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I.

A személyi állomány juttatásai.

I.1. Az illetmény, a költségtérítések, a juttatások
I.1.1. Illetmény
a) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonya alapján alapilletményből, az egyéb
pótlékokból és teljesítményjuttatásból álló illetményre jogosult.
b) Az alapilletmény beosztási illetményből, szolgálati időpótlékból és hivatásos
pótlékból tevődik össze.
c) A beosztási illetmény a hivatásos állomány tagjának besorolása alapján
megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó és a rendvédelmi
illetményalap szorzata.
d) A szolgálati időpótlék a hivatásos állomány tagját a szolgálati viszonyban eltöltött
tizedik évtől kezdődően megillető, a szolgálatban eltöltött további ötévenként
növekvő mértékű, a rendvédelmi illetményalap meghatározott százalékában
megállapított illetményelem. A szolgálati időpótlékra való jogosultságot a hivatásos
szolgálati idő figyelembevételével kell megállapítani.
e) A hivatásos pótlék a hivatásos állomány esküjében vállalt többletkötelezettségek és
a szolgálati beosztással járó többlet-igénybevétel és -terhelés ellentételezését
szolgálja. Mértékét a miniszter a rendvédelmi illetményalap 50-650%-a közötti
értékben állapítja meg.
I.2. Teljesítményjuttatás
A hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének
eredményétől függően, a szervezeti egység számára a szervezeti teljesítményértékelés
eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési
keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban, egyenlő mértékű
teljesítményjuttatásban részesíthető.
A teljesítményjuttatás tárgyévre meghatározott mértéke nem haladhatja meg a
hivatásos állomány tagja alapilletményének háromszorosát.
I.3. Rendvédelmi illetményalap
A rendvédelmi illetményalap összegét évente a központi költségvetésről szóló törvény
állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi rendvédelmi
illetményalap, jelenleg 38.650.-Ft
I.4. Egyéb pótlékok:
Ha a hivatásos állomány tagja olyan szolgálati beosztást tölt be, amelyben idegen
nyelv használata szükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló
bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni.
A hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítési helyétől, idejétől és körülményeitől
függően a következő pótlékra jogosult, mint például:
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az éjszakai pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5%-a,
valamint
a készenléti pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25%-a.
I.5. Az illetmény kifizetése és levonás az illetményből

I.5.1. Az illetmény kifizetésére vonatkozó szabály
Az illetményt Magyarország hivatalos pénznemében kell megállapítani, és havonta
utólag, a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kell a hivatásos állomány
tagjának megbízása alapján a fizetési számlájára átutalni, vagy ha azzal nem
rendelkezik, részére pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése
útján megfizetni.
Az illetmény kifizetésének és átutalásának költségei a rendvédelmi szervet terhelik.
A hivatásos állomány tagjának a rendvédelmi szerv a fizetési számlára történő
utalás esetén bankszámla-hozzájárulást adhat. A szolgálati viszony év közben
történő megszűnése esetén a bankszámla-hozzájárulás időarányosan jár.
I.5.2. Az illetményből történő levonás
Csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a hivatásos állomány tagjának
hozzájárulása alapján van helye, ettől eltérni nem lehet.
A jogalap nélkül kifizetett illetmény hatvan napon belül írásbeli fizetési
felszólítással visszakövetelhető a hivatásos állomány tagjától. Az általános
elévülési időn belül visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett illetmény, ha annak
alaptalanságáról a hivatásos állomány tagja tudott vagy tudnia kellett volna.
I.5.3. Jubileumi jutalom
A hivatásos állomány tagja jubileumi jutalomra jogosult, amelynek mértéke
a) huszonöt év szolgálati viszonyban töltött idő esetén kéthavi,
b) harminc év szolgálati viszonyban töltött idő esetén háromhavi,
c) harmincöt év szolgálati viszonyban töltött idő esetén öthavi,
d) negyven, és ezt követő minden öt év szolgálati viszonyban töltött idő esetén
héthavi távolléti díjnak megfelelő összeg.
I.5.3.1. A jubileumi jutalom esedékessége
A jubileumi jutalom a szolgálati viszonyban töltött idő elérésének napján esedékes.
