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III. Kormányrendeletek

A Kormány 330/2014. (XII. 16.) Korm. rendelete
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
24/A.  §-a alapján a  Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1081 Budapest, 
II.  János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám: 01-10-042416) 50%+1 szavazatnyi hányadot megtestesítő „A” sorozatú 
törzsrészvénynek és 1 (egy) darab „B” sorozatú elsőbbségi részvénynek az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság által a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaságtól történő megszerzését közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.

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

A belügyminiszter 65/2014. (XII. 16.) BM rendelete
a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, 
szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 
20/2013. (V. 28.) BM rendelet és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 
32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 3., 6., 9., 10., 11. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a 2.  § tekintetében az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai 
és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) 
BM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 19.  § 
(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvezés – az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott kivételekkel – a magyar helyesírás 
szabályai szerint történik.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 65/2014. (XII. 16.) BM rendelethez

 1. Az R. 2. melléklet „A 9. sorszámú Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés 
szakmai és vizsgakövetelménye” című fejezet 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség:
− 34 522 03 Elektronikai műszerész,
− 34 522 01 Elektromechanikai műszerész,
− 33 523 02 000 Távközlési és informatikai hálózatszerelő,
− 34 522 04 Villanyszerelő,
− 54 523 01 Automatikai technikus,
− 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő,
− 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész,
− 54 523 02 Elektronikai technikus,
− 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus,
− 32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő,
− 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó,
− 32 521 04 Órás,
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− 51 523 01 PLC programozó,
− 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető,
− 54 523 05 Távközlési technikus,
− 51 523 02 Távközlési üzemeltető,
− 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő,
− 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész,
− 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus,
− 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus,
− 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus,
− 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető
szakképesítés.”

 2. Az R. 2. melléklet „A 9. sorszámú Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés 
szakmai és vizsgakövetelménye” című fejezet 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

3.3.3. 34 522 03 Elektronikai műszerész szakképesítés

3.3.4. 34 522 01 Elektromechanikai műszerész szakképesítés

3.3.5. 33 523 02 000 Távközlési és informatikai hálózatszerelő szakképesítés

3.3.6. 34 522 04 Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés

3.3.7. 54 523 01 Automatikai technikus szakképesítés

3.3.8. 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő szakképesítés

3.3.9. 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész szakképesítés

3.3.10. 54 523 02 Elektronikai technikus szakképesítés

3.3.11. 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus szakképesítés

3.3.12. 32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari 
gépszerelő

szakképesítés

3.3.13. 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó szakképesítés

3.3.14. 32 521 04 Órás szakképesítés

3.3.15. 51 523 01 PLC programozó szakképesítés

3.3.16. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakképesítés

3.3.17. 54 523 05 Távközlési technikus szakképesítés

3.3.18. 51 523 02 Távközlési üzemeltető szakképesítés

3.3.19. 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő szakképesítés

3.3.20. 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész szakképesítés

3.3.21. 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus szakképesítés

3.3.22. 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati 
rendszerüzemeltető technikus

szakképesítés

3.3.23. 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli 
rendszerüzemeltető technikus

szakképesítés

3.3.24. 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető szakképesítés
”

 3. Az  R. 2.  melléklet „A 12. sorszámú Katasztrófavédelmi előadó megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye” című fejezet 7. pontja a következő 7.5. alponttal egészül ki:
„7.5. A  kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az  eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a  javítási-
értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.”

 4. Az  R. 2.  melléklet „A 13. sorszámú Katasztrófavédelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye” című fejezet 7. pontja a következő 7.3. alponttal egészül ki:
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„7.3. A  kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az  eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a  javítási-
értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.”

 5. Az  R. 2.  melléklet „A 14. sorszámú Katasztrófavédelmi szakelőadó megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye” című fejezet 7. pontja a következő 7.4. alponttal egészül ki:
„7.4. A  kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az  eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a  javítási-
értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.”

 6. Hatályát veszti az  R. 2.  melléklet „A 20. sorszámú Migrációs ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye” című fejezet 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat C:5.2.2. és C:5.2.3. mezőjében a „szóbeli,” 
szövegrész.

 7. Az R. 2. melléklet „A 22. sorszámú Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” című fejezet 7. pontja a következő 7.5. alponttal egészül ki:
„7.5. A  Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező és Tűzvédelmi szervező) 
szakmairányok vizsgái esetén a kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, 
valamint a  javítási-értékelési útmutatókat a  vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni 
a vizsgaelnökhöz.”

 8. Az  R. 2.  melléklet „A 35. sorszámú Fegyveres biztonsági őr megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye” című fejezet 5. pont 5.3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat központilag összeállított és 
kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre válaszol a vizsgázó.
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%”

 9. Az  R. 2.  melléklet „A 35. sorszámú Fegyveres biztonsági őr megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye” című fejezet 7. pont 7.6. alpontjában a „2012.” szövegrész helyébe a „2015.” szöveg lép.

 10. Az R. 2. melléklet „A 40. sorszámú Tűzoltó II. megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” című 
fejezet 7. pontja a következő 7.3. és 7.4. alponttal egészül ki:
„7.3. A képzésben résztvevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.
7.4. A  kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az  eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a  javítási-
értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.”

 11. Az  R. 2.  melléklet „A 41. sorszámú Tűzoltó szerparancsnok megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye” című fejezet 7. pontja a következő 7.4. alponttal egészül ki:
„7.4. A  kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az  eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a  javítási-
értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.”

A belügyminiszter 66/2014. (XII. 16.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, 
kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  § (2)  bekezdés 
6.,  11.  és 20.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 4., 7., 10., 21., 22., és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: RUSZ) 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  rendelet hatálya kiterjed a  rendőrségre, a  büntetés-végrehajtási szervekre, a  hivatásos katasztrófavédelmi 
szervekre, valamint a  rendészeti szakközépiskolákra (a továbbiakban: oktatási intézetek), a  Szervezett Bűnözés 
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Elleni Koordinációs Központra, a  Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központra, ezeknek a  szerveknek 
az  egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományára, az  Alkotmányvédelmi Hivatal és a  Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat tábornoki rendfokozatú hivatásos állományú tagjaira, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar (a továbbiakban: NKE-RTK) egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományára és 
hallgatóira, az  oktatási intézetek tanulói állományára, a  vezényelt állományra, továbbá a  hivatásos állományból 
nyugállományba helyezett személyekre.”

2. §  A RUSZ 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) igényjogosult: az  önálló szervek hivatásos és egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya, az  NKE-RTK 
egyenruha ellátásra jogosult személyi állománya és hallgatói, az  oktatási intézetek tanulói állománya, valamint 
a vezényeltek;”

3. §  A RUSZ 2. § e) pont ef ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[e) ruházati termékek és felszerelési cikkek:]
„ef ) a hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény, a karjelvény, a testületi jelvény, a hímzett azonosító, a hímzett 
névkitűző, rendfokozati jelzések, a kitüntetések és tartozékai, valamint”

4. §  A RUSZ 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szerveknél ruházati szemlét évente legalább két alkalommal, az  elsőt 
április 15-ig, a másodikat legkésőbb október 31-ig kell megtartani az igényjogosult személyi állomány öltözetének 
ellenőrzése érdekében. A ruházati szemle időpontjában a szemlére kijelölt állománynak egységes szolgálati-, vagy 
gyakorló öltözetben kell megjelennie. A  ruházati szemle megtartására és a  szemle során tapasztalt hiányosságok 
megszüntetésére az állományilletékes parancsnok intézkedik. A ruházati pótlás elrendelésekor figyelembe kell venni 
a  termékek állapotát és szolgálati feladatellátásra való alkalmasságát, a  termékek 12. mellékletben meghatározott 
viselési idejét. A pótlás megtörténte után, az elhasználódott ruházati terméket be kell vonni.

5. §  A RUSZ 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A ruházati szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a szemle lefolytatását és eredményét. 
A  jegyzőkönyvekről készült összefoglaló jelentést a  ruházati szakszolgálat a  szemle lefolytatásától számított 
30 napon belül megküldi a középfokú szakirányító szerv részére.”

6. §  A RUSZ 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szervek vonatkozásában a  végrehajtott ruházati szemlékről és 
a  hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekről, valamint a  ruházati termékek és felszerelési cikkek ellátási 
tapasztalatairól szóló jelentést a  középfokú szakirányító szerv vezetője minden év január 31-ig felterjeszti 
a Belügyminisztérium részére.”

7. §  A RUSZ 8. § (1) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kötelező egyenruházatot beszerezni)
„c) a  rendelkezési állományban lévőknek és nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévőknek, kivéve a  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemre vezényelt hivatásos állomány tagjait,”

8. §  A RUSZ 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagjának az állományilletékes parancsnok szolgálati egyenruha 
viselését rendeli el, akkor a ruházat biztosítása – ha a ruházat az igényjogosult ruházati normájában nem szerepel – 
az elrendelő vagy a fogadó szerv költségvetése terhére történik.”

9. §  A RUSZ 17. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  alapellátást és az  alapellátás-kiegészítést a  hatályos normatáblázat alapján kell biztosítani. Ha 
az  igényjogosult alapellátás, illetve alapellátás kiegészítés – kivéve alsóruházati költségtérítés – jogcímen 
készpénzben kifizetett összegnél olcsóbban szerzi be a  normájában szereplő egyenruházati termékeket és 
felszerelési cikkeket, úgy a  fennmaradó összeget részére túlellátásként kell előjegyezni. Ha az  igényjogosult 
alapellátás, illetve alapellátás-kiegészítés – kivéve alsóruházati költségtérítés – jogcímen készpénzben kifizetett 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 177. szám 24509

összegnél drágábban szerzi be a  normájában szereplő egyenruházati termékeket és felszerelési cikkeket, 
– a (4) bekezdés figyelembevételével – úgy részére a többletköltséget ki kell fizetni.”

10. §  A RUSZ 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A ruházati alap- és utánpótlási ellátmány – készpénzben kifizetett részének – felhasználását igazoló számlával 
az igényjogosultnak tárgyév november 15-ig kell elszámolnia.
(2) Ha az  időarányos ruházati utánpótlási ellátmány kifizetésére tárgyév november 1-je és december 1-je között 
kerül sor, az igényjogosultnak a kifizetett összeggel, a kifizetés napjától számított 30 napon belül el kell számolnia. 
Az igényjogosult elhalálozása esetén a 27. § (5) bekezdése szerint kell eljárni.”

11. §  A RUSZ 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Alapellátáskor és alapellátás-kiegészítés során az  igényjogosultak részére konfekcionált termékeket 
(természetbeni ellátás), felszerelési lapot, vagy ruházati utalványt kell biztosítani. A  társasági ruházat, a  méretes 
ruházatok, valamint lábbelik beszerzési ára csak azokra a  termékekre és cikkekre fizethető ki, amelyekből 
az igényjogosult méretére konfekcionált kivitelű nem áll rendelkezésre.”

12. § (1) A RUSZ 21. § (1) bekezdése d) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
(Alapellátás-kiegészítésre igényjogosult:)
„d) az áthelyezett, aki további használatra alkalmas, a fogadó szervnél rendszeresített egyenruházati termékkel vagy 
felszerelési cikkel előzőleg részben ellátásra került és részére a kiegészítés indokolt, valamint”

 (2) A RUSZ 21. § (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
(Alapellátás-kiegészítésre igényjogosult:)
„e) akit a rendelkezési állományból szolgálati beosztásba helyeznek.”

13. § (1) A RUSZ 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  teljes alapellátás terhelési időpontjától számított 12 hónapig ruházati utánpótlási ellátmány nem jár. Ezt 
követően a  13. hónap első napján a  tárgyévre vonatkozó ruházati utánpótlási ellátmány december 31-ig járó 
időarányos részét, majd a továbbiakban évente január 1-jével az ellátmány teljes összegét kell jóváírni. A miniszter 
a  tárgyévi ruházati utánpótlási ellátmány kiadásának rendjét, a  tárgyévet megelőző év december 31-ig határozza 
meg, amelyről az  önálló szerveknek értesíteni kell az  igényjogosultat. A  ruházati utánpótlási ellátmánynak 
a  természetbeni ellátással nem terhelt, pénzben kifizethető részét tárgyév szeptember 15-ig kell kifizetni. 
Az ellátmány természetbeni részét tárgyév december 31-ig kell kiadni.”

 (2) A RUSZ 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  tárgyévi ruházati utánpótlási ellátmány forintösszegét a  természetbeni ellátásként meghatározott 
termékek és cikkek beszerzési ára meghaladja, úgy a különbözetet a következő évi ruházati utánpótlási ellátmány 
terhére túlellátásként kell előjegyezni. A túlellátásként előjegyzett összeget a ruházati utánpótlási ellátmányt terhelő 
teljes kiegyenlítésig kell csökkenteni.”

14. §  A RUSZ 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Illetmény nélküli szabadságon lévő személy, továbbá a  gyermekgondozási díjban (a továbbiakban: GYED), 
illetve gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban: GYES) részesülők – a GYED és GYES melletti újbóli munkába 
állást kivéve – ruházati utánpótlási ellátmányt a  távollétük egész időtartamára nem kaphatnak. A  távollét 
időtartamát – összevontan – egész hónapokban kell számítani, a töredék hónap nem vehető figyelembe. A részükre 
előre kifizetett ruházati utánpótlási ellátmánynak azon részét, amelyre vonatkozóan a  jogosultság nem áll fenn, 
túlellátásként kell előjegyezni, és a következő évi ruházati utánpótlási ellátmányból le kell vonni, illetve leszerelés 
esetén vissza kell téríttetni.”

15. §  A RUSZ 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Attól, akinek a  szolgálati viszonya megszűnt, a  kiadott ruházati termékeket és felszerelési cikkeket 
–  a  névkitűzők, ingek, blúzok, téli ingek, téli alsók, lábbelik, kesztyűk és zoknik kivételével – valamint a  speciális 
szolgálati egyenruházatot azonnali hatállyal be kell vonni és azt az  állomány további ellátására kell felhasználni. 
A  ruházati elszámolást a  szolgálati viszony megszűnésekor hatályos ruházati normatáblázat, valamint a  két éven 
belüli átminősítés figyelembevételével kell végrehajtani.”
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16. §  A RUSZ 44. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A riadócsomag összetétele:)
„b) kétnapi hidegélelem – legalább 2 db melegíthető 400 gr-os készételkonzerv, 2 db 65 gr-os és 2 db 150 gr-os 
hús-, vagy zöldségkészítmény konzerv –, konzervnyitó,”

17. §  A RUSZ 45. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  NKE RTK-ra vezényelt oktatói vagy nevelői feladatokat ellátó hivatásos állomány tagja, egyetemi 
munkavégzésének időtartama alatt illetve azzal összefüggésben – a  feladat jellegétől függően – szolgálati, vagy 
gyakorló ruházat viselésére kötelezett. A  vezényelt hivatásos állományú személy, szolgálati ruházatként a  vegyes 
ruhás alapellátási normában felsorolt ruházati termékek és felszerelések beszerzésére kötelezett. Amennyiben azzal 
nem rendelkezik, a beszerzés a vezényelt hivatásos állományú személy saját költségére történik.”

18. §  A RUSZ 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hivatásos állományból nyugállományba helyezett személyek egyenruha viselésének jogosultságáról 
a  nyugállományba helyezési állományparancs intézkedik. A  nyugállományba helyezett személy csak társasági 
egyenruházat viselésére jogosult, a  hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény nélkül. A  Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Fenntartói Testületében szolgálatot ellátó, illetve az  Egyetemen oktatói, kutatói és tudományos 
tevékenységet végzők – a  hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény nélkül – egyetemi munkavégzésük 
időtartama alatt, illetve azzal összefüggésben jogosultak szolgálati és gyakorló ruházat viselésére is. Ennek 
beszerzési költsége a nyugállományba helyezett személyt terheli.”

