országos rendőrfőkapitány,
i) a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója és
j) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője.

 5. A Kormány a  Munkacsoport tanácskozási és véleményezési joggal rendelkező állandó meghívott résztvevőjének 
felkéri
a) az Állami Számvevőszék elnökét,
b) a Gazdasági Versenyhivatal elnökét,
c) a Közbeszerzési Hatóság elnökét,
d) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökét,
e) az Országos Bírósági Hivatal elnökét és
f ) a legfőbb ügyészt.

 6. A Munkacsoport elnöke a  Munkacsoport üléseire meghívja a  korrupcióellenes küzdelem témáját érintő 
tevékenységet folytató és – az  igazságügyi miniszter nyilvános felhívására – részvételi szándékukat előzetesen 
regisztráló szervezetek képviselőit.

 7. A Munkacsoport elnökét és tagjait – akadályoztatásuk esetén – az általuk írásban meghatalmazott szakmai vezető, 
az állandó meghívottakat – akadályoztatásuk esetén – az általuk írásban megbízott – vezető beosztású – képviselő 
helyettesítheti a Munkacsoport ülésein.

 8. A tag megbízatása megszűnik
a) a megbízás visszavonásával,
b) a megbízásról való lemondással vagy
c) a megbízás alapjául szolgáló jogviszony megszűnésével.

 9. A Munkacsoport szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülésről jegyzőkönyv készül.
 10. A Munkacsoport az első, 2022. évi jelentést 2023. február 15-ig elkészíti és megküldi a Kormány részére jóváhagyás 

céljából. A Munkacsoport a soron következő tárgyévi jelentést a tárgyévet követő év február 15-ig készíti el és küldi 
meg a Kormány részére. A Kormány által jóváhagyott jelentést a kormányzati portálon közzé kell tenni.

 11. A Munkacsoport elnöke és tagjai, valamint az  állandó meghívottak a  Munkacsoporton belüli munkájukért 
díjazásban és költségtérítésben nem részesülnek.

 12. A Munkacsoport titkársági feladatait az Igazságügyi Minisztérium látja el. A Munkacsoport titkárát – az igazságügyi 
miniszter által vezetett minisztérium állományából – a  Munkacsoport elnöke jelöli ki. A  Munkacsoport titkára 
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a  Munkacsoport elnökének irányítása mellett gondoskodik a  Munkacsoport üléseinek előkészítéséről, és vezeti 
az ülések jegyzőkönyvét.

 13. A Munkacsoport az  ügyrendjét maga határozza meg. A  Munkacsoport határozatképes, ha az  ülésen a  tagok 
több mint fele jelen van. A  Munkacsoport a  döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 
A Munkacsoport elnöke tagként szavaz, szavazategyenlőség esetén a Munkacsoport elnökének szavazata dönt.

 14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 15. A Munkacsoport alakuló ülésének összehívásáról az e  határozat hatálybalépésétől számított 60  napon belül 

a Munkacsoport elnöke gondoskodik.
 16. Hatályát veszti a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokról szóló 1037/2007. (VI. 18.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1338/2022. (VII. 15.) Korm. határozata
az ideiglenes biztonsági határzár kiépítésével, illetve a meglévő határkerítés megerősítésével kapcsolatos 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért

a) a magyar–szerb határon az  ideiglenes biztonsági határzár átalakításával oly módon, hogy a  kerítés tetején 
elhelyezkedő biztonsági elem (hattyúnyak) 1 méteres magassággal kerüljön kialakításra,

b) a szerb és a horvát szakasz találkozásánál, a Duna–Dráva Nemzeti Park területén a Hóduna határszakaszon 
az ideiglenes biztonsági határzár kiépítésével;