A jogosultság megállapításához a hivatásos szolgálati időt kell figyelembe venni.
A hivatásos állomány tagja nem jogosult a jubileumi jutalomra, ha azt más
jogviszony alapján már megkapta.
I.6. Költségtérítések
I.6.1. A hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni
a) az egyik szolgálati helyről a másikra szolgálati érdekből történő áthelyezéssel
vagy átrendeléssel kapcsolatos,
b) a szolgálati feladat ellátásával kapcsolatban indokoltan felmerült, valamint
c) a szabadságról, a munkaszüneti és a pihenőnapról történő visszarendeléssel
összefüggő költséget.
I.6.2. A választható béren kívüli juttatások rendszere
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I.6.2.1. A választható béren kívüli juttatás mértéke
A jelenleg adható keretösszeg bruttó 200.000,- Ft/fő/év. A béren kívüli juttatás
éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást
teljesítő fegyveres szervet terhelő közterhek megfizetésére is.
A tárgyévre vonatkozó (továbbiakban: VBKJ) keret nem vihető át a következő
évre.
I.6.2.2. A választható béren kívüli juttatás jogosultsági feltétele
Nem jogosult a VBKJ-ra a hivatásos állomány tartós külszolgálaton lévő, illetve a
nemzeti szakértőként foglalkoztatott tagja, továbbá a:
 30 napon túli illetmény nélküli szabadságra (sem illetményre, sem távolléti
díjra nem jogosult a munkavállaló),
 GYES, GYED idejére (sem illetményre, sem távolléti díjra nem jogosult a
munkavállaló),
 a felmentési időszak, munkavégzés alóli mentesítés idejére (a munkavállaló
átlagkeresetet kap a felmentés idejére),
Jogosult VBKJ-ra:
 30 napon túli egészségügyi szabadság, szülési szabadság esetén (távolléti díj
jár a munkavállalónak),
 fegyelmi eljárásban szolgálati beosztásból történő felfüggesztés idejére (a
munkavállaló a távolléti díj meghatározott részére jogosult),
 a munkaviszony bármely okból történő megszűnése esetén a jogosultság
megszűnik.
A jogosultság mértékét a munkában töltött napok száma alapján kell meghatározni.
A visszafizetendő összeg mértéke minden esetben a nettó igénybe vett béren kívüli
juttatásokból számítandó, az időarányosság elvének alkalmazásával.
I.6.2.3. A VBKJ keretében az alábbi juttatások igényelhető
Jelenleg a SZÉP kártya három alszámlájára lehet összeget helyezni a fenti bruttó
összegből.
A három alszámla: szabadidő, szálláshely, vendéglátás.
I.6.3. A büntetés-végrehajtási szervezet kormánytisztviselőinek fogászati ellátása,
valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítése
A büntetés-végrehajtási szervek (továbbiakban: bv. szervek) kormánytisztviselő
állományú tagjai az utasítás alapján
a) fogászati ellátással,
b) a képernyős szemüveg készítésével, és
c) a képernyős szemüveggel történő ellátásba nem tartozó, látásjavító szemüveg,
kontaktlencse (a továbbiakban: látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse)
készítésével kapcsolatos költségtérítésre jogosultak.
I.6.3.1. Fogászati ellátás
Fogászati költségtérítésként a fogászati szolgáltatást nyújtó egészségügyi
szolgáltató által megállapított költség 75%-a, de évente összesen legfeljebb a
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központi költségvetésről szóló törvény szerinti illetményalap (a továbbiakban:
illetményalap) 150%-ának megfelelő összeg téríthető meg.
I.6.3.2. Látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse
A látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse esetében évente összesen legfeljebb az
illetményalap 30%-ának megfelelő összeg téríthető meg.
I.6.3.3. Képernyős szemüveg
Képernyős szemüvegre a bv. szervek azon kormánytisztviselői jogosultak, akik
olyan munkakört töltenek be, amely a napi munkaidőből legalább négy órában
képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő
figyelésével végzett munkát is.
A képernyős szemüveg esetében a szemüveg lencse, a becsiszolás, a felületkezelés
és az optikai szolgáltatások teljes ára, valamint a keret árából az illetményalap
10%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb mindösszesen az illetményalap 150%ának megfelelő összeg téríthető meg.