19. §  A RUSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

20. §  A RUSZ 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

21. §  A RUSZ 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

22. §  A RUSZ 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

23. §  A RUSZ 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

24. §  A RUSZ a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

Záró rendelkezések

25. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

26. §  Hatályát veszti a RUSZ 59/A. §-ában a „legkésőbb 2014. december 31-ig” szövegrész.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. A Rendőrség ruházati alapellátási normái (kivéve Készenléti Rendőrség) 
 

 A B C D E F G H I J K L M N 

1   Termék megnevezése 
menny. 
egység 

csökken-
tett alap-

ellátási 
norma 

egyen-
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

egyen-
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

egyen-
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

vegyes 
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

polgári 
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

szenior szenior 

vegyes 
ruhás 
alap- 

ellátási 
norma 

vegyes 
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

2 Normakód        CS  E1  E2  E3  V  P  S1  S2  T1  T2 

3 
 1.  
Gyakorló 
ruházat 

a) 
 14M e. rendészeti 
gyakorló bakancs ** 

pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 b) 
 10M e. rendészeti 
gyakorló nadrág 

db 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

5 c)  Gyakorló póló, sötétkék db 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 d) 
 10M e. rendészeti 
gyakorló zubbony, 
felirattal 

db 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

7 e) 
 10M e. rendészeti 
gyakorló dzseki, felirattal 

db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
 2. 
 Szolgálati 
ruházat 

a) 
 12M e. r. szolgálati 
félcipő 

pár  1 1 1 1      

9 b) 
 12M e. r. szolgálati nyári 
pantalló 

db  1 1 1 1      

10 c) 
 12M e. r. szolgálati téli 
pantalló 

db  1 1 1       

11 d) 
 12M e. r. szolgálati ing/ 
blúz, rövid ujjú, v. kék 

db  2 2 1 2      

12 e) 
 12M e. r. szolgálati  ing/ 
blúz, hosszú ujjú, v. kék 

db  1 1 1 1      

13 f) 
 12M e. r. szolgálati 
pulóver 

db  1 1 1 1      

14 g) 
 12M e. r. szolgálati nyári 
dzseki 

db  1 1 1 1      

15 h) 
 12M e. r. szolgálati 
télikabát 

db  1 1 1       

16 i) 
 szolgálati garbó, 
sötétkék 

db 1 1 1 1       

17 
 3.  
Társasági/ 
ünnepi 
ruházat  

a) 
 Félcipő, normál 
bőrtalpú, fekete 

pár         1  

18 b)  Félcipő, ünnepi, fekete pár          1 
19 c)  Női csizma, fekete pár          1 

20 d) 
 Társasági öltöny, 
sötétkék, szerelve 

db         2  

21 e) 
 Társasági kosztüm, 
sötétkék, szerelve 

db          2 

22 f) 
 Fehér ing/ blúz, rövid 
ujjú* 

db  2 2 3** 2    2 2 

23 g) 
 Fehér ing/ blúz, hosszú 
ujjú* 

db  1 1 1 1    2 2 

24 h) 
 Ingblúz, hosszú ujjú, 
világoskék, szerelve 

db         1 1 

25 i) 
 Ingblúz, rövid ujjú, 
világoskék, szerelve 

db         1 1 

26 j) 
 Ingblúz, rövid ujjú, fehér, 
szerelve 

db         1 1 

27 k) 
Ballonkabát,4/4-es, 
sötétkék 

db         1 1 

28 l) 
 Társasági felöltő, női, 
sötétkék, szerelve 

db          1 

29 m) 
 Társasági felöltő, férfi, 
sötétkék, szerelve 

db         1  
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30 
 4.  
Ruházati 
kiegészítők 

a) 
 Hímzett szövetsapka 
(pilotka), sötétkék 

db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 b) 
 Szolgálati, téli sapka, 
fekete, szerelve 

db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 c) 
 Szolgálati tányérsapka, 
sötétkék, szerelve 

db  1 1 1 1      

33 d) 
 Társasági tányérsapka, 
sötétkék, szerelve 

db         1  

34 e) 
 Társasági női kalap, 
sötétkék, szerelve 

db          1 

35 f) 
 Szolgálati derékszíj, 
fekete 

db 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

36 g) 
 Társasági nadrágszíj, 
fekete 

db         1 1 

37 h) 
 Szolgálati nyakkendő, 
sötétkék 

db  1 1 1 1    1 1 

38 i)  Nyaksál, sötétkék db         1 1 

39 j) 
 Szolgálati bőrkesztyű, 
fekete 

pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

40 k) 
 Szolgálati, csapadék 
ellen védő kabát 
sötétkék 

db 1 1 1 1     1 1 

41 l)  Téli ing*** db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 m)  Téli alsó*** db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

43 n) 
 Szolgálati téli zokni, 
sötétkék*** 

pár 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

44 o) 
 Szolgálati, nyári zokni, 
sötétkék*** 

pár 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

45 p)  Hímzett névkitűző db 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
46 q)  Névkitűző fém db  1 1 1 1    1 1 
47 r)  12M e. r. taktikai öv klt.* db  1 1 1 1 1   1 1 

48 
 5.  
Ékítmények a) 

 Hímzett tépőzáras 
rendfokozati jelzés, 
sötétkék 

db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

49 b) 
 Hímzett váll-lap, 
sötétkék 

pár 1 3 3 3 2      

50 c) 
 Váll-lap tábornoki 
szerelve 

pár         2 2 

51 d)  Karjelvény db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
52  6.  

Személyi 
felszerelés  

a)  Málhazsák db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

53 b)  Akciómellény***** db      1     

54  7.  
Költség-
térítés  

a)  Polgári ruhapénz db      1     

55 b) 
Alsóruházati 
költségtérítés**** 

db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
* Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére.  
** Alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki. 
*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre.  
**** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő 
termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati 
költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani.  
***** A polgári ruhás állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani. 

Megjegyzés: 
Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma 
E1: Egyenruhás alapellátási norma (Közrendvédelmi szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyenruhás állománya kivéve 
Készenléti Rendőrség állománya részére) 
E2: Egyenruhás alapellátási norma (Határrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyenruhás állománya részére) 
E3: Egyenruhás alapellátási norma (Közlekedésrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyenruhás állomány részére) 
V: Vegyes ruhás férfi és női alapellátási norma 
P: Polgári ruhás alapellátási norma 
S1: Szenior – különleges foglalkoztatási állomány – közterületen szolgálatot teljesítő férfi és női alapellátási norma 
S2: Szenior – különleges foglalkoztatási állomány – irodában szolgálatot teljesítő férfi és női alapellátási norma 
T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi) 
T2: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / női) 
Ha az igényjogosult egyenruhás az E1-E3 normában nem került nevesítésre, akkor a normabesorolást és ruházati ellátást az 
igényjogosult szolgálati feladatai alapján kell meghatározni és biztosítani, továbbá a 20. § (4) bekezdésének megfelelően a kinevezési 
állományparancsban kell rögzíteni. 
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2. Az 1., 10., és 14. pontokban *-gal megjelölt termékek rendszeresítéséig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi 
ruházati cikkek is kiadhatóak. A felsorolt cikkek megengedett öltözetként viselhetőek. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos  

3 Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos  

3. Az E3-as – közlekedésrendészeti – normába sorolt állomány a normán felül egységfelszerelésként fehér derékszíjjal, fehér 
cérnakesztyűvel, valamint jelsíppal is el kell látni. A jelsíp kiadása nem történhet használt készletből. 

4. A hivatásos állomány részére – a szenior állomány kivételével – alegységkészletként rohamsisakot kell biztosítani. 

5. A normában felsorolt termékeken és cikkeken felül alapellátásként – védőfelszerelés ellátási szabályai szerint – a 6. pontban felsorolt 
szolgálatokat ellátók részére speciális szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni ruhanorma besorolástól 
függetlenül. 

6. a) Motoros szolgálatot ellátók (kivéve: a körzeti megbízott) speciális szolgálati egyenruházata 

 A B C 
1   Megnevezés Mennyiség 
2  aa)  Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék  1 db 
3  ab)  Motoros dzseki  1 db 
4  ac)  Motoros nadrág mellrésszel  1 db 
5  ad)  Kétrészes motoros alsóruházat (kék)  1 db 
6  ae)  Motoros csizma  1 pár 
7  af)  Vízirendészeti teniszing  3 db 
8  ag)  Motoros kesztyű  1 pár 
9  ah)  Hímzett, tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék  2 db 

10  ai)  Karjelvény  2 db 

b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata 

 A B C 
1   Megnevezés Mennyiség 
2  ba)  Viharruha, kétrészes  1 db 
3  bb)  Vízirendészeti viharmellény  1 db 
4  bc)  Vízirendészeti védőkesztyű  1 pár 
5  bd)  Viharcsizma  1 pár 
6  be)  Vízirendészeti félcipő  1 pár 
7  bf)  Vízirendészeti teniszing  3 db 
8  bg)  Vízirendészeti rövidnadrág  2 db 
9  bh)  Vízirendészeti sildes sapka  1 db 

10  bi)  Vízirendészeti hosszú nadrág  1 db 
11  bj)  Vízirendészeti téli sapka  1 db 
12  bk)  Hímzett, tépőzáras rendfokozati jelzés  2 db 
13  bl)  Karjelvény  2 db 

c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata 

 A B C 
1    Megnevezés  Mennyiség 
2  ca)  Lovaglónadrág (nyári)  1 db 
3  cb)  Lovaglónadrág (téli)  1 db 
4  cc)  Lovaglónadrág (gyakorló)  1 db 
5  cd)  Lovaglócsizma  1 pár 
6  ce)  Lovas szolgálati kabát kivehető béléssel*  1 db 
7  cf)  Lovas jó láthatósági átvető*  1 db 

* Csak rendszeresítést követően adható ki. 

d) Kutyavezetői szolgálatot, valamint kutyavezetői oktatói, szakoktatói feladatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata 

 A B C 
1    Megnevezés  Mennyiség 
2  da)  10M Kutyavezetői védőnadrág  2 db 
3  db)  10M Kutyavezetői védőzubbony  1 db 
4  dc)  10M Kutyavezetői védődzseki  1 db 
5  dd)  Kutyavezetői karjelvény  2 db 
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e) Szemle bizottságvezető, bűnügyi technikai osztályvezető, bűnügyi technikus és segéd technikus, baleseti helyszínelő, baleseti 
helyszínelő és vizsgáló munkakörben szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata 

 A B C 
1   Megnevezés  Mennyiség 
2 ea)  Bűnügyi technikusi dzseki  1 db 
3 eb)  Bűnügyi technikusi melles nadrág  2 db* 

* A termék kiadásának határideje 2015. december 31. 

f) A csökkentett, az egyenruhás és közterületen szolgálatot teljesítő vegyes ruhás állomány részére normán felül 1 db jó láthatósági 
átvetőt (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárga) kell kiadni, speciális egyenruházati termékként. A szenior állomány részére a normán 
felül 1 db jó láthatósági terméket (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárga) kell kiadni speciális egyenruházati termékként. 

7. Az alábbi ruházatot a csapaterőbe szervezett állomány annak elhasználódásáig viselheti. A csapaterős tevékenységeken kívül az alábbi 
termékek viselése tilos.  

 A 
1  Megnevezés 
2  Bevetési téli dzseki, sötétkék* 
3  Bevetési zubbony, sötétkék* 
4  Bevetési nadrág, sötétkék 
5  Szolgálati bakancs, fekete 
6  Bevetési póló 

* Hímzett azonosítót 
- a bevetési zubbonyon jobb oldalt, a zseben, középen a húzózár fölött, 
- a bevetési téli dzsekin jobb oldalon, a tépőzáron 
kell viselni. 

8. A hivatásos állomány – amennyiben a ruházati normájában nem szerepel – az egységes megjelenés biztosítása mellett az alább 
felsorolt cikkeket megengedett öltözetként viselheti. 
 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Vízirendészeti/strand teniszing (a speciális szolgálatot ellátók öltözetéhez)  

3 Szolgálati, csapadék ellen védő kabát  

4 Szolgálati, csapadék ellen védő nadrág  

5 Szolgálati szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve  

6 10M e. r. gyakorló nadrág (könnyített)  

7  10M e. r. gyakorló zubbony (könnyített)  

8 10M e. r. gyakorló bakancs 2022. december 31. 

9 12M e. r. gyakorló bakancs (könnyített)  

10 Szolgálati nyári dzseki, sötétkék  

11 Szolgálati nyári pantalló, sötétkék  

12 12M e. rendészeti szolgálati félcipő (nyári)  

 

9. a) Társasági öltözet cikkösszetétele a rendőrség hivatásos férfi állománya részére. Amennyiben az állomány alapellátási normájában a 
felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti.  

 A B 
1  Megnevezés Viselési határidő 
2  Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve  
3  Társasági felöltő, sötétkék, szerelve  
4  Társasági zubbony, sötétkék, szerelve  
5  Társasági pantalló, sötétkék  
6  Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos  
7  Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos  
8  Szolgálati nyakkendő, sötétkék  
9  Társasági nadrágszíj, fekete  

10  Félcipő normál, bőrtalpú, fekete  
11  Szolgálati bőrkesztyű, fekete  
12  Karjelvény  
13  Hímzett váll-lap, sötétkék  
14  Névkitűző fém  
15  Szalagsáv  
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b) Társasági öltözet cikkösszetétele a rendőrség hivatásos női állománya részére. Ha az állomány alapellátási normájában a felsorolt 
cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti.  

 A B 
1  Megnevezés Viselési határidő 
2  Társasági női kalap, sötétkék, szerelve  
3  Társasági felöltő, sötétkék, szerelve  
4  Társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve  
5  Társasági szoknya, sötétkék  
6  Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos  
7  Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos  
8  Szolgálati nyakkendő, sötétkék  
9  Társasági nadrágszíj, fekete  

10  Harisnya  
11  Félcipő ünnepi, fekete  
12  Szolgálati bőrkesztyű, fekete  
13  Karjelvény  
14  Hímzett váll-lap, sötétkék  
15  Névkitűző fém  
16  Szalagsáv  

10. A Készenléti Rendőrség hivatásos állományának ruházati alapellátási normái 

 A B C D E F G H I J 

1  
 Termék megnevezése 

menny. 
egység 

csökken-
tett   alap-

ellátási 
norma 

egyen-
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

vegyes 
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

polgári 
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

vegyes  
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

vegyes  
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

2  Normakód    CS E V P T1 T2 
3  1.  

Gyakorló 
ruházat 

a) 14M e. rendészeti gyakorló bakancs** pár 1 1 1 1 1 1 

4 b) 
12M e. rendészeti gyakorló bakancs 
(könnyített) 

pár  1 1    

5 c) 10M e. rendészeti gyakorló nadrág db 1 1 1 1 1 1 

6 d) 
10M e. rendészeti gyakorló nadrág 
(könnyített) 

db  1 1    

7 e) KR köznapi teniszing, sötétkék db 2 2 1 1 1 1 
8 f) KR ünnepi teniszing, fehér db 2 2 1 1 1 1 

9 g) 
10M e. rendészeti gyakorló zubbony (KR 
felirattal) 

db 1 1 1 1 1 1 

10 h) 
10M e. rendészeti gyakorló zubbony KR 
felirattal (könnyített) 

db  1 1    

11 i) 
10M e. rendészeti gyakorló dzseki (KR 
felirattal) 

db 1 1 1 1 1 1 

12 j) Szolgálati garbó, sötétkék db 1 1     
13  3.  

Társasági/ 
ünnepi ruházat 

a) Félcipő, normál bőrtalpú, fekete pár     1  
14 b) Félcipő ünnepi, fekete pár      1 
15 c) Női csizma, fekete pár      1 
16 d) Társasági öltöny, sötétkék, szerelve db     2  
17 e) Társasági kosztüm, sötétkék, szerelve db      2 
18 f) Fehér ing/blúz, rövid ujjú* db     2 2 
19 g) Fehér ing/blúz, hosszú ujjú* db     2 2 
20 h) Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék, szerelve db     1 1 
21 i) Ingblúz, rövid ujjú, világoskék, szerelve db     1 1 
22 j) Ingblúz, rövid ujjú, fehér, szerelve db     1 1 
23 k) Ballonkabát, 4/4-es, sötétkék db     1 1 
24 l) Társasági felöltő, férfi, sötétkék, szerelve db     1  
25 m) Társasági felöltő, női, sötétkék, szerelve db      1 
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26  4.  
Ruházati 
kiegészítők 

a) Hímzett szövetsapka (pilotka), bordó db 1 1 1 1 1 1 
27 b) Szolgálati téli sapka, szerelve, fekete db 1 1 1 1 1 1 
28 c) Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve db     1  
29 d) Társasági női kalap, sötétkék, szerelve db      1 
30 e) 12M e. r. taktikai öv klt. db 1 1 1 1 1 1 
31 f) Társasági nadrágszíj, fekete db     1 1 
32 g) Szolgálati nyakkendő, sötétkék db     1 1 
33 h) Nyaksál, sötétkék db     1 1 
34 i) Szolgálati bőrkesztyű, fekete pár 1 1 1 1 1 1 
35 j) Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék db 1 1   1 1 
36 k) Téli ing*** db 1 1 1 1 1 1 
37 l) Téli alsó*** db 1 1 1 1 1 1 
38 m) Szolgálati téli zokni, sötétkék*** pár 2 2 2 2 2 2 
39 n) Szolgálati, nyári zokni, sötétkék*** pár 2 2 2 2 2 2 
40 o) Hímzett névkitűző db 2 2 1 1 1 1 
41 p) Névkitűző fém db     1 1 
42 q) Tépőzáras karszalag, bordó db 1 1 1 1 1 1 

43 
 5.  
Ékítmények 

a) 
Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, 
sötétkék 

db 2 2 2 2 2 2 

44 b) Hímzett váll-lap, sötétkék pár 1 1     
45 c) Váll-lap tábornoki szerelve pár     2 2 
46 d) Karjelvény db 2 2 2 2 2 2 
47  6.  