 2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 17.  §-a és 
4.  melléklet 2.  pont 101. sora alapján jóváhagyja az  1.  pont szerinti ideiglenes biztonsági határzár megvalósítása 
érdekében a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges 
bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 19 462 634 371 forint összeggel történő túllépését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1339/2022. (VII. 15.) Korm. határozata
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség állományának 
illetményemeléséről, valamint a határvadászok foglalkoztatási feltételeinek biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII.  törvény hatálya alá tartozó, a  belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi 
szervek és az  Országgyűlési Őrség állományának – a  hivatásos pótlék mértékének első ütemben 
2022.  szeptember  1-jétől, második ütemben 2024. január 1-jétől annak  további emelésével történő  – 
illetményfejlesztésével és az ehhez szükséges többletforrás biztosításával, valamint

b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében 
– a Magyarország déli határszakaszán megnövekedett és elhúzódó illegális migrációs nyomásra tekintettel – 
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a hivatásos rendőri állomány leterheltségének csökkentése érdekében határvadászok állományba vételéhez 
és foglalkoztatásához szükséges többletforrás biztosításával

a központi költségvetés LI. Honvédelmi Alap fejezet terhére;
 2. felhívja a belügyminisztert, hogy

a) gondoskodjon az  1.  pont a)  alpontja szerinti illetményfejlesztés végrehajtásához szükséges miniszteri 
rendeletek előkészítéséről,

b) az 1.  pont b)  alpontja szerinti feladathoz kapcsolódóan a  határvadászok illetmény-, és pótlékrendszerére 
vonatkozó szabályozást oly módon készítse elő, hogy a  határvadászok tényleges illetménye a  garantált 
bérminimumot meghaladja, valamint a határvadász állományon belül a  jelentős fizikai igénybevétellel járó, 
magasabb felkészültséget igénylő feladatot ellátók részére magasabb összegű pótlék biztosítására legyen 
lehetőség;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter bevonásával – az  1.  pont a)  alpontja szerinti cél 
megvalósítása érdekében, a  belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek vonatkozásában 
gondoskodjon
a) a 2022. évben 22 147 990 001 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium 
fejezete javára,

b) a 2023. évben 88 591 960 005 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény (a továbbiakban: 2023. évi Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezete 
javára, valamint

c) a 2024.  évtől  további  évi 60 242 623 732 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés 
XIV. Belügyminisztérium fejezete javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2022. szeptember 1. 

a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során 
a c) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  Országgyűlés elnökének felkérésével – az  1.  pont a)  alpontja szerinti cél 
megvalósítása érdekében, az Országgyűlési Őrség állománya vonatkozásában gondoskodjon
a) a 2022.  évben 192 903 210 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet I. Országgyűlés 

fejezet, 3. Országgyűlési Őrség címe javára,
b) a 2023.  évben 771 612 840 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  2023.  évi Kvtv. 1.  melléklet 

I. Országgyűlés fejezet, 3. Országgyűlési Őrség címe javára,
c) a 2024.  évtől  további  évi 524 697 523 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés 

I. Országgyűlés fejezete javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2022. szeptember 1. 

a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során 
a c) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – az 1. pont b) alpontja szerinti cél végrehajtása 
érdekében egyszeri jelleggel gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség címe 
javára legfeljebb 18 182 272 208 forint többletforrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 6. tudomásul veszi, hogy az  5.  pontban biztosított többlettámogatásból 4 994 544 000 forint – az  államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 39.  §-ában foglaltak 
figyelembevételével – a  Rendőrség 2022.  évi személyi juttatása eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 
növelésére irányul;
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 7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont b) alpontja szerinti 
feladat végrehajtásához 23 456 945 920 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  2023.  évi Kvtv. 1.  melléklet 
XIV. Belügyminisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során
 8. tudomásul veszi, hogy a  7.  pontban biztosított többlettámogatásból 22 471 302 720 forint – az  Ávr. 39.  §-ában 

foglaltak figyelembevételével – a  Rendőrség 2023.  évi személyi juttatása eredeti költségvetési kiadási 
előirányzatának növelésére irányul;

 9. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  határvédelem hatékonyságának  további növelése érdekében dolgozza ki és 
terjessze a Kormány elé az önkéntes tartalékos rendőri állomány rendszerének létrehozására vonatkozó javaslatot.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. október 20.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1340/2022. (VII. 15.) Korm. határozata
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó katonák illetményfejlesztésével 
összefüggő források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses 

állományú katonák, valamint a  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák illetményének  
első ütemben 2022. szeptember 1-jétől, második ütemben 2024. január 1-jétől történő fejlesztésével és az  ehhez 
szükséges többletforrás biztosításával a központi költségvetés LI. Honvédelmi Alap fejezet terhére;

 2. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti illetményfejlesztés végrehajtásához 
szükséges miniszteri rendelet előkészítéséről;

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2022. augusztus 1.