I.7. Illetményelőleg folyósításának és visszafizetésének szabályai
Határozott idejű foglalkoztatás esetén illetményelőleg csak úgy adható, hogy a
levonás a határozott idő lejáratáig teljesüljön.
Nem részesülhet illetményelőlegben a személyi állomány tagja, ha
a) próbaidejét tölti,
b) korábban felvett illetményelőlegből származó törlesztetlen tartozása van,
c) az illetményéből az illetményelőleg törlesztő részleteinek levonása bármely
ok miatt nem lehetséges,
d) GYES-en, GYED-en, szülési, illetve illetmény nélküli szabadságon
tartózkodik,
e) felmentési idejét tölti, vagy mentesítettek a munkavégzés alól.
I.7.1. Az illetményelőleg folyósítása, levonása
 Az illetményelőleg folyósítása átutalással vagy postai címre utalással történik,
pénztári kifizetésre nincs lehetőség.
 Az illetményelőleg törlesztő részleteinek levonását a személyi állomány tagja által
megadott havi illetményétől kezdődően kell visszavonni, de a levonást legkésőbb
az előleg átutalását követő hónapra járó illetményből kell megkezdeni.
 A hivatásos, rendvédelmi igazgatási alkalmazott, munkavállalói jogviszony
megszűnésekor a teljes illetményelőleg-tartozás visszafizetése esedékessé válik,
amelyet az utolsó havi illetményből kell teljesíteni.
 A vissza nem térített illetményelőlegből eredő tartozást hivatalból törölni kell, ha a
kedvezményezett szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség
következtében elhalálozott.
I.8. Lakhatási támogatás
A hivatásos állomány tagja részére lakhatási támogatás nyújtható, melynek fajtái az
alábbiak:
a) a szolgálat érdekében minisztérium vagy a rendvédelmi szerv kezelésében levő
állami tulajdonú lakás biztosítása bérleti díj megfizetése ellenében (a továbbiakban:
szolgálati lakás),
b) lakbértámogatás vagy albérleti díj-hozzájárulás,
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c) lakás, ház vagy ingatlan megszerzésének anyagi támogatása kamatmentes
kölcsönnel vagy vissza nem térítendő juttatással,
d) a lakásigény megoldásához egyszeri pénzbeli támogatás nyújtása,
e) az egyedülállók és gyermektelen házaspárok részére szükség esetén szálló- vagy
garzonelhelyezés,
f) a lakással rendelkezők részére a lakhatással kapcsolatos költségekhez való
hozzájárulás,
g) a lakástulajdon megszerzéséhez nyújtott hitelintézeti kölcsön igénybevételének
állami támogatása,
h) önkormányzati tulajdonban lévő, a rendvédelmi szerv bérlőkijelölési jogával érintett
lakás biztosítása, a tulajdonos önkormányzat rendeletében meghatározott bérleti díj
megfizetése mellett.
1.8.1. Jogosultság feltételei:
a) akinek a szolgálati viszonyban töltött ideje meghaladta a 3 évet,
b) akinek nincs folyamatban a szolgálati viszonyának megszüntetése,
c) aki ellen nem folyik fegyelmi eljárás,
d) aki ellen nem folyik büntetőeljárás.
A hivatásos állomány tagja az állományilletékes parancsnokának köteles bejelenteni
a hitelszerződés megkötését követő öt munkanapon belül az adatokban bekövetkezett
változásokról haladéktalanul köteles tájékoztatni az állományilletékes parancsnokát.
I.9. Természetbeni ellátás
 A hivatásos állomány tagját a természetbeni ellátás keretében térítésmentesen el
kell látni a rendvédelmi szerv feladatainak megfelelő fegyverzettel, felszereléssel,
ruházattal és - a jogszabályban meghatározott esetben - élelmezéssel.
 Az ellátási normákban meghatározott egyenruházati és felszerelési cikkek
beszerzésére első alkalommal a szolgálati viszony létesítésekor alapfelszerelési, ezt
követően pedig évenként ruházati utánpótlási ellátmány jár.