Személyi 
felszerelés  

a) Málhazsák db 1 1 1 1 1 1 

48 b) Akciómellény***** db    1   

49  7.  
Költségtérítés  

a) Polgári ruhapénz db    1   
50 b) Alsóruházati költségtérítés**** db 1 1 1 1 1 1 

 
* Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére. 
** Alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki. 
*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. 
**** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő 
termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati 
költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani. 
***** A polgári ruhás állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani. 

Megjegyzés: 
Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma 
E: Egyenruhás alapellátási norma 
V: Vegyes ruhás férfi és női alapellátási norma 
P: Polgári ruhás alapellátási norma 
T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi) 
T2: Vegyes ruhás alapellátási norma Tábornoki állomány részére / női) 

11. A Készenléti Rendőrségnél szolgálatot teljesítő szenior állomány ruházata – feladatellátástól függően – megegyezik az egyen-, 
vegyes vagy a polgári ruhás alapellátási normával kivéve a 12. pontban és a 10. pont 7. Költségtérítés alpont a) sorában foglaltakkal. 

12. A csökkentett, az egyenruhás és közterületen szolgálatot teljesítő vegyes ruhás állomány részére normán felül 1 db jó láthatósági 
átvetőt (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárga) kell kiadni, speciális egyenruházati termékként. 
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26  4.  
Ruházati 
kiegészítők 

a) Hímzett szövetsapka (pilotka), bordó db 1 1 1 1 1 1 
27 b) Szolgálati téli sapka, szerelve, fekete db 1 1 1 1 1 1 
28 c) Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve db     1  
29 d) Társasági női kalap, sötétkék, szerelve db      1 
30 e) 12M e. r. taktikai öv klt. db 1 1 1 1 1 1 
31 f) Társasági nadrágszíj, fekete db     1 1 
32 g) Szolgálati nyakkendő, sötétkék db     1 1 
33 h) Nyaksál, sötétkék db     1 1 
34 i) Szolgálati bőrkesztyű, fekete pár 1 1 1 1 1 1 
35 j) Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék db 1 1   1 1 
36 k) Téli ing*** db 1 1 1 1 1 1 
37 l) Téli alsó*** db 1 1 1 1 1 1 
38 m) Szolgálati téli zokni, sötétkék*** pár 2 2 2 2 2 2 
39 n) Szolgálati, nyári zokni, sötétkék*** pár 2 2 2 2 2 2 
40 o) Hímzett névkitűző db 2 2 1 1 1 1 
41 p) Névkitűző fém db     1 1 
42 q) Tépőzáras karszalag, bordó db 1 1 1 1 1 1 

43 
 5.  
Ékítmények 

a) 
Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, 
sötétkék 

db 2 2 2 2 2 2 

44 b) Hímzett váll-lap, sötétkék pár 1 1     
45 c) Váll-lap tábornoki szerelve pár     2 2 
46 d) Karjelvény db 2 2 2 2 2 2 
47  6.  

Személyi 
felszerelés  

a) Málhazsák db 1 1 1 1 1 1 

48 b) Akciómellény***** db    1   

49  7.  
Költségtérítés  

a) Polgári ruhapénz db    1   
50 b) Alsóruházati költségtérítés**** db 1 1 1 1 1 1 

 
* Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére. 
** Alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki. 
*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. 
**** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő 
termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati 
költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani. 
***** A polgári ruhás állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani. 

Megjegyzés: 
Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma 
E: Egyenruhás alapellátási norma 
V: Vegyes ruhás férfi és női alapellátási norma 
P: Polgári ruhás alapellátási norma 
T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi) 
T2: Vegyes ruhás alapellátási norma Tábornoki állomány részére / női) 

11. A Készenléti Rendőrségnél szolgálatot teljesítő szenior állomány ruházata – feladatellátástól függően – megegyezik az egyen-, 
vegyes vagy a polgári ruhás alapellátási normával kivéve a 12. pontban és a 10. pont 7. Költségtérítés alpont a) sorában foglaltakkal. 

12. A csökkentett, az egyenruhás és közterületen szolgálatot teljesítő vegyes ruhás állomány részére normán felül 1 db jó láthatósági 
átvetőt (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárga) kell kiadni, speciális egyenruházati termékként. 
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26  4.  
Ruházati 
kiegészítők 

a) Hímzett szövetsapka (pilotka), bordó db 1 1 1 1 1 1 
27 b) Szolgálati téli sapka, szerelve, fekete db 1 1 1 1 1 1 
28 c) Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve db     1  
29 d) Társasági női kalap, sötétkék, szerelve db      1 
30 e) 12M e. r. taktikai öv klt. db 1 1 1 1 1 1 
31 f) Társasági nadrágszíj, fekete db     1 1 
32 g) Szolgálati nyakkendő, sötétkék db     1 1 
33 h) Nyaksál, sötétkék db     1 1 
34 i) Szolgálati bőrkesztyű, fekete pár 1 1 1 1 1 1 
35 j) Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék db 1 1   1 1 
36 k) Téli ing*** db 1 1 1 1 1 1 
37 l) Téli alsó*** db 1 1 1 1 1 1 
38 m) Szolgálati téli zokni, sötétkék*** pár 2 2 2 2 2 2 
39 n) Szolgálati, nyári zokni, sötétkék*** pár 2 2 2 2 2 2 
40 o) Hímzett névkitűző db 2 2 1 1 1 1 
41 p) Névkitűző fém db     1 1 
42 q) Tépőzáras karszalag, bordó db 1 1 1 1 1 1 

43 
 5.  
Ékítmények 

a) 
Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, 
sötétkék 

db 2 2 2 2 2 2 

44 b) Hímzett váll-lap, sötétkék pár 1 1     
45 c) Váll-lap tábornoki szerelve pár     2 2 
46 d) Karjelvény db 2 2 2 2 2 2 
47  6.  

Személyi 
felszerelés  

a) Málhazsák db 1 1 1 1 1 1 

48 b) Akciómellény***** db    1   

49  7.  
Költségtérítés  

a) Polgári ruhapénz db    1   
50 b) Alsóruházati költségtérítés**** db 1 1 1 1 1 1 

 
* Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére. 
** Alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki. 
*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. 
**** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő 
termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati 
költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani. 
***** A polgári ruhás állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani. 

Megjegyzés: 
Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma 
E: Egyenruhás alapellátási norma 
V: Vegyes ruhás férfi és női alapellátási norma 
P: Polgári ruhás alapellátási norma 
T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi) 
T2: Vegyes ruhás alapellátási norma Tábornoki állomány részére / női) 

11. A Készenléti Rendőrségnél szolgálatot teljesítő szenior állomány ruházata – feladatellátástól függően – megegyezik az egyen-, 
vegyes vagy a polgári ruhás alapellátási normával kivéve a 12. pontban és a 10. pont 7. Költségtérítés alpont a) sorában foglaltakkal. 

12. A csökkentett, az egyenruhás és közterületen szolgálatot teljesítő vegyes ruhás állomány részére normán felül 1 db jó láthatósági 
átvetőt (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárga) kell kiadni, speciális egyenruházati termékként. 
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13. A Készenléti Rendőrség speciális feladatokra kijelölt hivatásos állománya részére az e pontban meghatározott egyenruházatot kell a 
szerv költségvetése terhére kiadni. 
a) A Személyi és Objektumvédelemi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály III. Őrségi Osztály Sándor-palota Őrségi Alosztályának 
ruházati ellátása 

 A B C D 
1    Férfi  Női 
2  Termékmegnevezés  Me.  Menny.  Menny. 
3  Szolgálati nyári dzseki, palackzöld  db  1  1 
4  Szolgálati nyári pantalló, fekete  db  1  1 
5  Szolgálati nyakkendő, fekete  db  2  2 
6  Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos  db  2  2 
7  Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos  db  2  2 
8  Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világoszöld  db  2  2 
9  Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világoszöld  db  2  2 

10  Szolgálati pulóver, palack zöld  db  1  1 
11  Barettsapka, palack zöld, szerelve  db  1  1 
12  Szolgálati téli pantalló, fekete  db  1  1 
13  Szolgálati garbó, fekete  db  1  1 
14  Szolgálati csapadék ellen védő kabát, zöld  db  1  1 
15  Szolgálati derékszíj, fekete  db  1  1 
16  12M e. r. szolgálati félcipő, fekete  pár  1  1 
17  Hímzett váll-lap, kék  pár  2  2 
18  Névkitűző  db  1  1 

b) A díszőri szolgálatot ellátó állomány speciális egyenruházata 

ba) Tiszti állomány egyenruházata 

 A B C 
1  Megnevezés  Me. Tervezett viselési idő 
2  Tiszti föveg  1 db  3 év 
3  Tiszti kisatilla  1 db  3 év 
4  Tiszti pantalló  1 db  3 év 
5  Kun köpeny  1 db  5 év 
6  Fekete, cúgos cipő  1 pár  2 év 
7  Cérnakesztyű fehér  6 pár  1 év 
8  Fehér póló, hosszú ujjú, férfi  6 db  1 év 
9  Szolgálati, nyári zokni, fekete  1 pár  1 év 

10  Szolgálati, téli zokni, fekete  1 pár  1 év 
11  Fekete fonott vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal  1 db  5 év 
12  Fonott kardtartó, rejtett  1 db  5 év 
13  Kardbojt (arany)  1 db  3 év 
14  Társasági derékszíj, fekete  1 db  3 év 
15  Ruhazsák  1 db  szükség szerint 
16  Köpenytartó zsák  1 db  szükség szerint 
17  Ingpótló fehérgallér  3 db  1 év 

bb) Zászlósi állomány egyenruházata 

 A B C 
1  Megnevezés  Me. Tervezett viselési idő 
2  Díszőr kalpag szerelve  1 db  3 év 
3  Dísztoll  1 db  1 év 
4  Nagyatilla  1 db  3 év 
5  Díszőr pantalló  1 db  3 év 
6  Kun köpeny  1 db  5 év 
7  Fekete, cúgos cipő  1 pár  2 év 
8  Cérnakesztyű fehér  6 pár  1 év 
9  Fehér póló, hosszú ujjú, férfi  6 db  1 év 

10  Szolgálati, nyári zokni, fekete  1 pár  1 év 
11  Szolgálati, téli zokni, fekete  1 pár  1 év 
12  Fekete, fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal  1 db  5 év 
13  Kardbojt (palaszürke)  1 db  3 év 
14  Társasági derékszíj, fekete  1 db  3 év 
15  Ruhazsák  1 db  szükség szerint 
16  Köpenytartó zsák  1 db  szükség szerint 
17  Ingpótló fehérgallér  3 db  1 év 
18  Fonott kardtartó, rejtett  1 db  5 év 
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14. A Terrorelhárítási Központ ruházati alapellátási normái 
 

 A B C D E F G 

 
1 

  Termék megnevezés 
menny. 
egység 

egyenruhás 
alapellátási 

norma 

polgári ruhás 
alapellátási 

norma 

vegyes ruhás 
alapellátási 

norma 
2  Normakód      E P T 
3  1.  

Gyakorló 
ruházat 

a) 14M e. rendészeti gyakorló bakancs** pár 1 1 1 
4 b) 10M e. rendészeti gyakorló nadrág db 1 1 1 
5 c) Gyakorló póló, sötétkék db 2 2 2 
6 d) 10M e. rendészeti gyakorló zubbony, felirattal db 1 1 1 
7 e) 10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal db 1 1 1 
8  2.  

Szolgálati 
ruházat 

a) 12M e. r. szolgálati félcipő pár 1   
9 b) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló db 1   

10 c) 12M e. r. szolgálati téli pantalló db 1   
11 d) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, v. kék db 2   
12 e) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, v. kék db 1   
13 f) 12M e. r. szolgálati pulóver db 1   
14 g) 12M e. r. szolgálati nyári dzseki db 1   
15 h) 12M e. r. szolgálati télikabát db 1   
16  3.  

Társasági/ 
ünnepi ruházat 

a) Félcipő, normál bőrtalpú, fekete pár   1 
17 b) Társasági öltöny, sötétkék, szerelve db   2 
18 c) Fehér ing/ blúz, rövid ujjú* db 2  2 
19 d) Fehér ing/ blúz, hosszú ujjú* db 1  2 
20 e) Ballonkabát,4/4-es, sötétkék db   1 
21 f) Társasági felöltő, férfi, sötétkék, szerelve db   1 
22  4.  

Ruházati 
kiegészítők 

a)  Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék db 1 1 1 
23 b)  Szolgálati, téli sapka, fekete, szerelve db 1 1 1 
24 c)  Szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve db 1   
25 d)  Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve db   1 
26 e)  Szolgálati derékszíj, fekete db 1 1 1 
27 f)  Társasági nadrágszíj, fekete db   1 
28 g)  Szolgálati nyakkendő, sötétkék db 1  1 
29 h)  Nyaksál, sötétkék db   1 
30 i)  Szolgálati bőrkesztyű, fekete pár 1  1 
31 j)  Szolgálati, csapadék ellen védő kabát sötétkék db 1  1 
32 k)  Szolgálati téli zokni, sötétkék*** pár 2 2 2 
33 l)  Szolgálati, nyári zokni, sötétkék*** pár 2 2 2 
34 m)  Hímzett névkitűző db 2 1 1 
35 n)  Névkitűző fém db 1  1 
36  5.  

Ékítmények 
a)  Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék db 2 2 2 

37 b)  Hímzett váll-lap, sötétkék pár 3   
38 c)  Váll-lap tábornoki szerelve pár   2 
39 d)  Karjelvény db 2 2 2 

40 
 6.  
Személyi 
felszerelés  

a)  Málhazsák 
db 1 1 1 

41  7.  
Költségtérítés  

 a)  Polgári ruhapénz db  1  
42 b)  Alsóruházati költségtérítés**** db 1 1 1 

 
 
* Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére. 
** Alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki. 
*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. 
**** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő 
termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati 
költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani. 