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  honvédelmi miniszter bevonásával – gondoskodjon az  1.  pontban 
meghatározott feladat végrehajtása érdekében
a) a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi 

Minisztérium fejezet javára egyszeri jelleggel 11 252 154 405 forint többletforrás,
b) a 2023. évi központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium fejezetében beépülő jelleggel 49 138 088 838 forint 

többletforrás,
c) a 2024. évi központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium fejezetében beépülő jelleggel további  

32 758 670 071 forint, valamint a beáramlás figyelembevételével számított további forrás
rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2022. szeptember 1.
 a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során
 a c) alpont tekintetében a 2024. évi központi költségvetés tervezése során

 4. tudomásul veszi, hogy a  3.  pont a)  alpontjában biztosított többlettámogatás – az  államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39.  §-ában foglaltak figyelembevételével –  
a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei 2022. évi személyi juttatása eredeti költségvetési kiadási 
előirányzatának növelésére irányul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból 
történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 8 300 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 24 918 310 031 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok 
alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 2. melléklet 
szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  2022. július 18.

 3. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól  
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  2.  pont  
szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl további –  
24 918 310 031 forinttal történő túlteljesülését;

 4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 13 253 185 390 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási 
Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. július 18.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 88 495 575
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 504 425

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

K1 -88 495 575
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -11 504 425

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások 8 000 000 000
396917 44 Megtakarítási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -8 000 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program
K5 Egyéb működési célú kiadások -200 000 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
379839 5 Működtetési célú kifizetések

K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Személyi juttatások

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 100 000 000
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

243634 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás -100 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program -200 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 8 300 000 000 8 300 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés
II. Köztársasági Elnökség
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
I. Országgyűlés

27 Országos Atomenergia Hivatal
001018 1 Országos Atomenergia Hivatal

K3 Dologi kiadások 250 000 000
II. Köztársasági Elnökség

000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal
K3 Dologi kiadások 311 000 000
K6 Beruházások 378 000 000

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

3 Államfői Protokoll kiadásai
249590 1 Államfői Protokoll kiadásai

K1 Személyi juttatások 150 000 000
K3 Dologi kiadások 250 000 000

X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 223 445 501
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 169 595
K3 Dologi kiadások 702 034 154

379895 2 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
K1 Személyi juttatások 10 729 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 576 000
K3 Dologi kiadások 5 221 919
K6 Beruházások 524 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
001052 2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása

K1 Személyi juttatások 86 902 655
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 297 345

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
348617 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

K3 Dologi kiadások 150 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 270 050 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
198291 2 Magyar Honvédség

K6 Beruházások 21 941 800 000
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 296 664 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 366 398

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Egészségügyi ágazati előirányzatok

386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 376 600 000

XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386973 3 Kormányzati szakpolitikák

K3 Dologi kiadások 2 890 000 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
362028 10 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 258 370 890
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 976 510 031

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
399040 1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 252 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 447 500 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -13 253 185 390

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások 300 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -24 918 310 031
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K3 Dologi kiadások 100 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések
K3 Dologi kiadások 2 226 378
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 452 756 355

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
I. Országgyűlés

27 Országos Atomenergia Hivatal
001018 1 Országos Atomenergia Hivatal 250 000 000

II. Köztársasági Elnökség
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 689 000 000

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

3 Államfői Protokoll kiadásai
249590 1 Államfői Protokoll kiadásai 400 000 000

X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 970 649 250
379895 2 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 19 051 519

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
001052 2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 98 200 000

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
348617 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 300 200 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
198291 2 Magyar Honvédség 21 941 800 000

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 346 030 998

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Egészségügyi ágazati előirányzatok

386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 376 600 000
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák 2 890 000 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
362028 10 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése 258 370 890

12 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 2 976 510 031

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 200 100 000

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések 4 454 982 733

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: 2022. július 18. 38 171 495 421 38 171 495 421

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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A Kormány 1342/2022. (VII. 15.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című 
kiemelt projekt összköltségének növeléséről