 A hivatásos állomány tagja évente a rendvédelmi illetményalap 250%-ának
megfelelő mértékű ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult, amely természetben is
kiadható. A hivatásos állomány tagjának a ruházati utánpótlási ellátmány
felhasználását ruházati termékről szóló számlával kell igazolni. Az ellátmány a
személyi jövedelemadó szempontjából természetbeni juttatásként kiadott
munkaruházatnak minősül.





A hivatásos állomány tagja a mindenkori ruházati utánpótlási ellátmány terhére a
miniszter által meghatározott mértékben köteles a ruházat költségeit fedezni.
A ruházati utánpótlási ellátmányt a jogosultság évében kell kiadni. Ellátmányként
csak rendszeresített egyenruházati termék szolgáltatható ki.
A természetbeni ellátás és a hivatásos állomány egyéb, ruházati utánpótlással
kapcsolatos vásárlásának biztosítása érdekében a ruházatot biztosító szerv jogosult
a hivatásos állomány tagjának az ellátás, vásárlás szempontjából szükséges adatait
kezelni.

I.9.1. Riadócsomaggal való ellátás szabályai
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A riadócsomag egyszeri ellátás, amit az igényjogosult részére a szolgálati hely
szerinti gazdálkodó szerv a kinevezést követő 30 napon belül biztosít. A
kifizetett összeg elszámolás köteles. Az elszámolást a ruházati utánpótlási
ellátmánnyal megegyező módon kell végrehajtani.
A riadócsomag értéke 6800 Ft, amelynek kiadását a ruházati személyi
nyilvántartásban kell rögzíteni.
A személyi állomány újonnan kinevezett tagja a riadócsomagot a kinevezését
követő
30
napon
belül
köteles
összeállítani.
A riadócsomag összetétele:
a) tisztálkodó felszerelésként törölközőt, szappant, fogkefét, fogkrémet, WCpapírt, fésűt és férfiak esetében borotválkozó-felszerelést, nők esetében intim
higiénés csomagot,
b) kétnapi hidegélelem gyanánt legalább 2 db és legalább 400 gr-os melegíthető
készételkonzervet, 2 db, legalább 60 gr-os és 2 db, legalább 130 gr-os hús- vagy
zöldségkészítmény-konzervet, valamint konzervnyitót és evőeszközt,
c) tisztító- és karbantartó-felszerelés gyanánt lábbelitisztító- és varrókészletet,
valamint
d) A/5-ös füzetet és íróeszközt tartalmaz.
A felsorolt termékekre vonatkozó fogalmak gyűjtőfogalmak, amennyiben a
számlán
szereplő
termékek
megnevezései,
e
gyűjtőfogalmakkal
behelyettesíthetőek, a számla elfogadható.
A riadócsomagot az igényjogosultnak a szolgálati helyén kell tárolnia. A
riadócsomagban tárolt cikkek, felszerelések és eszközök karbantartását, pótlását a szavatossági idővel rendelkezők szavatossági frissítését is beleértve - az
igényjogosult saját költsége terhére hajtja végre.

A szolgálati viszony megszűnése esetén - amennyiben a szolgálati viszony a
létesítésétől számított egy éven belül megszűnik - az igényjogosult köteles a
kifizetett összeget visszatéríteni. Az egy évet elérő vagy meghaladó hivatásos
szolgálat után történő leszerelés esetén a leszerelőt visszatérítési kötelezettség
nem terheli.
Ugyanazon igényjogosultnak szervek közötti vagy szerven belüli, két éven belül
történt ismételt (többszöri) áthelyezésekor, átsorolásakor vagy leszerelését követő
ismételt állományba vételekor az igényjogosultat újbóli ellátás nem illeti meg.
A riadócsomag ellenőrzését a ruházati szemle során kell végrehajtani.
I.9.2. Alsóruházati költségtérítés
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A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül
kifizetésre, a raktári készletek felhasználását követően.
Összege 10 000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási
ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe
sötétkék, vagy fekete. A téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés
határozza meg. Az alsóruházati költségtérítést csak az új felszerelő állomány
részére kell biztosítani.
II.
Kártérítési felelősség
II.1.