Megjegyzés: 
E: Egyenruhás alapellátási norma 
P: Polgári ruhás alapellátási norma 
T: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi)" 
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1. A Büntetés-végrehajtási szervezet ruházati alapellátási normái 

 A B C D E F G H I J 

1 
  

Termék megnevezése 
menny. 
egység 

csökkentett 
alapellátási 

norma 

egyenruhás 
alapellátási 

norma 

vegyes  
ruhás 

alapel-
látási 

norma 

vegyes   
ruhás 

alapellátási 
norma 

 vegyes   
ruhás 

alapellátási 
norma 

vegyes     
ruhás 

alapellátási 
norma 

2 Normakód 
 

 
 

CS E V1 V2 T1 T2 

3 
1.  
Gyakorló 
ruházat 

a) 
14M e. rendészeti gyakorló 
bakancs 

pár 1 1 1 1 1 1 

4 b) 
10M e. rendészeti gyakorló 
nadrág (könnyített) 

db 1** 1** 1 1 1 1 

5 c) Pólóing, világoskék db 2 2 2 2 2 2 

6 d) 
10M e. rendészeti gyakorló 
zubbony (könnyített) 

db 1** 1** 1 1 1 1 

7 e) 
10M e. rendészeti gyakorló 
dzseki, felirattal 

db 1 1 1 1 1 1 

8 f) 
10M e. rendészeti gyakorló 
nadrág (nyári) 

db 1 1 
    

9 g) 
10M e. rendészeti gyakorló 
zubbony (nyári) 

db 1 1     

10 2.  
Szolgálati 
ruházat  

a) 12M e. r. szolgálati félcipő pár 1 1 1 1   

11 b) 
12M e. r. szolgálati nyári 
pantalló 

db  1 1 1   

12 c) 
12M e. r. szolgálati téli 
pantalló 

db 
 

1 1 1 
  

13 d) 
12M e. r. szolgálati 
ing/blúz, rövid ujjú, v. kék 

db 
 

2 1 1 
  

14 e) 
12M e. r. szolgálati 
ing/blúz, hosszú ujjú, v. kék 

db 
 

2 1 1 
  

15 f) 12M e. r. szolgálati pulóver db 
 

2 1 1 
  

16 g) 
12M e. r. szolgálati nyári 
dzseki 

db 
 

1 1 1 
  

17 h) 
12M e. r. szolgálati 
télikabát 

db 
 

1 1 1 
  

18 i) 
12M e. r. szolgálati félcipő 
(nyári) 

pár 
 

1 1 1 
  

19 3.  
Társasági/ 
ünnepi 
ruházat 

a) Félcipő, fekete (ffi/női) pár 
   

1 1 1 

20 b) 
Kistársasági öltöny, 
szerelve, szürke 

db 
    

1 
 

21 c) 
Társasági öltöny, szerelve, 
sötétkék  

db 
   

1 1 
 

22 d) 
Kistársasági kosztüm, 
 3 részes, szerelve, szürke 

db 
     

1 

23 e) 
Társasági kosztüm,  
3 részes, szerelve, sötétkék 

db 
   

1 
 

1 

24 f) Fehér ing/blúz, rövid ujjú* db 
 

1 1 1 1 1 

25 g) 
Fehér ing/blúz, hosszú 
ujjú* 

db 
 

1 1 1 1 1 

26 h) 
Ingblúz, hosszú ujjú, 
világoskék, szerelve 

db 
    

1 1 

27 i) 
Ingblúz, rövid ujjú, 
világoskék, szerelve 

db 
    

1 1 

28 j) 
Ingblúz, rövid ujjú, fehér, 
szerelve 

db 
    

1 1 

29 k) 
Kistársasági felöltő, 
szerelve, fekete 

db 
    

1 1 

30 l) 
Társasági felöltő, szerelve, 
sötétkék 

db 
   

1 1 1 

31 m) Ballonkabát 4/4* db 
    

1 1 
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32 
4.  
Ruházati 
kiegészítők 

a) 
Hímzett szövetsapka 
(pilotka), sötétkék 

db 1 1 1 1 1 1 

33 b) 12M e. r. téli sapka, szerelve db 1 1 1 1 1 1 

34 c) 
Kistársasági 
tányérsapka/kalap, 
szerelve, szürke 

db 
    

1 1 

35 d) 
Társasági 
tányérsapka/kalap, 
szerelve, sötétkék 

db 
   

1 1 1 

36 e) Szolgálati derékszíj, fekete db 
 

1 1 1 1 1 

37 f) 12M e. r. taktikai öv klt 1 1 1 1 1 1 

38 g) 
Szolgálati bőrkesztyű, 
fekete 

pár 1 1 1 1 1 1 

39 h) 
Szolgálati nyakkendő, 
sötétkék 

db 
 

1 1 1 1 1 

40 i) Selyem nyakkendő, fekete db 
    

1 1 

41 j) Nyakkendőtű db 
 

1 1 1 1 1 

42 k) Nyaksál, sötétkék db 
 

1 1 1 1 1 

43 l) Nyaksál, fekete db 
    

1 1 

44 m) Téli ing*** db 
      

45 n) Téli alsó*** db 1 1 1 1 1 1 

46 o) 
Szolgálati téli zokni, 
sötétkék*** 

pár 2 2 2 2 2 2 

47 p) 
Szolgálati, nyári zokni, 
sötétkék*** 

pár 2 2 2 2 2 2 

48 q) 
Hímzett tépőzáras 
azonosító szám 

db 2 2 2 2 2 2 

49 r) 
12M azonosító szám 
tépőzáras 

db 2 2 2 2 2 2 

50 s) 
Felsőfokú végzettséget 
tanúsító jelvény 

db 
   

1 2 2 

51 t) Névkitűző fém db 
 

1 1 1 2 2 

52 
5. 
Ékítmények 

a) 
12M e.r hímzett tépőzáras 
rendfokozati jelzés 

db 2 2 2 2 2 2 

53 b) 12M e.r. hímzett váll-lap pár 
 

2 2 2 2 2 

54 c) 
Karjelvény  
tépőzáras 

db 2 2 2 2 2 2 

55 6.  
Személyi 
felszerelés 

a) Málhazsák db 1 1 1 1 1 1 

56 c) 
Igazolványtok 
sorszámozott szolgálati 
jelvénnyel 

db 
 

1 1 1 1 1 

57 
7. Költség- 
térítés 

a) 
Alsóruházati 
költségtérítés**** 

db 1 1 1 1 1 1 

 
* Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére. 
** Alapellátás és alapellátás- kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki. 
*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre.  
**** Összege 5 000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a 
beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az 
alsóruházati költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani. 
 
Megjegyzés: 
Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma 
E: Egyenruhás férfi és női alapellátási norma 
V1: Vegyes ruhás férfi és női alapellátási norma 
V2: Vegyes ruhás alapellátási norma (Vezetői férfi és női állomány részére) 
T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi) 
T2: Vegyes ruhás alapellátási norma Tábornoki állomány részére / női) 
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2. A raktári készlet erejéig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak.  
 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

3 Téli sapka műszőrmés, szerelve 2016. december 31. 

4 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

5 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

6 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

 

3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati jelvény réz, bőr alátéttel 2015. december 31. 

3 Gyakorló zubbony, sötétkék 2015. december 31. 

4 Gyakorló nadrág, sötétkék 2015. december 31. 

5 Málhaöv 2015. december 31. 

6 ¾ -es kabát kapucnival sötétkék 2015. december 31. 

7 Téli sapka műszőrmés sötétkék 2016. december 31. 

8 Dzseki sötétkék 2016. december 31. 

9 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

10 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

11 10M e. r. gyakorló nadrág (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

12. 10M e. r. gyakorló zubbony (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

13 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

14 12M e.r. gyakorló bakancs (könnyített)  

15 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

4. a) Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) állománya részére. Ha az 
állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve  

3 Társasági felöltő, sötétkék, szerelve  

4 Társasági zubbony, sötétkék, szerelve  

5 Társasági pantalló, sötétkék  

6 Fehér, hosszú ujjú ing, vállpántos  
7 Fehér, rövid ujjú ing, vállpántos  

8 Nyakkendő, sötétkék  

9 Társasági nadrágszíj, fekete  

10 Félcipő, fekete,   

11 Szolgálati bőrkesztyű, fekete  

12 Paroli  

13 Névkitűző fém  

14 Szalagsáv  

 
11 

 

 
 

2. A raktári készlet erejéig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak.  
 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

3 Téli sapka műszőrmés, szerelve 2016. december 31. 

4 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

5 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

6 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

 

3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati jelvény réz, bőr alátéttel 2015. december 31. 

3 Gyakorló zubbony, sötétkék 2015. december 31. 

4 Gyakorló nadrág, sötétkék 2015. december 31. 

5 Málhaöv 2015. december 31. 

6 ¾ -es kabát kapucnival sötétkék 2015. december 31. 

7 Téli sapka műszőrmés sötétkék 2016. december 31. 

8 Dzseki sötétkék 2016. december 31. 

9 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

10 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

11 10M e. r. gyakorló nadrág (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

12. 10M e. r. gyakorló zubbony (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

13 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

14 12M e.r. gyakorló bakancs (könnyített)  

15 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

4. a) Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) állománya részére. Ha az 
állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve  

3 Társasági felöltő, sötétkék, szerelve  

4 Társasági zubbony, sötétkék, szerelve  

5 Társasági pantalló, sötétkék  

6 Fehér, hosszú ujjú ing, vállpántos  
7 Fehér, rövid ujjú ing, vállpántos  

8 Nyakkendő, sötétkék  

9 Társasági nadrágszíj, fekete  

10 Félcipő, fekete,   

11 Szolgálati bőrkesztyű, fekete  

12 Paroli  

13 Névkitűző fém  

14 Szalagsáv  

 
11 

 

 
 

2. A raktári készlet erejéig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak.  
 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

3 Téli sapka műszőrmés, szerelve 2016. december 31. 

4 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

5 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

6 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

 

3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati jelvény réz, bőr alátéttel 2015. december 31. 

3 Gyakorló zubbony, sötétkék 2015. december 31. 

4 Gyakorló nadrág, sötétkék 2015. december 31. 

5 Málhaöv 2015. december 31. 

6 ¾ -es kabát kapucnival sötétkék 2015. december 31. 

7 Téli sapka műszőrmés sötétkék 2016. december 31. 

8 Dzseki sötétkék 2016. december 31. 

9 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

10 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

11 10M e. r. gyakorló nadrág (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

12. 10M e. r. gyakorló zubbony (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

13 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

14 12M e.r. gyakorló bakancs (könnyített)  

15 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

4. a) Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) állománya részére. Ha az 
állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve  

3 Társasági felöltő, sötétkék, szerelve  

4 Társasági zubbony, sötétkék, szerelve  

5 Társasági pantalló, sötétkék  

6 Fehér, hosszú ujjú ing, vállpántos  
7 Fehér, rövid ujjú ing, vállpántos  

8 Nyakkendő, sötétkék  

9 Társasági nadrágszíj, fekete  

10 Félcipő, fekete,   

11 Szolgálati bőrkesztyű, fekete  

12 Paroli  

13 Névkitűző fém  

14 Szalagsáv  

 
11 

 

 
 

2. A raktári készlet erejéig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak.  
 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

3 Téli sapka műszőrmés, szerelve 2016. december 31. 

4 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

5 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

6 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

 

3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati jelvény réz, bőr alátéttel 2015. december 31. 

3 Gyakorló zubbony, sötétkék 2015. december 31. 

4 Gyakorló nadrág, sötétkék 2015. december 31. 

5 Málhaöv 2015. december 31. 

6 ¾ -es kabát kapucnival sötétkék 2015. december 31. 

7 Téli sapka műszőrmés sötétkék 2016. december 31. 

8 Dzseki sötétkék 2016. december 31. 

9 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

10 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

11 10M e. r. gyakorló nadrág (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

12. 10M e. r. gyakorló zubbony (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

13 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

14 12M e.r. gyakorló bakancs (könnyített)  

15 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

4. a) Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) állománya részére. Ha az 
állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve  

3 Társasági felöltő, sötétkék, szerelve  

4 Társasági zubbony, sötétkék, szerelve  

5 Társasági pantalló, sötétkék  

6 Fehér, hosszú ujjú ing, vállpántos  
7 Fehér, rövid ujjú ing, vállpántos  

8 Nyakkendő, sötétkék  

9 Társasági nadrágszíj, fekete  

10 Félcipő, fekete,   

11 Szolgálati bőrkesztyű, fekete  

12 Paroli  

13 Névkitűző fém  

14 Szalagsáv  

 
11 

 

 
 

2. A raktári készlet erejéig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak.  
 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

3 Téli sapka műszőrmés, szerelve 2016. december 31. 

4 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

5 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

6 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

 

3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati jelvény réz, bőr alátéttel 2015. december 31. 

3 Gyakorló zubbony, sötétkék 2015. december 31. 

4 Gyakorló nadrág, sötétkék 2015. december 31. 

5 Málhaöv 2015. december 31. 

6 ¾ -es kabát kapucnival sötétkék 2015. december 31. 

7 Téli sapka műszőrmés sötétkék 2016. december 31. 

8 Dzseki sötétkék 2016. december 31. 

9 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

10 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

11 10M e. r. gyakorló nadrág (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

12. 10M e. r. gyakorló zubbony (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

13 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

14 12M e.r. gyakorló bakancs (könnyített)  

15 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

4. a) Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) állománya részére. Ha az 
állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve  

3 Társasági felöltő, sötétkék, szerelve  

4 Társasági zubbony, sötétkék, szerelve  

5 Társasági pantalló, sötétkék  

6 Fehér, hosszú ujjú ing, vállpántos  
7 Fehér, rövid ujjú ing, vállpántos  

8 Nyakkendő, sötétkék  

9 Társasági nadrágszíj, fekete  

10 Félcipő, fekete,   

11 Szolgálati bőrkesztyű, fekete  

12 Paroli  

13 Névkitűző fém  

14 Szalagsáv  

 
11 

 

 
 

2. A raktári készlet erejéig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak.  
 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

3 Téli sapka műszőrmés, szerelve 2016. december 31. 

4 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

5 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

6 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

 

3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati jelvény réz, bőr alátéttel 2015. december 31. 

3 Gyakorló zubbony, sötétkék 2015. december 31. 

4 Gyakorló nadrág, sötétkék 2015. december 31. 

5 Málhaöv 2015. december 31. 

6 ¾ -es kabát kapucnival sötétkék 2015. december 31. 

7 Téli sapka műszőrmés sötétkék 2016. december 31. 

8 Dzseki sötétkék 2016. december 31. 

9 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

10 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

11 10M e. r. gyakorló nadrág (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

12. 10M e. r. gyakorló zubbony (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

13 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

14 12M e.r. gyakorló bakancs (könnyített)  

15 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

4. a) Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) állománya részére. Ha az 
állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve  

3 Társasági felöltő, sötétkék, szerelve  

4 Társasági zubbony, sötétkék, szerelve  

5 Társasági pantalló, sötétkék  

6 Fehér, hosszú ujjú ing, vállpántos  
7 Fehér, rövid ujjú ing, vállpántos  

8 Nyakkendő, sötétkék  

9 Társasági nadrágszíj, fekete  

10 Félcipő, fekete,   

11 Szolgálati bőrkesztyű, fekete  

12 Paroli  

13 Névkitűző fém  

14 Szalagsáv  

 
11 

 

 
 

2. A raktári készlet erejéig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak.  
 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

3 Téli sapka műszőrmés, szerelve 2016. december 31. 

4 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

5 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

6 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

 

3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Szolgálati jelvény réz, bőr alátéttel 2015. december 31. 

3 Gyakorló zubbony, sötétkék 2015. december 31. 

4 Gyakorló nadrág, sötétkék 2015. december 31. 

5 Málhaöv 2015. december 31. 

6 ¾ -es kabát kapucnival sötétkék 2015. december 31. 

7 Téli sapka műszőrmés sötétkék 2016. december 31. 

8 Dzseki sötétkék 2016. december 31. 

9 Hímzett rendfokozati jelzés (régi típusú váll-lap) 2016. december 31. 

10 Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (régi típusú) 2016. december 31. 

11 10M e. r. gyakorló nadrág (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

12. 10M e. r. gyakorló zubbony (polifoam betéttel) 2018. december 31. 

13 10M e r gyakorló bakancs 2022. december 31. 