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt feladatkörében eljárva
a) egyetért az  EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” 

című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének 1. melléklet szerinti növelésével,
b) az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt 
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról;
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat G:2 mezőjében meghatározott, összesen legfeljebb 
3 363 661 697 forint összegű, az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a  Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján – a  központi  költségvetés 
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1342/2022. (VII. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti támogatás

(bruttó, forint)

Hatályos támogatás

(bruttó, forint)

Hatályos 

összköltség

(bruttó, forint)

481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés 

f ) pontja alapján 

a XIX. Gazdaság-

újraindítási Alap 

uniós fejlesztései 

fejezet EFOP 

előirányzat hazai 

társfinanszírozása 

terhére 

finanszírozandó 

összeg 

(forint)

Projekt megnövelt 

összköltsége

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.0-16-

2016-00001 

Egészségügyi 
szakellátók 
szállóinak 
fejlesztése

Országos 
Kórházi 

Főigazgatóság
8 500 000 000 10 494 144 803 10 628 925 742 3 363 661 697 13 383 758 237

A projekt célja az egészségügyi 
szakdolgozók, szakképzésben 
részt vevő orvosok, szakorvosok 
alapvető szükségleteinek 
kielégítése, fiziológiai igényeik és 
biztonságérzetük megteremtése, 
lakhatási körülményeik javítása, 
elhelyezési lehetőségeik bővítése, 
amely vonzóbbá teszi a felkínált 
munkahelyeket, kulturált 
életkörülményeket és jövőképet 
teremt a munkavállalók számára, 
az egészségügyi intézmények 
vezetői számára pedig újabb 
eszközt biztosít az új dolgozók 
felvételére, hiányzó állások 
betöltésére, jól teljesítő dolgozók 
megtartására, illetve hiányszakmák 
betöltésére.
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A Kormány 1343/2022. (VII. 15.) Korm. határozata
az IKOP-3.2.0-15-2017-00026 azonosító számú, „Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszer – 
járműbeszerzés” című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján 
egyetért az IKOP-3.2.0-15-2017-00026 azonosító számú, „Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszer 
– járműbeszerzés” című projekt (a  továbbiakban: projekt) forrásszerkezetének az  1.  melléklet szerinti 
módosításával;

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-ában foglalt jogkörében eljárva 
úgy határoz, hogy a  projekt keretemelése és annak végrehajtása során a  Kormányrendelet 3.  §-át nem kell 
alkalmazni;

c) egyetért a  projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásának az  Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program 3.2. prioritásán a  Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális 
átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása című kivitelezési projekt felszabaduló forrása 
terhére történő finanszírozásával.

 2. A Kormány felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 
1. melléklet szerinti módosításáról.

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az 1. pont c) alpontja szerinti többletforrás rendelkezésre állását követően azonnal

 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program  éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat]
a) 1. pont f ) alpont fa) pont fac) alpontjában a „161,43%-áig” szövegrész helyébe a „158,84%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „203,390” szövegrész helyébe a „200,130” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:81 mezőjében a „17,63” szövegrész helyébe a „21,28” szöveg
lép.

 4. Hatályát veszti az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 101b. sora.
 5. Hatályát veszti a  Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése 

és P+R  parkolók kialakítása, valamint a  Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és 
P+R parkolók kialakítása című projektjavaslatokkal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
a) 1. pontjában az „a Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése 

és P+R parkolók kialakítása, valamint” szövegrész,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora.

 6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2022.	évi	117.	szám

 
4545

1. melléklet az 1343/2022. (VII. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1.

Projekt 
azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást 
igénylő 

neve

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt 
összköltsége

(forint)
Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt 
támogatási 
intenzitása

Projekt Integrált 
Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program  
(a továbbiakban: 

IKOP)  
keretében 

finanszírozandó 
támogatásának 

összege 
(forint)

Projekt részére a Fejezet IKOP előirányzatának  
(a továbbiakban: IKOP-előirányzat) hazai 

társfinanszírozása terhére biztosítandó forrás

Projekt 
támogatási 
intenzitása

Projekt IKOP 
keretében 

finanszírozandó 
támogatásának 

összege
(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 
társfinanszírozása terhére biztosítandó forrás

Projekt 
támogatási 
intenzitása

Projekt IKOP 
keretében 

finanszírozandó 
támogatás 

összege 
(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 
társfinanszírozása terhére biztosítandó forrás

3.