A hivatásos állomány tagjának kártérítési felelőssége
II.1.1. A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból eredő kötelességének vétkes
megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
A károkozó vétkességét, a kár bekövetkeztét és mértékét, valamint az okozati
összefüggést a rendvédelmi szervnek kell bizonyítania.
II.1.2. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején
nem volt előre látható vagy amelyet a rendvédelmi szerv vétkes magatartása
okozott, vagy amely abból származott, hogy a rendvédelmi szerv kárenyhítési
kötelezettségének nem tett eleget.
II.1.3. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a károkozó egyhavi
alapilletményének 50%-át nem haladhatja meg.
A károkozó a háromhavi alapilletménye erejéig felel, ha gondatlanságából
eredően
a) a rendvédelmi szerv gazdálkodására vagy az anyagi-technikai eszközök kezelésére
vonatkozó szabályok megsértésével okozta a kárt,
b) az ellenőrzési kötelezettsége elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével okozta a
kárt,
c) hatósági jogkörben eljárva a jogszabályok megsértésével okozta a kárt, vagy
d) a kár olyan - jogszabályba ütköző - parancs, utasítás teljesítéséből keletkezett,
amelynek következményeire az utasított károkozó előzőleg felhívta a figyelmet.
II.1.4. Szándékos károkozás esetén a károkozó a teljes kárt köteles megtéríteni.
A hivatásos állomány tagja vétkességére tekintet nélkül felelős azért a hiányért,
amely olyan dologban következett be, amelyet visszaszolgáltatási vagy elszámolási
kötelezettséggel jegyzék vagy elismervény alapján vett át, és amelyet állandóan az
őrizetében tart, kizárólagosan használ vagy kezel.
A pénz- és értékkezelő, valamint a pénztáros jegyzék vagy elismervény hiányában
is teljes felelősséggel tartozik az általa kezelt pénzért, értékpapírért vagy egyéb
értéktárgyért.
II.1.5. Mentesül a hivatásos állomány tagja a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt
elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a rendvédelmi szerv a biztonságos őrzés
feltételeit nem biztosította.
A meghatározott feltételek meglétét, a kár, hiány bekövetkeztét és mértékét a
rendvédelmi szervnek kell bizonyítania.
II.2.

Leltárhiány megállapítása, felelősségrevonás
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II.2.1.
A leltárhiány a kezelésre átvett anyagban, áruban, leltári készletben ismeretlen
okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó
veszteség mértékét meghaladó hiány. A leltárhiányért való megtérítési felelősséget
- a raktárosok előzetes hozzájárulásának hiányában - csak a raktár teljes készletének
leltározása alapján lehet megállapítani.
Leltározásnál a raktárosnak vagy akadályoztatása esetén a képviselőjének jelenlétét
lehetővé kell tenni. Ha a raktáros a képviseletéről nem gondoskodott, akkor az
állományilletékes parancsnok e feladat ellátására szakmailag alkalmas, az ügyben
érdektelen képviselőt köteles kijelölni.
A leltárhiányért való felelősséget a leltárfelvétel befejezését követő hatvan napon
belül el kell bírálni, és a határozatot a raktárossal írásban közölni kell. A határidő
eltelte után a raktárost kártérítésre nem lehet kötelezni.
II.2.2. A leltárhiány megtérítése
A leltárhiányért a raktárvezető és a raktárvezető-helyettes hathavi, a beosztott
raktáros, anyagkezelő négyhavi alapilletménye erejéig felel.
Ha a hivatásos állomány tagja olyan raktári szolgálati beosztásban teljesít
szolgálatot, ahol az átvett anyagokat, raktári készleteket állandóan egyedül kezeli, a
teljes leltárhiányért felel.
II.2.3. A leltárhiányért való felelősség megállapítása
A leltárhiányért a megtérítési felelősséget akkor lehet megállapítani, ha
a) a raktárost a raktári beosztásba helyezéskor írásban tájékoztatták a kártérítési
felelősség formájáról és mértékéről,
b) az anyagokat, raktári készleteket kezelésre szabályszerűen átadták, és azokat a
raktáros átvette.
Ha a kárt többen együttesen okozták, vétkességük arányában, a megőrzésre átadott
dologban bekövetkezett hiány és leltárhiány esetén az alapilletményük arányában
felelnek.
A kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való
megtérítését indokolják.
Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a megrongálódott dolog
értékesítéséből vagy biztosítási jogviszonyból eredően megtérült.
II.3.
Kártárítési felelősség megállapítása, a kártérítési eljárás megindítása
II.3.1. A hivatásos állomány tagja kártérítési felelősségének megállapítására az
állományilletékes parancsnok jogosult.
Az állományilletékes parancsnok a kár felfedezése után intézkedni köteles a kár
összegének és a károkozó személyének megállapítására. A kár összegének és a
károkozó személyének megállapítását követő tizenöt napon belül az
állományilletékes parancsnok megindítja a kártérítési eljárást.
A kártérítési eljárás során a tényállás megállapításával arra alkalmas, az ügyben
érdektelen és elfogulatlan személyt kell megbízni. Ha a tényállás bonyolult, a
kártérítési eljárás lefolytatására bizottságot kell kijelölni.
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II.3.2. A kártérítési eljárás szabályai
A kártérítési eljárásban a hivatásos állomány tagját meg kell hallgatni, és lehetővé
kell tenni, hogy védekezését részletesen előadja. A lefolytatott bizonyításról
jegyzőkönyvet kell felvenni.
Ha a hivatásos állomány tagja a kártérítési eljárás során a kár mértékét vitatja, és
emiatt a kár összegének vizsgálatára szakértő kirendelése válik szükségessé, a
szakértői vizsgálat időtartamára az eljárás felfüggeszthető.
A hivatásos állomány tagja a kártérítési eljárásban érdekeinek védelmével
megbízhatja az érdek-képviseleti szervét, valamint ügyvédet hatalmazhat meg.
A kártérítési eljárás megindítását követő hatvan napon belül az állományilletékes
parancsnok indokolt határozattal dönt a kártérítésre kötelezésről vagy annak
mellőzéséről. A határidőbe a kártérítési eljárás felfüggesztésének időtartama nem
számít be.
Az állományilletékes parancsnok a kártérítési eljárás megindításának mellőzésével
kiadott határozatban rendelkezhet a kár megtérítéséről, ha a keletkezett kár összege
a rendvédelmi illetményalap kétszeresét nem haladta meg, a károkozó a
felelősségét írásban elismerte és kötelezettséget vállalt a kár harminc napon belüli
megtérítésére.
Az állományilletékes parancsnok a kártérítési eljárásban hozott határozatban
felhívja a károkozót, hogy a határozattal szemben tizenöt napon belül panasszal
élhet. Ha a károkozó nem él panasszal, a kártérítésre vonatkozó határozat
végrehajtható.
Az állományilletékes parancsnok határozata elleni panaszt nyolc napon belül fel
kell terjeszteni az elöljáró parancsnokhoz, aki azt harminc napon belül elbírálja.
A határidő további harminc nappal meghosszabbítható.
A kártérítési eljárásban hozott másodfokú határozattal szemben a kártérítésre
kötelezett bírósághoz fordulhat.
Az állományilletékes parancsnok a kártérítést utólag mérsékelheti, ha a kártérítésre
kötelezett körülményeiben olyan változás következett be, amely a kártérítés
méltányos csökkentését teszi indokolttá.
Méltánylást érdemlő személyi körülményekre tekintettel az állományilletékes
parancsnok a kártérítés levonását vagy végrehajtását elhalaszthatja, valamint
részletfizetést engedélyezhet.
II.4.
A rendvédelmi szerv kártérítési felelőssége
A rendvédelmi szerv vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel a hivatásos
állomány tagjának a szolgálati viszonyával összefüggésben keletkezett kárért.
A rendvédelmi szerv a vétkességére tekintet nélkül felel a kárért, ha az olyan betegség
következménye, amely
a) a szolgálat teljesítésével összefüggésben keletkezett, vagy
b) a szolgálat sajátosságaival összefüggésben jelentősen súlyosbodott.
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A betegség súlyosbodását akkor lehet jelentősnek tekinteni, ha az egészségkárosodás
mértéke a 12%-ot meghaladja
A rendvédelmi szerv a szolgálati viszonnyal összefüggő balesetből eredő személyi
kárért vétkességére tekintet nélkül felel.