14 12M e.r. gyakorló bakancs (könnyített)  

15 Szolgálati félcipő (unisex), fekete  

4. a) Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (férfi) állománya részére. Ha az 
állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve  

3 Társasági felöltő, sötétkék, szerelve  

4 Társasági zubbony, sötétkék, szerelve  

5 Társasági pantalló, sötétkék  

6 Fehér, hosszú ujjú ing, vállpántos  
7 Fehér, rövid ujjú ing, vállpántos  

8 Nyakkendő, sötétkék  

9 Társasági nadrágszíj, fekete  

10 Félcipő, fekete,   

11 Szolgálati bőrkesztyű, fekete  

12 Paroli  

13 Névkitűző fém  

14 Szalagsáv  
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b) Társasági (ünnepi) öltözet cikkösszetétele a büntetés-végrehajtás hivatásos tiszti és tiszthelyettesi (női) állománya részére. Ha az 
állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat megengedett öltözetként viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Társasági női kalap, sötétkék, szerelve  

3 Társasági felöltő, sötétkék, szerelve  

4 Társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve  

5 Társasági szoknya, sötétkék  

6 Fehér ing/blúz, hosszú ujjú, vállpántos  

7 Fehér ing/blúz, rövid ujjú, vállpántos  

8 Nyakkendő, sötétkék  

9 Társasági nadrágszíj, fekete  

10 Társasági pantalló, sötétkék  

11 Társasági félcipő, fekete  

12 Szolgálati bőrkesztyű, fekete  

13 Paroli  

14 Névkitűző fém  

15 Szalagsáv  

5. A hivatásos állomány részére, a szolgálati feladatok függvényében, a rendszeresítést követően – alegységkészletként – szolgálati 
csapadék ellen védő kabátot kell biztosítani.” 
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3. melléklet a 66/2014. (XII. 16.) BM rendelethez
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1. A Katasztrófavédelmi szervek ruházati alapellátási normái 

 A B C D E F G H I J K L 

1 
  

Termék megnevezése 
menny.
egység 

csökken-
tett alap-

ellátási 
norma 

egyen-
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

egyen-
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

egyen-
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

vegyes 
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

vegyes 
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

vegyes 
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

vegyes 
ruhás 
alap-

ellátási 
norma 

2  Normakód 
 

 
 

CS E1 E2 E3 V1 V2 T1 T2 

3 
1. 
Gyakorló  
ruházat 

a) 
14M e. rendészeti gyakorló  
bakancs*** 

pár 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 b) 
10M e. rendészeti gyakorló 
nadrág (könnyített) 

db 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 c) Gyakorló póló db 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 d) 
10M e. rendészeti gyakorló 
zubbony, felirattal 
(könnyített) 

db 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 e) 
10M e. rendészeti gyakorló 
dzseki, felirattal 

db 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 f) Tépőzáras acélbetétes félcipő db 1****** 
  

1 
    

9 2. 
Szolgálati 
ruházat  

a) 12M e. r. szolgálati félcipő pár 
 

1 1 
 

1 1 
  

10 b) 
12M e. r. szolgálati nyári 
pantalló 

db 
 

1 1 
 

1 1 
  

11 c) 
12M e. r. szolgálati téli 
pantalló 

db 
 

1 1 
 

1 1 
  

12 d) 
12M e. r. szolgálati ing/blúz, 
rövid ujjú, v. kék 

db 
 

2 2 
 

2 2 
  

13 e) 
12M e. r. szolgálati ing/blúz, 
hosszú ujjú, v. kék 

db 
 

2 2 
 

2 2 
  

14 f) 12M e. r. szolgálati pulóver db 
 

1 1 
 

1 1 
  

15 g) 
12M e. r. szolgálati nyári 
dzseki 

db 
 

1 1 
 

1 1 
  

16 h) 12M e. r. szolgálati télikabát db 
 

1 1 
 

1 1 
  

17 
3. 
Társasági/ 
ünnepi 
ruházat  

a) 
Társasági félcipő, ünnepi, 
fekete 

pár 
 

1** 1** 1** 1** 1** 1 1 

18 b) 
Társasági öltöny, sötétkék, 
szerelve 

db 
 

1** 
 

1** 1** 
 

2 
 

19 c) 
Társasági kosztüm, 3 részes, 
sötétkék, szerelve 

db 
  

1** 
  

1** 
 

2 

20 d) Fehér ing/blúz, rövid ujjú* db 
 

1 1 1** 1 1 1 1 

21 e) Fehér ing/blúz, hosszú ujjú* db 
 

1 1 1** 1 1 1 1 

22 f) 
Ingblúz, hosszú ujjú, 
világoskék, szerelve 

db 
      

1 1 

23 g) 
Ingblúz, rövid ujjú, 
világoskék, szerelve 

db 
      

1 1 

24 h) 
Ingblúz, rövid ujjú, fehér, 
szerelve 

db 
 

1** 1** 1** 1** 1** 1 1 

25 i) 
Társasági felöltő, férfi, 
sötétkék, szerelve 

db 
 

1** 
 

1** 1** 
 

1 
 

26 j) 
Társasági felöltő, női, 
sötétkék, szerelve 

db 
  

1** 
  

1** 
 

1 

27 
4. 
Ruházati 
kiegészítők  

a) 
Szövetsapka (pilotka), 
sötétkék, szerelve 

db 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 b) 12M e. r. téli sapka, szerelve db 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 c) 
Társasági tányérsapka/kalap 
sötétkék, szerelve 

db 
 

1 1 1** 1 1 1 1 

30 d) Derékszíj, fekete db 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 e) Társasági öv db 

 
1 1 1** 1 1 1 1 

32 f) 
Téli bőrkesztyű, béléses, 
fekete 

pár 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 g) 
Szolgálati nyakkendő, 
sötétkék 

db 
 

1 1 1** 1 1 1 1 

34 h) Téli ing**** db 
        

35 i) Téli alsó**** db 
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36 

 

j) 
Szolgálati téli zokni, 
sötétkék**** 

pár 2 2 2 2 2 2 2 2 

37 k) 
Szolgálati nyári zokni, 
sötétkék**** 

pár 2 2 2 2 2 2 2 2 

38 l) Hímzett névkitűző db 2 2 2 2 2 2 2 2 
39 m) Névkitűző fém db 

 
1 1 1** 1 1 1 1 

40 
5. 
Ékítmények 

a) 
Hímzett tépőzáras 
rendfokozati jelzés 

db 2 2 2 2 2 2 2 2 

41 b) Hímzett váll-lap, piros pár 
 

2 2 1** 2 2 2 2 

42 c) Karjelvény db 2 2 2 2 2 2 2 2 

43 
6. 
Személyi 
felszerelés 

a) Málhazsák db 1 1 1 1 1 1 1 1 

44 
7. 
Költség-
térítés 

a) Alsóruházati 
költségtérítés***** 

db 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
*    Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére.  
**    Az ellátást csak a tiszti állomány részére kell biztosítani. 
*** Alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki. 
****    A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre.  
*****    Összege 2 000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a 
beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az 
alsóruházati költségtérítés csak az újfelszerelő állomány részére biztosítható. 
******    A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állomány részére adható ki. 
 
Megjegyzés: 
Cs:    Csökkentett férfi és női alapellátási norma 
E1:    Egyenruhás alapellátási norma (Egyenruhás férfi állomány részére) 
E2:    Egyenruhás alapellátási norma (Egyenruhás női állomány részére) 
E3:    Egyenruhás alapellátási norma (A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állomány részére.) 
V1:    Vegyes ruhás alapellátási norma (Vegyes ruhás férfi állomány részére) 
V2:    Vegyes ruhás alapellátási norma (Vegyes ruhás női állomány részére) 
T1:    Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi) 
T2:    Vegyes ruhás alapellátási norma Tábornoki állomány részére / női) 
 
2. A *-al megjelölt termékek esetében, rendszeresítésig, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikk kiadható. Az alábbi cikk 
megengedett öltözetként viselhető: 
 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos  

 
3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként viselheti. 

 A B 

1 Megnevezés Viselési határidő 

2 Fehér ing/blúz, rövid ujjú, vállpántos (társasági)  

3 10M e. rendészeti gyakorló bakancs  

4 12M e. rendészeti gyakorló bakancs (könnyített) 2022. december 31. 

5 10M e. rendészeti gyakorló nadrág (polifoam betéttel)  

6 10M e. rendészeti gyakorló zubbony (polifoam betéttel)  

7 12M e. rendészeti szolgálati félcipő (nyári)  

8 15M e. rendészeti szolgálati szoknya*  

 
*a rendszeresítést követően.”  
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1. Alapellátási egyenruházati norma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának rendőr- és katasztrófavédelemi 
szakirányokon tanulmányokat folytató, hivatásos szolgálati jogviszonnyal nem rendelkező hallgatói és a rendészeti szakközépiskolák 
tanulói állománya részére 

 A B C 

1 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség 

2 Szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve db 1 

3. 12M e. r. téli sapka* db 1 

4. 10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal db 1 

5. 10M e. rendészeti gyakorló nadrág db 2 

6. 10M e. rendészeti gyakorlózubbony, felirattal db 1 

7. 10M e. rendészeti gyakorló bakancs pár 1 

8. Gyakorló póló db 4 

9. Szolgálati derékszíj, fekete db 1 

10. Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés (hallgatói, tanulói karlap) db 3 

11. Karjelvény db 3 

12. Esőgallér db 1 

13. Kötött kesztyű pár 1 

14.  Hímzett névkitűző db 1 

*    Csak a rendszeresítést követően adható ki. 

2. A szakközépiskolák tanulói állománya részére egységfelszerelésként 1 db málhazsákot és 1 db jó láthatósági mellényt kell kiadni. 

3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának rendőr- és katasztrófavédelmi szakirányokon tanulmányokat 
folytató, hivatásos szolgálati jogviszonnyal nem rendelkező hallgatói által megengedett öltözetként viselhető egyenruházati termékek 

 A 

1. Megnevezés 

2. Nyári sapka 

3. Speciális kabát 

4. Speciális nadrág 

5. Speciális zubbony 

6. Bakancs 

7. Póló 

8. Téli sapka 

9. Pulóver 

10. Zokni 

11. Téli alsó 

12. Téli ing 
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4. A rendészeti szakközépiskolák tanulói állománya által megengedett öltözetként viselhető egyenruházati termékek 

 A 

1. Megnevezés 

2. Nyári sapka 

3. Téli sapka 

4. Speciális kabát 

5. Speciális nadrág 

6. Speciális zubbony 

7. Bakancs 

8. Póló 

9. Zokni 

10. Téli alsó 

11. Téli ing 

„ 
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Az utánpótlási ruházati ellátmány terhére számla ellenében elszámolható egyenruházati és polgári ruházati termékek 

I. FÉRFI RUHÁZATI TERMÉKEK 

Felnőtt férfi 
1. szolgálati és gyakorló egyenruházat (kizárólag egyenruházati bolt(ok)ban, BMSK Zrt.-nél vásárolt) 
2. társasági öltözet (egyenruházati bolt(ok)ban, vagy a középfokú szakirányító szervvel szerződésben álló gyártótól vásárolt) 
3. hosszú/rövid ujjú ing 
4. hosszú/rövid ujjú póló 
5. mellény 
6. hosszú/rövid ujjú pulóver 
7. kardigán 
8. nyakkendő 
9. hosszú nadrág 
10. rövid nadrág 
11. zokni 
12. lábbeli (félcipő, szandál, csizma, bakancs) és talpbetét 
13. atlétatrikó 
14. alsónadrág 
15. sapka 
16. kalap 
17. sál 
18. kesztyű 
19. öv 
20. táska 
21. télikabát 
22. átmeneti kabát 
23. ballon kabát 
24. öltöny 
25. zakó 
26. hosszú ujjú szabadidő felső 
27. hosszú szárú szabadidő alsó 
28. edzőpóló 
29. sporttrikó 
30. edzőnadrág 
31. sportcipő 
 
A férfi állomány csak férfi ruházattal számolhat el. Az I. pontban meghatározott ruházati termékeket gyűjtőfogalmakként kell értelmezni. 

 
 
 

II. NŐI RUHÁZATI TERMÉKEK 

Felnőtt női 
1. szolgálati és gyakorló egyenruházat (kizárólag egyenruházati bolt(ok)ban, BMSK Zrt.-nél vásárolt) 
2. társasági öltözet (egyenruházati bolt(ok)ban, vagy a középfokú szakirányító szervvel szerződésben álló gyártótól vásárolt) 
3. hosszú/rövid ujjú blúz 
4. hosszú/rövid ujjú póló 
5. mellény 
6. hosszú/rövid ujjú pulóver 
7. kardigán 
8. hosszú nadrág 
9. rövid nadrág 
10. halásznadrág 
11. szoknya 
12. zokni 
13. harisnya/harisnyanadrág 
14. lábbeli (félcipő, szandál, csizma, bakancs) és talpbetét 
15. kombiné, kombi dressz, trikó 
16. melltartó (sport melltartó) 
17. alsó 
18. sapka 
19. kalap 
20. sál 
21. kendő 
22. kesztyű 
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23. öv 
24. táska 
25. télikabát 
26. átmeneti kabát 
27. ballon kabát 
28. kosztüm (nadrágkosztüm is) 
29. blézer 
30. hosszú ujjú szabadidő felső 
31. hosszú szárú szabadidő alsó 
32. edzőpóló 
33. sporttrikó 
34. edzőnadrág 
35. sportcipő 
 
A női állomány csak női ruházattal számolhat el. A II. pontban meghatározott ruházati termékeket gyűjtőfogalmakként kell értelmezni.” 
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Az egyenruházati termékek és ruházati felszerelések tervezett viselési ideje 

 A B 

1. Termék megnevezés Tervezett viselési idő (év/db)* 

2. 10M e. rendészeti gyakorló bakancs (vagy könnyített bakancs) 2 

3. 14M e. rendészeti gyakorló bakancs 2 

4. 10M e. rendészeti gyakorló nadrág (vagy könnyített nadrág) 1 

5. 10M e. rendészeti gyakorló zubbony, felirattal (vagy könnyített zubbony) 2 

6. Gyakorló póló, sötétkék 0,5 

7. Pólóing, világoskék 0,5 

8. KR teniszing (sötétkék, fehér) 0,5 

9. 10M e. rendészeti gyakorló dzseki, felirattal 4 

10. Tépőzáras acélbetétes félcipő 2 

11. 12M e. r. szolgálati félcipő (vagy szolgálati félcipő, nyári) 2 

12. 12M e. r. szolgálati nyári pantalló 2 

13. 12M e. r. szolgálati téli pantalló 2 

14. 12M e. r. szolgálati ing/blúz, r. ujjú, v. kék (vagy fehér ing/blúz) 1 

15. 12M e. r. szolgálati ing/blúz, h. ujjú, v. kék (vagy fehér ing/blúz) 1 

16. 12M e. r. szolgálati pulóver 2 

17. 12M e. r. szolgálati nyári dzseki 5 

18. 12M e. r. szolgálati télikabát 8 

19. szolgálati garbó, sötétkék 2 

20. Barett sapka, szerelve 4 

21. Hímzett szövetsapka (pilotka) 4 

22. 12M e. r. téli sapka, szerelve 6 

23. Szolgálati, téli sapka, fekete, szerelve 6 

24. Szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve 5 

25. Derékszíj, fekete (heveder öv) 4 

26. Szolgálati derékszíj, fekete 5 

27. Társasági öv 4 

28. 12M e. r. taktikai öv  5 

29. Szolgálati nyakkendő, sötétkék 1 

30. Nyakkendőtű 5 

31. Szolgálati bőrkesztyű, fekete 5 

32. Téli bőrkesztyű, béléses, fekete 5 

33. Nyaksál, sötétkék 4 

34. Szolgálati, csapadék ellen védő kabát sötétkék 5 

35. Tépőzáras karszalag (bordó) 5 

36. 12M azonosító szám, tépőzáras 2 

37. Hímzett névkitűző 2 

38. Névkitűző fém 5 

39. Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés 2 

40 Hímzett váll-lap 2 

41. Karjelvény 2 

 

*Az egyenruházati cikkeknél és ruházati felszereléseknél meghatározott tervezett viselési idők, azt az időtartamot határozzák 
meg, aminek elteltét követően az állománynak a ruházati termékeket – ha a szolgálati feladatokat kizárólag adott ruházatban 
látja el – pótolni indokolt. Az azonos funkciójú (szolgálati, gyakorló, speciális, vagy munkaruházati) termékek vegyes használata 
mellett, a ruházati cikkek tervezett viselési ideje meghosszabbodik. A ruházati szemléken a pótlandó termékek körét a termékek 
használtsági foka alapján kell meghatározni, figyelembe véve a ruházati ellátmány összegét, terhelhetőségét. A szolgálati 
feladatok ellátása során megsérült ruházat – költségvetés részéről történő – kártérítésénél, a tervezett viselési időket figyelembe 
kell venni. 

„ 
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A földművelésügyi miniszter 35/2014. (XII. 16.) FM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló  
48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 37. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(Az előirányzatból)
„g) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet,
h) a katasztrófavédelmi szerv kártalanítást megállapító határozatában foglalt gazdálkodó szervezet”
(részesülhet.)

 (2) Az R. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előirányzat felhasználása
a) költségvetési szerv részére közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, megállapodás alapján,
b) nem költségvetési szerv részére közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, a  kedvezményezettel kötött támogatási 
szerződés alapján, valamint
c) kártalanítás esetén a  nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az  ennek során eljáró állami szervek 
kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdés a) vagy b) pontja alapján
történik.”

 (3) Az R. 37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető – a  hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának 
céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő – működési és fejlesztési 
költség felmerülése esetén a  miniszter az  előirányzat terhére az  ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató 
részére költségvetési támogatást biztosíthat.”