Megtérülő 
projektköltségre 

jutó központi 
költségvetési 

forrás összege  
(forint)

Projekt le 
nem vonható, 

az Európai Unió 
(a továbbiakban: 
EU) felé el nem 

számolható ÁFA  
(forint)

Az EU felé 
el nem 

számolható 
költségek  

(forint)

Megtérülő 
projektköltségre 

jutó központi 
költségvetési 

forrás összege  
(forint)

Projekt le nem 
vonható,  

az EU felé el 
nem számolható 

ÁFA  
(forint)

Az EU felé 
el nem 

számolható 
költségek  

(forint)

Megtérülő 
projektköltségre 

jutó központi 
költségvetési 

forrás összege  
(forint)

Projekt le nem 
vonható,  

az EU felé el nem 
számolható ÁFA  

(forint)

Az EU felé 
el nem 

számolható 
költségek  

(forint)

4.

IKOP-3.2.0-

15-2017-

00026

Szeged–

Hódmezővásárhely 

tram-train rendszer 

– járműbeszerzés

MÁV- 

START 

Zrt.

100% 17 622 586 884 0 0 0 0 3 653 000 000 0 0 0 100% 21 275 586 884 0 0 0 21 275 586 884

Szeged–

Hódmezővásárhely 

tram-train vonalra 8 db 

hibrid jármű beszerzése.
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A Kormány 1344/2022. (VII. 15.) Korm. határozata
az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló  
1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

Az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1727/2020. (X. 30.) 
Korm. határozat
a) 1. pontjában a „203 953 415 351 forint” szövegrész helyébe a „211 982 880 540 forint” szöveg,
b) 2. pontjában a „199 019 386 005 forint” szövegrész helyébe a „203 512 556 063 forint” szöveg,
c) 5.  pontjában az  „a 2022–2024. évi központi költségvetés tervezése során” szövegrész helyébe  

az „a 2022–2024. évi központi költségvetés tervezése során, illetve a felmerülés ütemében” szöveg,
d) 6. pont a) alpontjában a „876 385 979 forint” szövegrész helyébe a „3 963 405 841 forint” szöveg,
e) 7.  pontjában az  „a 2023–2024. évi központi költségvetés tervezése során” szövegrész helyébe  

az „a 2023–2024. évi központi költségvetés tervezése során, illetve a felmerülés ütemében” szöveg,
f ) 9. pont b) alpontjában a „927 018 720 forintban” szövegrész helyébe az „1 151 656 354 forintban” szöveg,
g) 9. pont c) alpontjában a „838 504 800 forintban” szövegrész helyébe az „1 063 142 435 forintban” szöveg,
h) 10.  pontjában az  „a 2022–2024. évi központi költségvetés tervezése során” szövegrész helyébe  

az „a 2022–2024. évi központi költségvetés tervezése során, illetve a felmerülés ütemében” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 55/2022. (VII. 15.) ME határozata
a Magyar–Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és 
kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése 
alapján

dr. Pacsay-Tomassich Orsolyát
a Magyar–Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság

magyar társelnöki tisztségéből felmentem.

 2. Ezzel egyidejűleg

Menczer Tamást
a Magyar–Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság

magyar társelnökévé nevezem ki.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 56/2022. (VII. 15.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja és 234.  § (1)  bekezdése 
alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára –

Balogh Istvánt, a  Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát e  tisztségéből – más fontos 
megbízatására tekintettel –

2022. július 31-ei hatállyal

felmentem, egyidejűleg

Bunford Zsolt Jánost a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárává

2022. augusztus 1-jei hatállyal

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 57/2022. (VII. 15.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján – a  kultúráért és 
innovációért felelős miniszter javaslatára –

dr. Fülöp Pétert,

a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2022. július 15-ei hatállyal –

felmentem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 58/2022. (VII. 15.) ME határozata
országos kórházfőigazgató-helyettes kinevezéséről

Az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2.  § (5)  bekezdésében foglalt 
jogkörömben eljárva, az országos kórház-főigazgató javaslatára

dr. Szondi Zitát

– 2022. július 15-ei hatállyal –

országos kórházfőigazgató-helyettessé

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
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