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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 5/2022. (III. 31.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről
és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 44. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 24. pontjában, valamint 27. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 45. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a) alpontjában, valamint 27. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 8. és 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 46. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint 27. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 8. és 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
gazdasági szerv: a rendvédelmi szerv költségvetési gazdálkodásért felelős vezető által vezetett szervezeti
egysége vagy eleme, amely felelős az e rendeletben szabályozott intézkedések és járandóságok költségvetési
megalapozottságáért és folyósításáért,
2.
képzési időszak: a szorgalmi időszak és a hozzá tartozó vizsgaidőszak,
3.
kötelező kollégiumi elhelyezés: a rendvédelmi tisztjelölt részére a képzés első tanévében a beiratkozás napjától
kezdődően a képzési időszak végéig nyújtott térítésmentes kollégiumi elhelyezés,
4.
központi szakszolgálat: az országos parancsnok által a rendvédelmi tisztjelölttel kapcsolatos ügyek intézésére
kijelölt szervezeti elem, a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló esetében a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)
285. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamig a korábbi rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyból eredő
kötelezettségek végrehajtása érdekében kijelölt szervezeti elem,
5.
országos parancsnok: a Hszt. 285. §-a alapján a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv
vezetője,
6.
rendészeti alapképzés: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) szerinti rendészeti felsőoktatás
keretében, nappali munkarendben folytatott alapképzés,
7.
rendvédelmi szerv: a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó
szerv,
8.
rendvédelmi tisztjelölti jogviszony: a Hszt. szerinti rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszony,
9.
szakmai gyakorlat: a képzés során elsajátított ismeretanyag gyakorlatban történő alkalmazására történő
felkészítés olyan módszere, amikor a képzési időszak befejezését követően a rendvédelmi szervnél kerül sor
a feladat végrehajtására,
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10.
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tanulmányi osztály: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (a továbbiakban:
NKE Rendészettudományi Kar) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetnél
(a továbbiakban: NKE Katasztrófavédelmi Intézet) működő, a rendvédelmi tisztjelölttel kapcsolatos
tanulmányi ügyek intézésére kijelölt szervezeti elem.

2. §

(1) E rendelet hatálya a Hszt. 2. § 22a. pontja szerinti rendvédelmi tisztjelöltre terjed ki.
(2) A 23. és a 43. § hatálya azon hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyre terjed ki, akinek a hivatásos szolgálati
jogviszonyba történő kinevezését megelőzően rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya állt fenn.
(3) E rendelet hatálya a rendészeti alapképzésre felvételt nyert, a rendvédelmi szervvel hivatásos szolgálati
jogviszonyban álló személyre nem terjed ki.

3. §

(1) A rendvédelmi szerv rendvédelmi tisztjelölti állományába kinevezést (a továbbiakban: kinevezés) követően
a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyban álló a központi szakszolgálat útján tartja a kapcsolatot a kinevező
rendvédelmi szervvel.
(2) A rendvédelmi szerv a központi szakszolgálatnak a rendvédelmi tisztjelöltekkel kapcsolatos feladatokat ellátó tagja
részére a tényleges ügyintézés helyeként a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében az NKE Rendészettudományi
Kar vagy az NKE Katasztrófavédelmi Intézet objektumát is kijelölheti, akár időszakosan, a szolgálatteljesítési ideje
vagy munkaideje egy részére is.

