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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 31/2022. (IX. 14.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
2023. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 6., 7., 16. és 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A 2023. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az e rendeletben meghatározottak szerint – a 6. §-ban foglalt
kivétellel – természetbeni ellátást kell kiadni
a)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya,
b)
a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya, valamint
c)
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya
részére.
2. §

(1) Az igényjogosult hivatásos állomány tagja köteles a ruházati nyilvántartó programban a tárgyévet megelőző
év október 15. napjáig rögzíteni a tárgyévi ruházati természetbeni ellátás cikkösszetételére vonatkozó igényeit
a központilag meghatározott termékkör egyéni igényekhez igazodó szükség szerinti felülírásával, a kiadandó
természetbeni ellátás kötelező minimum mértékét figyelembe véve.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártáig az igényjogosult az egyéni igényeit nem rögzíti, részére
a 3. §, a 4. § és az 5. § szerinti termékösszetételt kell természetben kiadni.
(3) Az igényjogosult hivatásos állomány tagja a mérethelyes ruházati megrendelés érdekében köteles a ruházati
nyilvántartó programban a ruházati méretállásában bekövetkezett változást haladéktalanul rögzíteni.

3. §

(1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának
– a (3) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglalt kivétellel – a ruházati utánpótlási ellátmány terhére kiadandó
természetbeni ellátása kötelező felhasználásának mértéke 30%. Az állomány feladatellátásához igazodó,
központilag meghatározott cikkösszetétel:
a)
12M e. r. szolgálati nyári pantalló				
1 db,
b)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék		
1 db,
c)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék			
1 db,
d)
hímzett váll-lap, sötétkék					2 pár,
e)
karjelvény						1 db.
(2) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vegyes ruhás alapellátási normába sorolt
állományának – a (4) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglalt kivétellel – a ruházati utánpótlási ellátmány terhére
kiadandó természetbeni ellátása kötelező felhasználásának mértéke 20%. Az állomány feladatellátásához igazodó,
központilag meghatározott cikkösszetétel:
a)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék		
2 db,
b)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék			
1 db,
c)
hímzett váll-lap, sötétkék					1 pár,
d)
karjelvény						1 db.
(3) A Készenléti Rendőrség egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának – a 6. §-ban foglalt kivétellel –
a ruházati utánpótlási ellátmány terhére kiadandó természetbeni ellátása kötelező felhasználásának mértéke 30%.
Az állomány feladatellátásához igazodó, központilag meghatározott cikkösszetétel:
a)
gyakorló póló, sötétkék					1 db,
b)
KR ünnepi teniszing, fehér					
1 db,
c)
12M e. r. gyakorló nadrág, nyári				
2 db,
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d)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék			
2 db,
e)
hímzett névkitűző						2 db,
f)
karjelvény						1 db.
(4) A Készenléti Rendőrség vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának – a 6. §-ban foglalt kivétellel –
a ruházati utánpótlási ellátmány terhére kiadandó természetbeni ellátása kötelező felhasználásának mértéke 20%.
Az állomány feladatellátásához igazodó, központilag meghatározott cikkösszetétel:
a)
10M e. r. gyakorló nadrág					
1 db,
b)
12M e. r. gyakorló nadrág, nyári				
1 db,
c)
kötött sapka, bordó					1 db,
d)
karjelvény						1 db.
4. §		
A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának
– a 6. §-ban foglalt kivétellel – a ruházati utánpótlási ellátmány terhére kiadandó természetbeni ellátása kötelező
felhasználásának mértéke 25%. Az állomány feladatellátásához igazodó, központilag meghatározott cikkösszetétel:
a)
sorszámozott szolgálati jelvény, tűzzománc, igazolványtokkal
1 db,
b)
gyakorló póló, sötétkék					3 db,
c)
nyakkendőtű						1 db.
5. §

(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának
– a (2) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglalt kivétellel – a ruházati utánpótlási ellátmány terhére kiadandó
természetbeni ellátása kötelező felhasználásának mértéke 25%. Az állomány feladatellátásához igazodó,
központilag meghatározott cikkösszetétel:
a)
12M e. r. szolgálati pulóver					
1 db,
b)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék		
1 db.
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző készenléti jellegű szolgálatot
ellátó állományának – a 6. §-ban foglalt kivétellel – a ruházati utánpótlási ellátmány terhére kiadandó természetbeni
ellátása kötelező felhasználásának mértéke 25%. Az állomány feladatellátásához igazodó, központilag
meghatározott cikkösszetétel:
a)
10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal				
1 db,
b)
tépőzáras acélbetétes félcipő				
1 pár.