2. §  Az R. 47. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  előirányzat kedvezményezettje önkormányzat, gazdasági társaság, társadalmi szervezet vagy költségvetési 
szerv lehet. Az előirányzatból határon túli szervezetek részére is nyújtható támogatás.
(3) Az  előirányzat rendelkezésre bocsátása – a  (4)  bekezdésben meghatározottak kivételével – nem költségvetési 
szerv esetében közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, a  kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, 
költségvetési szerv esetében fejezeten belüli, illetve más fejezethez történő előirányzat-átcsoportosítással történik.
(4) Határon túli szervezet kedvezményezett esetében az  előirányzat rendelkezésre bocsátása közvetlen módon, 
fejezeti kifizetéssel, a  kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján valósul meg, vagy az  előirányzat 
átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.”

3. §  Az R. a következő 43/C. alcímmel egészül ki:
„43/C. Állami erdőgazdasági társaságok támogatása (20/03/32/00)
57/C. § (1) Az előirányzatból az állami erdőgazdasági társaságok közjóléti fejlesztéseihez támogatás nyújtható.
(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az állami tulajdonban lévő erdészeti társaságok.
(3) Az előirányzat rendelkezésre bocsátása a Földművelésügyi Minisztérium igazgatása részére történő előirányzat-
átcsoportosítást követően a  kedvezményezettnél tőkeemeléssel valósul meg, illetve közvetlen módon, fejezeti 
kifizetéssel a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történhet.
(4) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.
(5) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.
(6) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.”

4. §  Az R. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  előirányzat az  EMGA által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő árfolyam-
ingadozás kezelésére szolgál.”
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5. §  Hatályát veszti az R.
a) 9–12. alcíme,
b) 37/A. §-a,
c) 48. alcíme,
d) 65–66/A. alcíme, valamint
e) 70. alcíme.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 12/2014. (XII. 16.) IM rendelete
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal 
kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 
CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ez a rendelet a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) fogvatartott
a) szabadságvesztésre ítélt,
b) elzárásra ítélt,
c) közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést töltő,
d) pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő,
e) előzetesen letartóztatott,
f ) a rendbírság helyébe lépő elzárást töltő és
g) szabálysértési elzárást töltő
(a továbbiakban együtt: fogvatartott) által a  büntetés-végrehajtási szervnek (a továbbiakban: bv. szerv), 
valamint a  bv. szervvel kötött szerződés alapján a  fogvatartotti munkáltatást végző más gazdálkodó szervnek 
(a továbbiakban: más gazdálkodó szerv), illetve a bv. szerv, továbbá a más gazdálkodó szerv által a fogvatartottnak 
okozott kár megtérítésére vonatkozó eljárást szabályozza.

 (2) A kártérítési eljárás nem folytatható le vagy azt határozattal meg kell szüntetni, ha a fogvatartott
a) a bv. szerv határozatának a meghozatala előtt szabadul, vagy
b) elhalálozott.

 (3) E  rendelet alkalmazásában a  munka törvénykönyvéről szóló törvényben használt munkabér kifejezés alatt 
a  fogvatartott munkadíját, munkaviszony alatt a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és 
a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 3.  § 13.  pontjában 
meghatározott munkáltatást kell érteni.

2. Illetékesség

2. § (1) Ha a fogvatartott a kártérítési igényét más bv. szervnél jelentette be, ez a szerv a kártérítési igényt tartalmazó iratot 
három munkanapon belül megküldi az eljárás lefolytatására jogosult bv. szervnek.

 (2) Ha a kár a fogvatartott szállítása közben keletkezett, az eljárást a szállítást végrehajtó bv. szerv folytatja le.
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 (3) Ha a  fogvatartottat a  kártérítési eljárás befejezése előtt másik bv. intézetbe szállítják és további meghallgatása 
szükséges, a meghallgatást az eljárást folytató bv. szerv megkeresésére a fogva tartó bv. intézet foganatosítja.

 (4) Ha a  kár bekövetkezésének helye nem állapítható meg, akkor a  kártérítési eljárást az  a  bv. szerv folytatja le, ahol 
a fogvatartott a kárt bejelentette.

 (5) Illetékességi összeütközés esetén, vagy ha az eljáró bv. szerv illetékessége nem állapítható meg, az eljáró bv. szervet 
ki kell jelölni. A kártérítési igényt és az ahhoz kapcsolódó iratokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához 
(a továbbiakban: országos parancsnok) haladéktalanul fel kell terjeszteni, ha illetékességi összeütközés vagy 
az eljáró szerv kijelölése merül fel.

 (6) A kijelölés kérdésében az országos parancsnok a felterjesztéstől számított öt napon belül dönt.

3. A kárjelentés

3. § (1) A  bv. szerv személyi állományának tagja a  kár észlelését a  kártérítési eljárás megindítására jogosult személynek 
köteles haladéktalanul írásban jelenteni.

 (2) Ha a kárt fogvatartott észlelte, köteles arról a bv. szerv személyi állományát haladéktalanul tájékoztatni.

4. A kártérítési eljárás általános szabályai

4. § (1) A kártérítési eljárást
a) a fogvatartott által okozott kár esetén a bv. szervnek a kár megtérítésére vonatkozó felhívása napján,
b) a fogvatartottat ért kár esetén a kárigény bejelentése napján
kell megindítani.

 (2) A  kártérítési eljárást a  megindításától számított harminc napon belül, az  ügy érdemében hozott határozattal kell 
befejezni.

 (3) A kártérítési eljárás határidejébe nem számít be:
a) a Bv. tv. 20. § (4) bekezdésébe foglalt eljárási cselekmények időtartama,
b) a  kártérítési igényt tartalmazó irat illetékes bv. szervnek történő megküldése, valamint az  országos 

parancsnoknak történő a  2.  § (5)  bekezdése szerinti felterjesztés és a  2.  § (6)  bekezdése szerinti kijelölési 
eljárás időtartama,

c) a fordításhoz szükséges idő,
d) a postára adás és az irattovábbítás feladásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam,
e) a fogvatartott jogi segítségnyújtás iránti kérelme elbírálásának időtartama.

 (4) Bonyolult megítélésű vagy az  átlagosnál hosszabb vizsgálatot igénylő ügyben a  bv. szerv vezetője az  eljárás 
időtartamát további harminc nappal meghosszabbíthatja. Nincs helye az  eljárás meghosszabbításának, ha 
a fogvatartott előreláthatóan az eljárás megindítását követő harminc napon belül szabadul.

 (5) A hiánypótlásra a Bv. tv. 20. § (5) és (6) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.

5. § (1) Az  eljárás megindítására, határidejének a  meghosszabbítására, megszüntetésére, az  érdemi határozat 
meghozatalára a  bv. szerv vezetője vagy a  személyi állomány általa kijelölt tagja (a továbbiakban: az  eljárás 
megindítására jogosult személy) jogosult.

 (2) Az  eljárás megindítására jogosult személy a  kártérítési ügy tényállásának megállapításával a  bv. szerv személyi 
állományának arra alkalmas, érdektelen tagját is megbízhatja. Az ügy kivizsgálásában nem járhat el olyan személy, 
akivel szemben a (3) bekezdésben meghatározott kizáró ok áll fenn.

 (3) A kártérítési eljárásból ki van zárva az,
a) aki a kárigényt benyújtotta,
b) aki a kárt okozta,
c) aki az a) és b) pontban foglaltaknak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott 

hozzátartozója,
d) aki a 3. § (1) bekezdés szerinti kárjelentést tette,
e) aki az eljárásban, mint tanú vesz vagy vett részt,
f ) aki az eljárásban, mint szakértő jár vagy járt el,
g) akitől ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.
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 (4) A kártérítési eljárásban nem járhat el az a bv. szerv, amelynek vezetőjével szemben a (3) bekezdés b) és c) pontjában 
meghatározott kizáró ok áll fen. Ebben az  esetben az  eljáró bv. szerv kijelöléséről az  országos parancsnok dönt, 
az eljárásra a 2. § (5)–(6) bekezdést alkalmazni kell.

6. § (1) A  fogvatartottat a  kártérítési eljárás elrendelésével egyidejűleg a  kártérítési felelősség rendjéről, jogairól, 
képviseletének szabályairól, az  eljárási határidőkről, valamint a  jogorvoslati lehetőség határidejéről és jellegéről 
írásban tájékoztatni kell. A  tájékoztatás során a  fogvatartott figyelmét a  Bv. tv. 10.  § (2)  bekezdésében és a  20.  § 
(5) bekezdésében foglaltakra külön is fel kell hívni.

 (2) A kártérítési eljárás keretében a fogvatartottat meg kell hallgatni, nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni.
 (3) Nem járhat el meghatalmazottként az,

a) akit a rendelkezési jogkör gyakorlója vagy a bv. szerv vezetője a fogvatartottal való kapcsolattartásból kizárt,
b) aki cselekvőképtelen vagy a  vagyonjogi ügyei vitele tekintetében cselekvőképességében részlegesen 

korlátozott.
 (4) A  fogvatartott vagy meghatalmazottja jogosult bizonyíték beterjesztésére, indítványozhatja tanúk meghallgatását 

vagy egyéb bizonyíték beszerzését.

7. § (1) A kártérítési eljárás során az eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni, valamint a határozatokat írásban 
kell rögzíteni.

 (2) Az  okirati bizonyítékot és azt a  tárgyi bizonyítási eszközt, amely erre alkalmas a  kártérítési ügy irataihoz csatolni 
kell. Az  egyéb tárgyi bizonyítási eszköz megőrzéséről a  jogorvoslati jog elbírálásáig gondoskodni kell. Ha 
a  tárgyi bizonyítási eszköz tárolása jelentős terhet jelentene vagy az  a  tárolásra alkalmatlan, arról fényképet vagy 
képfelvételt kell készíteni, és azt kell az iratokhoz csatolni.

 (3) Az  ügy érdemében hozott kártérítési határozat tartalmára a  Bv. tv. 22.  § (1)  bekezdés rendelkezései az  irányadók 
azzal, hogy a kárigénynek helyt adó határozatot is indokolni kell. A határozat rendelkező részébe kell foglalni a kár 
vagy egy részének a megtérítése alóli mentesítésre, valamint a részletfizetésre vonatkozó rendelkezést is.

8. § (1) A  kártérítési határozatot a  bv. szerv a  fogvatartott és meghatalmazottja részére legkésőbb annak meghozatalától 
számított három napon belül kézbesíti. A határozat átvételét a fogvatartott az aláírásával igazolja.

 (2) Ha a  fogvatartott írni, olvasni nem tud, vagy az  aláírást megtagadja, a  közlés megtörténtét két tanú aláírásával, 
írásban kell rögzíteni.

 (3) Ha a  kártérítési eljárást az  ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 5.  § (1)  bekezdése alapján az  ügyész 
kezdeményezte, a határozat egy példányát az ügyésznek is haladéktalanul meg kell küldeni.

5. Az egyszerűsített eljárás

9. § (1) Az  egyszerű megítélésű, további bizonyítást nem igénylő ügyben, ha a  fogvatartott a  felelősségét elismerte és 
vállalja a kár megtérítését a kártérítési igényt az eljárás megindításától számított nyolc napon belül kell elbírálni.

 (2) A fogvatartottat az egyszerűsített eljárásban is tájékoztatni kell a 6. § (1) bekezdésben foglaltakról.

6. A fogvatartott által okozott kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések

10. §  Ha a kárt több fogvatartott közösen okozta, kártérítési felelősségüket lehetőleg egy eljárás keretében kell elbírálni.

11. § (1) A  fogvatartottat kártérítésre kötelező határozat alapján a  bv. szerv a  kártérítésként megállapított összeget 
a határozat közlését követően a fogvatartott letéti számlájáról a Bv. tv. 134. § (4) bekezdésben meghatározott sorban 
vonja le.

 (2) Ha a fogvatartott részére a határozatban részletfizetést engedélyeztek és részletfizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, a fogvatartott letéti számlájáról a kártérítés teljes, vagy annak még hátralévő összegét le kell vonni.

 (3) Ha a  fogvatartott szabadul és a  Bv. tv. 16.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, a  kártérítés 
megfizetése iránti követelést törölni kell.

12. § (1) A  kártérítési felelősség megállapítása mellett, a  Bv. tv. 16.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltételekkel 
a  fogvatartott rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a  kár megtérítése alól részben vagy 
egészben mentesíthető.
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 (2) Rendkívüli méltánylást érdemlő körülménynek minősül különösen, ha a  fogvatartott a munkáltatásban önhibáján 
kívül nem vesz részt és letéti pénzzel sem rendelkezik.

 (3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a fogvatartott
a) a kárt bűncselekmény elkövetésével vagy egyébként szándékosan okozta, kivéve, ha a károkozás a törvényes 

jogai védelmében, jogszerűen történt,
b) a kár okozásával vagyoni előnyhöz jutott.

7. A bv. szerv által okozott kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések

13. § (1) A bv. szerv által okozott kárról való tudomásszerzést követően a kártérítési eljárás megindítására jogosult személy 
a  3.  §-ban meghatározott kárjelentés alapján a  fogvatartottat írásban felhívja a  kártérítési igény bejelentésének 
lehetőségére, és tájékoztatást ad a kártérítési eljárás 6. § (1) bekezdésében foglalt szabályairól.

 (2) A  jogerős határozat alapján a  fogvatartott javára megállapított kártérítést a  bv. szerv harminc napos teljesítési 
határidőn belül köteles megtéríteni. A  fogvatartott eltérő rendelkezése hiányában a  kártérítés összegét 
a fogvatartott letéti számláján kell jóváírni.

8. A fogvatartott munkáltatásával összefüggésben bekövetkezett kár megtérítésére vonatkozó  
külön rendelkezések

14. § (1) Gondatlan károkozás esetén a  kártérítés mértékét a  károkozás körülményeire, a  vétkesség fokára, valamint 
a károkozás gyakoriságára tekintettel kell megállapítani.

 (2) Munkáltatással összefüggésben bekövetkezett kárnak minősül, ha a  kár a  Bv. tv. 133.  § (2)  bekezdés e)  pontja 
alapján a  fogvatartottnak az  intézet tisztántartásában és ellátásában való részvétele során következett be. Ilyen 
esetben átlagkeresetnek a Bv. tv. 258. §-ában meghatározott alapmunkadíjat kell tekinteni.

15. § (1) A Bv. tv. 271. § (3) bekezdése szerinti megőrzési felelősség csak akkor alkalmazható, ha a munkáltató vagyontárgya 
hiányzik.

 (2) A jegyzék vagy elismervény ellenében, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban 
bekövetkezett hiány esetén a  jegyzéket vagy elismervényt az  átadás-átvétel tényének utólagos igazolása nem 
pótolja.

 (3) Meghatározott dolognak több fogvatartott részére történő átadásánál a  jegyzéket vagy elismervényt valamennyi 
felelősnek alá kell írnia.

 (4) A  megőrzési felelősség esetén a  Bv. tv. 272.  §-ában meghatározott munkáltatói kárigény attól az  időponttól 
kezdődik, amikor a fogvatartott a rábízott dologgal nem tud elszámolni.

 (5) A  jegyzék vagy elismervény ellenében visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel személyes használat 
céljából átvett felszerelési tárgyak hiánya esetén, ha a  fogvatartott a  felelősségét írásban elismerte és hozzájárul 
annak letéti számláján kezelt pénzéből történő megtérítéséhez, akkor a  hiány összege – kártérítési eljárás 
mellőzésével – a szabaduláskor levonható.

9. Záró rendelkezések

16. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

17. §  Hatályát veszti a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 13/2014. (XII. 16.) IM rendelete
a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól

A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi  
CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés d) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. § 
(2)  bekezdés p)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1.  beteg az, akinek a bíróság

a) a kényszergyógykezelését rendelte el,
b) az ideiglenes kényszergyógykezelését rendelte el, vagy
c) a  szabadságvesztés végrehajtási helyeként az  Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet 

(a továbbiakban: IMEI) jelölte ki.
2.  beutalt:

a) az a fogva lévő terhelt, akinek a bíróság az elmeállapota megfigyelését rendelte el,
b) az  a  terhelt, akinek az  előzetes letartóztatását – a  bíróság rendelkezése alapján – az  IMEI-ben kell 

végrehajtani,
c) az, akit a  szabadságvesztés, az  elzárás, a  közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés, 

a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés, az előzetes letartóztatás, a rendbírság helyébe lépő 
elzárás vagy a szabálysértési elzárás végrehajtása során kóros elmeállapot vagy szervi-idegrendszeri 
megbetegedésre utaló tünetek alapján a büntetés-végrehajtási intézet orvosa (a továbbiakban: bv. 
orvos) az IMEI-ben történő kivizsgálásra vagy kezelésre beutalt,

d) az  a  szabadságvesztésre ítélt, akinek a  kivizsgálása a  gyógyító-terápiás részlegre történő 
elhelyezésről való döntés érdekében szükséges.