A rendvédelmi szerv mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az
ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és
nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt
elhárítsa.
II.4.1. Kár megtérítésének kizáró oka
Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a károsult vétkes magatartása
idézett elő.
II.4.2. A kártérítés felelősség megállapításának és a kár megtérítésének szabályai
A hivatásos állomány tagjának kell bizonyítania a kárát és azt, hogy a kár a szolgálati
viszonnyal okozati összefüggésben keletkezett.
A rendvédelmi szerv a kárfelelőssége alapján a hivatásos állomány tagjának elmaradt
jövedelmét, dologi kárát, a sérelemmel, valamint ennek elhárításával összefüggésben
felmerült indokolt költségeit köteles megtéríteni.
A szolgálati viszony körében az elmaradt jövedelem megállapításánál a távolléti díjat
kell figyelembe venni, továbbá azoknak a rendszeres szolgáltatásoknak a pénzbeli
értékét, amelyekre a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszony alapján jogosult,
feltéve, hogy azokat a károkozás bekövetkezését megelőzően rendszeresen igénybe
vette.
A szolgálati viszonyon kívüli elmaradt jövedelemként a sérelem folytán elmaradt
egyéb rendszeres, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével elismerhető
keresetet kell megtéríteni.
A rendvédelmi szerv a hivatásos állomány kártérítésre jogosult tagjától vagy annak
közeli hozzátartozójától a munkavégzésből származó jövedelméről, jövedelmi
viszonyairól évente igazolást kérhet.
A rendvédelmi szerv a károsultat értesíti, ha a kártérítés mértékének módosítására
alapul szolgáló illetményemelést hajtott végre. A rendvédelmi szerv hivatalból
módosítja a járadék összegét.
II.4.3. Nem kell megtéríteni az olyan szolgáltatások értékét, amelyek rendeltetésük
szerint csak munkavégzés esetén járnak, továbbá a költségtérítés címén járó
összeget.
II.4.4. Kártérítésként járadékot is meg lehet állapítani. Rendszerint járadékot kell
megállapítani akkor, ha a kártérítés a károsult vagy a vele szemben tartásra
jogosult közeli hozzátartozója tartását vagy tartásának kiegészítését hivatott
szolgálni.
II.4.5. Kártérítési eljárás szabályai
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A károsult állományilletékes parancsnoka a károkozásról való tudomásszerzéstől
számított tizenöt napon belül köteles a károsultat felhívni kárigényének
előterjesztésére. A rendvédelmi szerv a kárigény bejelentésétől számított tizenöt
napon belül írásbeli tájékoztatást ad a károsultnak az eljáró szervről és az eljárás
módjáról.
A károsult a kártérítési igényét annak a szolgálati helynek az állományilletékes
parancsnokához nyújthatja be, ahol a kár keletkezett.
A rendvédelmi szerven belüli vezénylés időtartama alatt bekövetkezett kár
esetében a kárigényt annál a szervnél kell benyújtani, amelynél a kár keletkezett.
A kártérítési igényt az igénybejelentés beérkezésétől számított hatvan napon belül,
a rendvédelmi szervnek kell elbírálnia, és a döntést a károsulttal indokolt
határozatban kell közölnie. Ha a kártérítési igény vagy annak mértéke alaptalan
vagy részben alaptalan, az elbíráló szerv erről a károsultat azzal értesíti, hogy
igényével bírósághoz fordulhat.
A károsult a határozat ellen harminc napon belül keresettel fordulhat a bírósághoz.
A határozat keresettel nem érintett részei jogerőre emelkednek.
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Jogszabályi háttér
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
11/2013. (IV. 23.) BM rendelet 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
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 58/2020. (XII.03.) OP utasítás az
illetményelőleg folyósításának és visszafizetésének szabályozásáról
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 39/2020. (VII.24) OP utasítás a büntetésvégrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak, rendvédelmi igazgatási
alkalmazottainak, munkavállalóinak és a hivatásos állományból nyugállományva helyezettek
fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről,
illetve támogatásban részesítéséről
9/2021. (II. 19.) BVOP utasítás a választható béren kívüli juttatások rendszeréről
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