6. §		
Nem részesül a ruházati utánpótlási ellátmány terhére kiadandó természetbeni ellátásban
a)
a tábornoki alapellátási normába sorolt állomány tagja,
b)
a polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány tagja,
c)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szenior alapellátási normába sorolt
állományának tagja,
d)
a Terrorelhárítási Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
e)
a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
f)
a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt hivatásos állomány tagja,
g)
a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány tagja,
h)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány,
valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány tagja,
i)
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
j)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány tagja, kivéve
ja)
a Büntetés-végrehajtási Tanszéken szolgálatot teljesítő tanári, a büntetés-végrehajtási szakirányon
tanulmányokat folytató hallgatói állomány tagja, valamint
jb)
a Katasztrófavédelmi Intézethez vezényelt hivatásos állomány tagja,
k)
a rendvédelmi technikumhoz vezényelt hivatásos állomány tagja,
l)
a tárgyévben hat hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány tagja,
m)
az, aki a tárgyévben alapellátás-kiegészítésben részesül,
n)
az, aki a tárgyévben megkezdi – legalább hat hónap időtartamra tervezett – illetmény nélküli szabadságát,
o)
a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy e)–k) pontja alapján rendelkezési állományban lévő személy,
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p)
q)
r)

az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,
az, aki felmentési idejét tölti, valamint
az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel 2023. december 31. napjáig megszűnik.

7. §		
A 3–5. § szerinti természetbeni ellátás, valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen – annak együttes
összegének mértékéig – a jóváírt 2023. évi ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 80%-a
tartható vissza.
8. §

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

A természetbeni ellátási igények összesítését az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.
A méretek pontos besorolásáért az igényjogosult a felelős.
A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok a felelős.
A késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az igénylő szervezeti egység
állományilletékes parancsnokát terheli.
(5) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban érintett tagját legkésőbb az ellátás időpontjáig írásban tájékoztatni
kell a cikkek áráról.

9. §		
A cikkek e rendeletben alkalmazott megnevezései alatt 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
14/2016. (V. 10.) BM rendelet szerinti ruházati termékeket és felszerelési cikkeket kell érteni.
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 11. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

11. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának 2022. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló
42/2021. (XII. 9.) BM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 269/2022. (IX. 14.) KE határozata
dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára –
Farsang Tamás büntetés-végrehajtási ezredest 2022. szeptember 8-ai hatállyal
büntetés-végrehajtási dandártábornok rendfokozatba kinevezem.
Budapest, 2022. szeptember 2.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. szeptember 9.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/5562-2/2022.

A köztársasági elnök 270/2022. (IX. 14.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1105/3/2022. számú előterjesztésére – Babics Szvitlana,
született: Szekeres Szvitlana (névmódosítás előtti neve: Babics Szvitlana Georgijivna, született: Szekeres Szvitlana
Georgijivna; születési hely: Munkács, Ukrajna; születési idő: 1991. november 13.) és Babics Szofia (névmódosítás
előtti neve: Babics Sofia Olegivna; születési hely: Kisvárda, születési idő: 2012. június 4.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2022. augusztus 17.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03593-3/2022.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 271/2022. (IX. 14.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1160/3/2022. számú előterjesztésére –
Taraszjuk Ferenc (névmódosítás előtti neve: Taraszjuk Ferenc Miklósovics; születési hely: Beregszász, Szovjetunió;
születési idő: 1966. február 3.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. augusztus 17.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 22.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03840-3/2022.

A köztársasági elnök 272/2022. (IX. 14.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1161/3/2022. számú előterjesztésére – Fisher Amir (születési
hely: Yerushalayim, Izrael; születési idő: 1975. június 25.) és Fisher Yonatan (születési hely: Yerushalayim, Izrael;
születési idő: 2007. július 2.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. augusztus 17.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03841-3/2022.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A miniszterelnök 76/2022. (IX. 14.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy
Leveleki Zsoltnak, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel
– 2022. szeptember 14-ei hatállyal –
megszűnt,
egyidejűleg a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdése alapján
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –
Póser Zoltánt a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává
– 2022. szeptember 15-ei hatállyal –
kinevezem.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