2. Az IMEI feladata

2. § (1) Az IMEI fekvő beteg gyógyintézetként végrehajtja
a) a kényszergyógykezelt betegek pszichiátriai kezelését és rehabilitációját,
b) az ideiglenes kényszergyógykezelt betegek pszichiátriai kivizsgálását és kezelését,
c) azon kóros elmeállapotú szabadságvesztésre ítéltek kezelését és rehabilitációját, akiknek a szabadságvesztés 

végrehajtási helyeként a büntetés-végrehajtási bíró az IMEI-t jelölte ki,
d) azon előzetesen letartóztatottak pszichiátriai kivizsgálását és kezelését, akiknek az  előzetes letartóztatás 

helyeként a bíróság az IMEI-t jelölte ki,
e) az elmeállapot megfigyelésre beutaltak kivizsgálását, megfigyelését és szükség esetén kezelését,
f ) a bv. orvos által beutaltak pszichiátriai, ideggyógyászati kivizsgálását és kezelését,
g) a szabadságvesztésre ítéltek gyógyító-terápiás részlegre való helyezését megelőző kivizsgálását.

 (2) Az  IMEI járóbeteg-ellátás keretében biztosítja a  büntetés-végrehajtási intézetben (a  továbbiakban: bv. intézet) 
elhelyezett fogvatartottak
a) pszichiátriai szakrendelői ellátását, pszichiátria gondozását,
b) ideggyógyászati szakrendelői ellátását,
c) addiktológiai szakrendelői ellátását,
d) kábítószer birtoklásával összefüggésben engedélyezett elterelése esetén a  szükséges kezelés, illetve ellátás 

megállapítása érdekében történő vizsgálatát.
 (3) Az IMEI a kegyelmi eljárás során elvégzi az  igazságügyért felelős miniszter rendelkezésének megfelelően, az elítélt 

szakorvosi vizsgálatát és véleményezését.
 (4) Az IMEI ellátja a bv. intézetekben végrehajtott pszichiátriai-terápiás programok szakmai módszertani irányítását.
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3. A kényszergyógykezelt beteg befogadása

3. §  A  beteget kényszergyógykezelés céljából a  bírósági értesítőlap végrehajtási utasítása alapján lehet az  IMEI-be 
befogadni.

4. §  A  kényszergyógykezelés kezdete az  IMEI-be történő befogadás napja. Abban az  esetben, ha 
a kényszergyógykezelést ideiglenes kényszergyógykezelés előzte meg és annak végrehajtását nem szakították meg, 
a kényszergyógykezelés kezdete az ideiglenes kényszergyógykezelés kezdő napja.

5. §  A befogadást követően meg kell állapítani, hogy a beteg
a) munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll-e,
b) társadalombiztosítási szempontból biztosítottnak minősül-e,
c) jogosult-e nyugdíjra vagy más rendszeres pénzellátásra,
d) cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték-e, és ha igen milyen jelleggel, cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén milyen ügycsoportra vonatkozóan rendelték el,
e) gyámság alatt áll-e.

6. §  A főigazgató főorvos, ha
a) a beteg cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése látszik indokoltnak, és az érintett személyének 

vagy vagyonának a védelme sürgős intézkedést igényel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
2:25. vagy 2:26.  §-ának megfelelő intézkedés szükségességéről legkésőbb a  következő munkanapon 
tájékoztatja a gyámhatóságot;

b) a  beteg személyének vagy vagyonának a  védelme sürgős intézkedést nem igényel, de cselekvőképességet 
érintő gondnokság alá helyezése látszik indokoltnak, a  beteg mentális megbetegedéséről tájékoztatja 
a gyámhivatalt.

4. Értesítés a befogadásról

7. § (1) Az IMEI a beteg befogadásáról három munkanapon belül értesíti:
a) az elrendelő bíróságot,
b) a beteg lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes rendőrkapitányságot,
c) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: KEKKH),
d) pártfogó felügyelet alatt álló beteg esetén a  pártfogó felügyelőt, illetve a  büntetés-végrehajtási pártfogó 

felügyelőt,
e) fiatalkorú esetén a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságot.

 (2) Az  IMEI a beteg befogadásáról három munkanapon belül tájékoztatja az általa megjelölt hozzátartozót, fiatalkorú, 
valamint gondnokság vagy gyámság alá helyezett esetében a  törvényes képviselőt. A  tájékoztatás kiterjed 
a kapcsolattartás szabályaira.

 (3) Ha a  beteg nem magyar állampolgár, akkor befogadásáról késedelem nélkül értesíteni kell az  állampolgársága 
szerint illetékes külképviseletet. Az  értesítés csak akkor mellőzhető, ha a  beteg írásbeli nyilatkozatában ezt 
kifejezetten kéri. Ha a külföldi beteg többes állampolgár, az általa megjelölt külképviseletet kell értesíteni.

 (4) A Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú 
tagja szolgálati igazolványát a  beteg befogadásától számított három munkanapon belül meg kell küldeni az  azt 
kiállító szervnek.

5. A kórlap kiállítása és vezetése

8. § (1) A beteg befogadásakor kiállított kórlapon a személyi adatain kívül fel kell tüntetni az intézkedést elrendelő bíróság 
megnevezését, határozatának számát és keltét.

 (2) Az orvosi dokumentációt az orvos-szakmai szabályok betartásával elektronikus úton kell rögzíteni.
 (3) A  beteg kórlapjában minden jelentősebb állapot-, vagy kezelésváltozást, egyéb egészségügyi eseményt 

haladéktalanul fel kell tüntetni. Egészségügyi esemény hiányában legalább havonta egyszer rögzíteni kell a beteg 
állapotára vonatkozó észlelést.
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6. Vizsgálat és gyógykezelés az IMEI-n kívül

9. §  A  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013.  évi CCXL. törvény (a  továbbiakban: Bv. tv.) 328.  § (4)  bekezdése alapján más egészségügyi intézménybe 
kihelyezett beteget, ha ottani gyógykezelésének indoka megszűnt és állapota megengedi, haladéktalanul vissza kell 
szállítani az IMEI-be.

7. Adaptációs szabadság

10. § (1) Ha a  beteg állapota lehetővé teszi és az  adaptációs szabadság jogi feltételei fennállnak, meg kell vizsgálni 
az adaptációs szabadságra bocsátásának a lehetőségét.

 (2) Az  adaptációs szabadságra bocsátásról az  Adaptációs Bizottság javaslatát figyelembe véve a  főigazgató főorvos 
dönt.

 (3) Az Adaptációs Bizottság tagjait a  főigazgató főorvos jelöli ki, meghívott résztvevője az  IMEI betegjogi képviselője. 
Az  Adaptációs Bizottság működési rendjét a  főigazgató főorvos által jóváhagyott Működési Szabályzat határozza 
meg.

 (4) Az  adaptációs szabadságra bocsátás engedélyezésekor figyelembe kell venni a  beteg állapotát, szociális 
körülményeit, azt a  cselekményt, amelynek elkövetése miatt a  kényszergyógykezelést elrendelték, továbbá 
valamennyi feltárható kockázati tényezőt, különös figyelemmel a környezettanulmányra.

 (5) Az  adaptációs szabadság alatt biztosítani kell az  IMEI-vel való kapcsolatfelvétel lehetőségét. A  beteget és 
a gondozást vállaló személyt az adaptációs szabadság szabályairól és az  IMEI elérhetőségéről írásban tájékoztatni 
kell.

 (6) A  beteg az  adaptációs szabadságra bocsátásakor csak a  gondozását vállaló személy kíséretében hagyhatja el 
az IMEI-t. Szükség esetén intézkedni kell a betegnek az Országos Mentőszolgálat útján történő szállítása iránt.

 (7) Az  adaptációs szabadságra bocsátott beteget az  arcképmásával ellátott igazolással, továbbá szükség esetén 
az évszaknak megfelelő ruházattal kell ellátni.

 (8) A (7) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza különösen
a) a beteg természetes személyazonosító adatait,
b) az eltávozás jogszerűségét,
c) az adaptációs szabadság kezdő és utolsó napját,
d) a beteg tartózkodási helyét az adaptációs szabadság alatt,
e) a területileg illetékes ideggondozóban történő jelentkezési kötelezettségre történő felhívást.

8. Értesítések és az orvosi ellenőrzés az adaptációs szabadság alatt

11. § (1) Az  adaptációs szabadság engedélyezéséről az  IMEI értesíti az  orvosi ellenőrzést végző pszichiátriai szakrendelőt, 
a beteg adaptációs szabadsága alatti tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságot és a jegyzőt, fiatalkorú 
esetén a  fiatalkorú adaptációs szabadsága alatti tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, továbbá 
pártfogó felügyelet alatt álló beteg esetén a pártfogó felügyelőt, illetve a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt.

 (2) Ha az 10. § (7) bekezdés szerinti igazolásban a felhívás eltérő időpontot nem jelöl meg, az adaptációs szabadságon 
levő beteg köteles a szabadság megkezdésétől számított negyvennyolc órán belül, és azt követően az orvos előírása 
szerint az orvosi ellenőrzésen megjelenni.

 (3) A  pszichiátriai szakrendelő az  ellenőrzésen észleltekről tájékoztatja az  IMEI-t. A  beteg állapotában bekövetkező 
rosszabbodás esetén visszaszállításáról az Országos Mentőszolgálat útján haladéktalanul intézkedik.

9. A kényszergyógykezelt letéti pénzének felhasználása

12. § (1) A  beteg letéti pénzéből – legalább a  mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj ötven százalékának megfelelő 
összeget – havonta saját szükségleteire fordíthatja. A  felhasználás részletes szabályait és a megvásárolható cikkek 
körét a főigazgató főorvos a házirendben határozza meg.

 (2) A  beteg, cselekvőképtelen beteg esetén a  gondnoka, valamint a  vagyoni ügyei vitelében korlátozottan 
cselekvőképes nagykorú beteg kérelmére – a  gondnoka hozzájárulásával – letéti pénzének a  saját szükségletekre 
fordítható összegének levonása után fennmaradó része gyámhatósági fenntartásos betétben helyezhető el.
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10. Kapcsolattartás

13. § (1) A  kapcsolattartás feltételeit a  főigazgató főorvos a  házirendben részletesen szabályozza. A  kapcsolattartás 
feltételeiről a befogadást követő nyolc napon belül a beteg törvényes képviselőjét és a kapcsolattartóként megjelölt 
személyt írásban tájékoztatni kell.

 (2) Ha az  engedélyezett látogatásra a  beteg állapotára tekintettel előreláthatólag nem kerülhet sor, az  IMEI erről 
haladéktalanul értesíti a  kapcsolattartót. A  beteg állapotának javulásával lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
a  látogatást, ha erre a  beteg és a  kapcsolattartó igényt tart, pótolhassák. A  beteg állapotának a  javulásáról és 
a pótlás lehetőségéről a kapcsolattartót értesíteni kell.

 (3) A látogatás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a beteg részére csomagot adjanak át. A csomagot az IMEI 
rendje és biztonsága érdekében át kell vizsgálni és a betegnél nem tartható tárgyakat a látogató részére vissza kell 
adni.

 (4) A beteg rehabilitációjának érekében elő kell segíteni, hogy az ilyen tevékenységet végző civil szervezetek és vallási 
közösségek tagjával kapcsolatot tarthasson. Ez a kapcsolattartás nem számolható el látogató fogadás terhére.

11. Munkaterápiás foglalkoztatás és rehabilitáció

14. § (1) A munkaterápiás foglalkoztatás módját és helyét – az osztályvezető főorvos javaslata alapján – a főigazgató főorvos 
írásban rendeli el.

 (2) Az IMEI a munkaterápiás foglalkoztatás idejét köteles havi bontásban, betegenként elkülönítve írásban rögzíteni.
 (3) A beteg rehabilitációja érdekében – a megfelelő felügyelet biztosításával – az IMEI elhagyását a főigazgató főorvos 

engedélyezheti.

12. A kényszergyógykezelés felülvizsgálata

15. § (1) A  főigazgató főorvos a  Bv. tv. 329.  § (1)  bekezdése szerint részletes kórrajzkivonatot küld a  kényszergyógykezelés 
felülvizsgálatára jogosult bíróságnak, amelyben nyilatkozik arról, hogy
a) a beteg állapota alapján a kényszergyógykezelés fenntartása vagy megszüntetése indokolt,
b) a beteg egészségi állapota megengedi-e, hogy a tárgyaláson személyesen megjelenjen vagy sem.

 (2) Ha a  kényszergyógykezelés felülvizsgálatára vonatkozó indítvány vagy kérelem érkezik az  IMEI-hez, azt 
haladéktalanul továbbítani kell a bíróságnak.

 (3) Ha a  főigazgató főorvos a  Bv. tv. 327.  § (1)  bekezdése alapján a  kényszergyógykezelés megszüntetésére tesz 
előterjesztést, az előterjesztéshez mellékelni kell a részletes kórrajzkivonatot.

13. A kényszergyógykezelt elbocsátása

16. § (1) A  kényszergyógykezelés megszüntetésére vonatkozó előterjesztés megtételével egyidejűleg a  főigazgató főorvos 
írásban értesíti a beteg törvényes képviselőjét vagy kapcsolattartóként megjelölt hozzátartozóját.

 (2) Ha a  beteg önálló életvitelre képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, illetve arra 
alkalmas lenne, a  főigazgató főorvos a kényszergyógykezelés megszüntetésére vonatkozó előterjesztés megtétele 
előtt megteszi a  szükséges intézkedéseket a  beteg további gondozása érdekében. Ha az  elbocsátásig a  megtett 
intézkedések nem vezetnek eredményre a  főigazgató főorvos kezdeményezi a  beteg soron kívüli ellátását 
a megfelelő intézményben.

 (3) A  beteget a  kényszergyógykezelés megszüntetésének tényét tartalmazó igazolással kell ellátni és részére át kell 
adni az egészségügyi dokumentációját. Ha a beteg megfelelő ruházattal nem rendelkezik, el kell látni az évszaknak 
megfelelő ruházattal.

 (4) Szükség esetén a  főigazgató főorvos intézkedik a  betegnek az  Országos Mentőszolgálat útján történő szállítása 
iránt.

14. Értesítés az elbocsátásról

17. § (1) A  beteg elbocsátásáról három munkanapon értesíteni kell a  7.  § (1)  bekezdésében felsorolt szerveket, valamint 
a nem magyar állampolgár esetén a 7. § (3) bekezdésének megfelelően a külképviseletet.
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 (2) Az elbocsátott beteg részletes kórrajzkivonatát meg kell küldeni a  lakóhelye szerint illetékes pszichiátriai gondozó 
intézetnek.

15. Az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtása

18. § (1) A  beteget ideiglenes kényszergyógykezelés céljából a  bírósági értesítőlap végrehajtási utasítása alapján lehet 
az IMEI-be befogadni.

 (2) A  beteg befogadásáról a  7.  § (1)  bekezdésében meghatározott szerveket, valamint a  7.  § (3)  bekezdésének 
megfelelően az illetékes külképviseletet és az eljáró ügyészt értesíteni kell.

 (3) Az ideiglenes kényszergyógykezelt adaptációs szabadságra nem bocsátható.
 (4) Ha az ideiglenes kényszergyógykezelésre befogadott nem kóros elmeállapotú, a főigazgató főorvos haladéktalanul 

javaslatot tesz az  ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetésére vagy annak indítványozására az  eljáró 
ügyésznek. A  megszüntetésre jogosult intézkedéséig az  IMEI – a  rendelkezési jogkör gyakorlójának utasítása 
szerint – gondoskodik az őrzésről és a felügyeletről.

19. § (1) Az  ideiglenes kényszergyógykezelésből való elbocsátásról a  7.  § (1)  bekezdésében meghatározott szerveket, 
valamint a 7. § (3) bekezdésének megfelelően az illetékes külképviseletet és az eljáró ügyészt értesíteni kell.

 (2) Az elbocsátott személy részletes kórrajzkivonatát meg kell küldeni a lakóhelye szerint illetékes pszichiátriai gondozó 
intézetnek.

16. Az elmeállapot megfigyelése

20. § (1) Az  elmeállapot megfigyelésének befejezésekor a  főigazgató főorvos a  részletes kórdokumentációt és 
az összefoglaló orvosi véleményt megküldi a megfigyelést elrendelő bíróságnak.

 (2) Ha az  összefoglaló orvosi vélemény szerint az  előzetesen letartóztatott kóros elmeállapotú és a  bíróság harminc 
napon belül nem intézkedik, erről a  főigazgató főorvos tájékoztatja a  rendelkezési jogkör gyakorlóját és 
a törvényességi felügyelet ellátó ügyészt.

 (3) Ha az  összefoglaló orvosi vélemény szerint a  szabadságvesztésre ítélt kóros elmeállapotú, a  főigazgató főorvos 
a  részletes kórdokumentációt és az  összefoglaló orvosi vélemény megküldésével javaslatot tesz a  büntetés-
végrehajtási bírónak a  szabadságvesztés végrehajtási helyének a  megváltoztatása iránt, az  intézkedések 
megtételéről egyidejűleg értesíti azt a bv. intézetet, amely a nyilvántartás alapján az elítéltet fogva tartja.

 (4) Ha az  összefoglaló orvosi vélemény szerint a  fogvatartott nem kóros elmeállapotú, az  IMEI intézkedik 
a visszaszállításáról.

 (5) Ha az  elmeállapot megfigyelését határidőre orvosszakmai szempontból nem lehet befejezni, az  elmeállapot 
megfigyelése határidejének lejárta előtt legalább öt munkanappal a főigazgató főorvos az elrendelő bíróság részére 
javaslatot tesz a határidő harminc nappal történő meghosszabbítására.

17. Az elítélt elmeállapotának kivizsgálása

21. § (1) Ha a bv. orvos a szabadságvesztésre ítélten kóros elmeállapotra utaló tüneteket észlel, elmeállapotának kivizsgálása 
érdekében az IMEI-be utalja. Az orvosi beutaló tartalmazza az elítélt természetes személyazonosító adatait, valamint 
a kóros elmeállapot gyanúját keltő tünetek részletes leírását.

 (2) Az  IMEI a  fekvőbetegként történő kezelés befejezésekor zárójelentésben nyilatkozik a  további terápiás javaslatról, 
programról, egyben, ha ennek szükségessége fennáll, szakmai véleményt nyilvánít a  gyógyító-terápiás részlegbe 
helyezésről.

 (3) Ha a  szabadságvesztésre ítélt kóros elmeállapotú, a  főigazgató főorvos a  részletes kórdokumentáció és 
az összefoglaló orvosi vélemény megküldésével javaslatot tesz a büntetés-végrehajtási bírónak a szabadságvesztés 
végrehajtási helyének a megváltoztatása iránt, az intézkedések megtételéről egyidejűleg értesíti azt a bv. intézetet, 
amely a nyilvántartás alapján az elítéltet fogva tartja.

 (4) Az IMEI a büntetés-végrehajtási bíró döntéséig a fekvőbeteg ellátás keretén belül folytatja a szabadságvesztésre ítélt 
pszichiátriai kezelését.
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18. Az elmeállapot kivizsgálása céljából beutaltakra vonatkozó közös szabályok

22. §  Ha a  beutalt fegyelmi vétségnek minősülő magatartást tanúsít az  osztályvezető főorvos írásban nyilatkozik arról, 
hogy pszichiátriai szempontból a beutalt fenyíthető-e vagy nem.

19. Az előzetes letartóztatás IMEI-ben történő végrehajtása

23. § (1) A  bírósági értesítőlap alapján az  IMEI befogadja azt az  előzetesen letartóztatottat, akinek előzetes letartóztatását 
az IMEI-ben kell végrehajtani.

 (2) Az  előzetesen letartóztatott pszichiátriai kezelésének szükségességéről a  főigazgató főorvos a  szakmai vélemény 
kialakítását követően haladéktalanul, legkésőbb három munkanapon belül tájékoztatja a  rendelkezési jogkör 
gyakorlóját.

 (3) Ha a terhelt pszichiátriai kezelése nem szükséges, az IMEI a bíróság döntéséig folytatja a fekvőbeteg ellátás keretén 
belül az előzetes letartóztatás végrehajtását.

 (4) Ha a  bíróság harminc napon belül nem intézkedik, erről az  IMEI tájékoztatja a  törvényességi felügyelet ellátó 
ügyészt.

20. Kóros elmeállapotú elítélt szabadságvesztésének végrehajtása az IMEI-ben

24. § (1) A  kóros elmeállapotú elítélt gyógykezelésére, jogaira és kötelezettségeire a  kényszergyógykezeltekre vonatkozó 
szabályok irányadók azzal az eltéréssel, hogy adaptációs szabadságra nem bocsátható.

 (2) A  felülvizsgálat határidejének lejárta előtt negyven nappal a  főigazgató főorvos részletes kórrajzkivonatot küld 
a  büntetés-végrehajtási bíró részére az  elítélt pszichiátriai állapotáról, amelyben szakmai véleményt nyilvánít 
a végrehajtási helyének kijelöléséről.

21. Szervi-idegrendszeri megbetegedések kivizsgálása és gyógyítása

25. § (1) A beutalt ideggyógyászati kezelésére az egészségügyi jogszabályokat kell alkalmazni.
 (2) A beutaltat gyógyulása után abba a bv. intézetbe kell visszaszállítani, amely a nyilvántartás alapján a  fogvatartást 

végrehajtja.
 (3) Ha az  IMEI szervi-idegrendszeri megbetegedés következtében kialakult súlyos személyiség torzulást állapít meg, 

a szabadságvesztésre ítélt gyógyító-terápiás részlegbe helyezésének szükségességéről szakmai véleményt nyilvánít, 
ezzel egyidejűleg javaslatot tesz a terápiás programra.

22. Gyógyító-terápiás részlegen történő elhelyezés előtti kivizsgálás

26. § (1) A gyógyító terápiás részlegre történő elhelyezés szükségességének vizsgálatakor az IMEI
a) feltárja a fennálló pszichiátriai megbetegedést, a személyiség-vonásokat,
b) szakmai véleményt nyilvánít a gyógyító-terápiás részlegre helyezés szükségességéről és
c) javaslatot tesz az elítélt gyógykezelésének, sajátos kezelésének, terápiás foglalkoztatásának programjára.

 (2) A kivizsgálás befejezésével az IMEI – kivéve ha az elítélt fekvőbeteg ellátás keretében történő pszichiátriai kezelése 
szükséges – intézkedik az elítélt visszaszállításáról.

23. Katonai fogdában elhelyezettek ellátása

27. § (1) Az elítélt, illetve az előzetesen letartóztatott katonát a bv. orvos által kiállított és a beutalt magatartására vonatkozó, 
részletes parancsnoki összefoglaló véleménnyel ellátott beutaló alapján lehet az  IMEI-be befogadni ideg-, és 
elmegyógyászati gyógykezelés céljából.

 (2) A  beutalt IMEI-be történő szállításáról, visszaszállításáról, illetve más egészségügyi intézményben való őrzéséről 
a katonai fogda parancsnoka gondoskodik.
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24. A kényszerítő eszközök alkalmazása

28. §  A  beutaltakkal szemben a  büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényben meghatározott 
kényszerítő eszközök alkalmazhatók.

29. §  A  beteggel szemben alkalmazott korlátozott testi kényszer szükségességéről a  főigazgató főorvos haladéktalanul 
tájékoztatja a  törvényességi felügyelet ellátó ügyészt, a  beteg törvényes képviselőjét, a  beteg kapcsolattartóként 
megjelölt hozzátartozóját és az IMEI betegjogi képviselőjét.

25. Az egészségügyi korlátozás alkalmazása

30. § (1) A  pszichiátriai tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi korlátozások alkalmazására az  egészségügyi 
jogszabályokat kell alkalmazni a következő eltérésekkel
a) az  egészségügyi korlátozást orvos rendeli el, de ha ezt a  sürgős szükség nem teszi lehetővé, azt utóbb 

haladéktalanul engedélyezi vagy, ha az  egészségügyi korlátozás indoka nem áll fenn, azonnal intézkedik 
a megszüntetéséről;

b) az  elrendelő vagy engedélyező orvos gondoskodik a  korlátozás alá vont pszichiátriai beteg  
– ideértve a  beutaltat is – szoros felügyeletéről, és ha a  korlátozás indoka már nem áll fenn a  korlátozás 
megszüntetéséről;

c) egészségügyi korlátozás esetén az elrendelő vagy engedélyező orvos írásban rögzíti az eseményre vonatkozó 
adatokat.

 (2) Az egészségügyi korlátozás indokoltságát a főigazgató főorvos véleményezi és haladéktalanul tájékoztatja a beteg 
vagy a  beutalt törvényes képviselőjét, kapcsolattartóként megjelölt hozzátartozóját, a  törvényességi felügyeletet 
ellátó ügyészt és az IMEI betegjogi képviselőjét.

26. A betegek és a beutaltak birtokában tartható tárgyak köre, anyagi ellátásuk és a felügyelet 
biztosítása

31. §  A biztonságos pszichiátriai ellátás érdekében a főigazgató főorvos a házirendben részletesen szabályozza a betegek 
és a beutaltak birtokában tartható tárgyak körét és mennyiségét.

32. §  A betegek és a beutaltak felügyeletét egészségügyi dolgozók, szakápolók, ápolási asszisztensek, valamint biztonsági 
felügyelők biztosítják.

33. § (1) A  betegek és a  beutaltak élelmezését a  fekvőbeteg-intézetek normái alapján kell biztosítani. Az  elhelyezésre 
a fekvőbeteg-intézetekre vonatkozó szabályok az irányadóak.

 (2) Azon betegek számára, akik nem kívánnak élni a saját ruha viselésének jogával, az IMEI formaruhát és a fekvőbeteg-
gyógyintézeti normák alapján ruházatot biztosít.

 (3) A főigazgató főorvos, figyelembe véve az IMEI technikai feltételeit, a házirendben meghatározza a betegnél tartható 
saját ruházat mennyiségét.

 (4) A  fekvőbeteg gyógyintézet higiénés rendjének fenntartása érdekében a  főigazgató főorvos a  házirendben 
meghatározza a saját ruházat tisztántartásának feltételeit.

 (5) A saját ruha viselése esetén a ruházat beszerzésével és tisztántartásával kapcsolatos költségek a beteget terhelik.
 (6) A beutaltak részére az IMEI a fekvőbeteg-gyógyintézeti normák alapján biztosít ruházatot.

27. Jognyilatkozat előterjesztése

34. §  Fiatalkorú vagy gondnokság hatálya alatt álló beteg vagy beutalt olyan jognyilatkozatát, amelyhez a  törvényes 
képviselő hozzájárulása vagy intézkedése szükséges, állásfoglalás végett meg kell küldeni törvényes képviselőjének.
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28. Az előállítás végrehajtása

35. § (1) Előállítás végrehajtása során a beteget – mérlegelve a pszichiátriai és biztonsági kockázatot – hivatásos állományú 
ápoló kíséretében, magas biztonsági kockázat esetén hivatásos állományú ápolói és biztonsági felügyelői kísérettel 
kell előállítani.

 (2) Előállítás végrehajtása során a  beutaltat biztonsági felügyelő kíséretében, magas pszichiátriai vagy egyéb 
egészségügyi kockázat esetén biztonsági felügyelői és hivatásos ápolói kísérettel kell előállítani.

29. Engedély nélküli távozás, fogolyszökés

36. § (1) A  beteg engedély nélküli távozása esetén a  főigazgató főorvos a  büntetés-végrehajtási bírónál kezdeményezi 
elfogató parancs kibocsátását, ideiglenes kényszergyógykezelés esetén pedig haladéktalanul értesíti a rendelkezési 
jogkör gyakorlóját.

 (2) A beutalt szökése esetén a főigazgató főorvos haladéktalanul megkeresi az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

30. A beteg és a beutalt elhalálozása

37. §  A  halálesetről a  7.  § (1)  bekezdésében megjelölt szerveken kívül a  törvényességi felügyeletet ellátó ügyészt, 
előzetesen letartóztatott, illetve ideiglenes kényszergyógykezelt esetén a rendelkezési jogkör gyakorlóját, valamint 
az  elhunyt törvényes képviselőjét, kapcsolattartóként megjelölt hozzátartozóját, ennek hiányában az  IMEI 
rendelkezésére álló adatok alapján ismert hozzátartozóját is értesíteni kell.

31. Záró rendelkezések

38. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

39. § (1) A  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 2010. május 1-jétől 2013. június 30-ig hatályban volt 
rendelkezéseinek alkalmazásával elrendelt kényszergyógykezelés végrehajtása során a kényszergyógykezelés kezdő 
napját a 4. § szerint kell megállapítani és ehhez mérten kell kiszámítani a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi  
IV. törvény 2010. május 1-jétől 2013. június 30-ig hatályban volt 74. § (3) bekezdése alapján annak végső napját.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben, ha a  beteg pszichiátria gyógykezelésének szükségessége továbbra is 
fennáll, az IMEI főigazgató főorvosa az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 200. §-ában foglaltak szerint jár 
el azzal, hogy a kötelező gyógykezelés iránti eljárást a kényszergyógykezelés végső napjának lejárta előtt legalább 
harminc nappal kell a bíróságnál kezdeményezni.

 (3) Az IMEI a bírósági határozatról, valamint a bíróság által kijelölt pszichiátriai intézményről értesíti a beteg törvényes 
képviselőjét, kapcsolattartóként megjelölt hozzátartozóját.

 (4) Az  IMEI a  bírósági határozatot, valamint az  elbocsátott beteg egészségügyi és egyéb adatait tartalmazó 
dokumentációjának másolatát a kijelölt pszichiátriai intézménynek adja át.

 (5) A beteg elbocsátásáról az IMEI a 17. §-ban foglaltakat értesíti.

40. §  Hatályát veszti a  kényszergyógykezelés és az  ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 463/2014. (XII. 16.) KE  határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Testnevelési Egyetemen Mocsai Lajos 
egyetemi docenst 2014. december 17. napjától 2017. december 16. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori 
feladatok ellátásával.

Budapest, 2014. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. december 11.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05781-1/2014.

A Kormány 1762/2014. (XII. 16.) Korm. határozata
a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetésével kapcsolatos egyes kérdésekről

A Kormány a  kormányzati szerkezetátalakítás részeként a  Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetésével kapcsolatosan 
a következő határozatot hozza:
 1. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a  központi 
szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletnek 
a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszűnése következtében szükségessé váló módosításáról.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A Duna transznacionális együttműködési program közös intézményrendszerének felállításához szükséges 
feladatokról szóló 1680/2013. (IX. 30.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a Duna transznacionális együttműködési program partnerországainak közös intézményrendszert érintő döntései 
magyarországi végrehajtása érdekében)
„a) a közös irányító hatóságot és technikai titkárságot a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezeti egységeként,”
(rendeli kialakítani,)

 3. Az európai uniós fejlesztési programokkal – különös tekintettel a  kifizetésekkel, a  nagyprojektekkel, a  Partnerségi 
Megállapodással és a  2014–2020 programozási időszak eljárásrendjével – összefüggő intézkedésekről szóló 
1431/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 8. pontban szereplő Operatív Program Tervezéskoordinációs Munkacsoportba delegált tagok:)
„11. a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 1 fő,”
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

 4. A Kormány visszavonja a  2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) 
Korm. határozat 2. pont a) alpontjában a „Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével és” szövegrészt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 150/2014. (XII. 16.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter javaslatára

Marczinkó Zoltán Istvánt

a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2014. december 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök


	A Kormány 330/2014. (XII. 16.) Korm. rendelete
	az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

	A belügyminiszter 65/2014. (XII. 16.) BM rendelete
	a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet és az anyakönyvezé

	A belügyminiszter 66/2014. (XII. 16.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai fel

	A földművelésügyi miniszter 35/2014. (XII. 16.) FM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 
48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 12/2014. (XII. 16.) IM rendelete
	a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

	Az igazságügyi miniszter 13/2014. (XII. 16.) IM rendelete
	a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól
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