2. A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítésének eljárási rendje
4. §

(1) Az országos parancsnok a központi szakszolgálat útján, a tanulmányi osztálytól kapott értesítést követően
a rendészeti alapképzésre felvételt nyert személyt (a továbbiakban: felvételt nyert személy) felhívja, hogy
a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba kinevezés előkészítése, valamint az adatainak a Hszt. szerinti személyügyi
nyilvántartásban történő rögzítése érdekében a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a felhívás kézhezvételétől
számított három munkanapon belül bocsássa a központi szakszolgálat rendelkezésére.
(2) A felvételt nyert személy az alábbi dokumentumokat, adatokat nyújtja be a központi szakszolgálatnak:
a)
iskolai végzettségét és szakképzettségét igazoló okiratainak, valamint nyelvvizsga-bizonyítványainak
aa)
közjegyző által hitelesített másolata,
ab)
− bemutatását követően − a központi szakszolgálat munkatársa által hitelesített másolata vagy
ac)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: NKE) bemutatott, a tanulmányi osztály
munkatársa által hitelesített másolata,
b)
– az eredeti okmányok bemutatása mellett – személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány,
a társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány és adóazonosító jelét tartalmazó
hatósági igazolvány másolata,
c)
a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítési feltételeinek teljesítéséről, valamint a rendvédelmi tisztjelölti
jogviszonnyal járó kötelezettségek vállalásáról szóló nyilatkozata,
d)
a pénzforgalmi számlájának száma,
e)
− a ruházati ellátás megszervezése érdekében − a ruházati méretére vonatkozó adatok.
(3) A tanulmányi osztály az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg továbbítja a rendvédelmi szerv részére
a felvételt nyert személy által a felvételi eljárás során benyújtott vagy a felvételi eljárás során keletkezett,
a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítéséhez szükséges alábbi dokumentumokat:
a)
fényképes önéletrajz,
b)
a felvételt nyert személy és közeli hozzátartozójának írásbeli nyilatkozata a Hszt. 42. § (2a) bekezdésében
meghatározottak tudomásulvételéről,
c)
a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez szükséges − a központi szakszolgálat által biztosított − kitöltött és
aláírt, a Hszt. 42. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot is tartalmazó adatlap,
d)
a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint felnőttkorú hozzátartozója Hszt. 2. melléklete
szerinti írásbeli nyilatkozata,
e)
a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezők fizikai, pszichológiai és egészségi alkalmasságvizsgálatát
szabályozó rendelet szerinti, a felvételt megelőző egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálaton
megállapított alkalmas minősítést tartalmazó irat másolata.
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(4) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítéséhez szükséges feltételeket igazoló dokumentumok benyújtását
követően a központi szakszolgálat intézkedik a kinevezés előkészítése érdekében. A kinevezés aláírására csak abban
az esetben kerülhet sor, ha rendelkezésre áll a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának a kifogástalan életvitelellenőrzés befejezéséről szóló határozata.
5. §		
A kinevezés tervezetét a központi szakszolgálat terjeszti fel az országos parancsnoknak. Az országos parancsnok
aláírását követően a központi szakszolgálat gondoskodik arról, hogy a kinevezést a felvételt nyert személy
legkésőbb az NKE-re történő beiratkozás napján aláírja. A kinevezés egy példányát a központi szakszolgálat
a tanulmányi osztály részére megküldi.
6. §

(1) A rendészeti alapfelkészítést lezáró „Tisztjelölt” vizsgát a Hszt. 285. § (7) bekezdése szerinti hat hónapos próbaidő
lejárta előtt kell megszervezni.
(2) A „Tisztjelölt” vizsgán az országos parancsnok által kijelölt, legalább a tiszti besorolási osztály „D” besorolási
kategóriájába vagy vezetői besorolási osztályba tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy az NKE
rektorának felkérése alapján vizsgabizottsági tagként részt vesz.
(3) A „Tisztjelölt” vizsgán készített vizsgajegyzőkönyv másolatát az NKE Rendészettudományi Kar Rendvédelmi
Tagozat (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat) – az NKE tv. 21/A. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –
a vizsgától számított három munkanapon belül megküldi a központi szakszolgálat részére.

7. §

(1) A próbaidő letelte előtt a központi szakszolgálat kikéri a Rendvédelmi Tagozat vezetőjének véleményét
a rendvédelmi tisztjelölt véglegesítéséről. Ha a Rendvédelmi Tagozat vezetője a rendvédelmi tisztjelölt
véglegesítését nem támogatja, a központi szakszolgálatot az ezzel kapcsolatos indokokról is tájékoztatja.
(2) A rendvédelmi tisztjelölt kizárólag a „Tisztjelölt” vizsga eredményes teljesítése esetén véglegesíthető.
(3) Az országos parancsnok a véglegesítésről munkáltatói intézkedésben dönt. A véglegesítésről szóló munkáltatói
intézkedést a központi szakszolgálat közli a rendvédelmi tisztjelölttel, valamint a véglegesítés tényéről a tanulmányi
osztály részére tájékoztatást küld.

8. §		
A rendvédelmi tisztjelölt a véglegesítést követően teszi le a Hszt. 285. § (6) bekezdése szerinti esküt. Az eskütételt
a rendvédelmi szerv – a Rendvédelmi Tagozattal együttműködve – szervezi.
9. §		
A rendvédelmi tisztjelöltről vezetett személyügyi nyilvántartásra a belügyminiszter irányítása alá tartozó
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló
31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 83–86. §-át, valamint 1. mellékletét kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy
humánigazgatási szakszolgálaton a rendvédelmi tisztjelöltek esetében a központi szakszolgálatot kell érteni.
10. §		
Ha a rendvédelmi tisztjelölt a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya hatálya alatt a rendészeti alapképzésen belül úgy
vált szakirányt, hogy az új szakirány másik rendvédelmi szerv érdekkörébe tartozik, a rendvédelmi tisztjelölt részére
új kinevezést kell adni.

3. A rendvédelmi tisztjelölti szolgálat
11. §

(1) A Rendvédelmi Tagozat munkatársa a központi szakszolgálat útján írásban tájékoztatja a rendvédelmi tisztjelöltet
a felszerelés, valamint − ha annak viselésére jogosult − a szolgálati fegyver viselésére és használatára vonatkozó,
a rendvédelmi szervre irányadó szabályokról.
(2) A rendvédelmi tisztjelölt részére az országos parancsnok az adott tanévre irányadó tanulmányi kötelezettség
teljesítéséről szóló, az NKE által kiadott igazolás alapján állapítja meg a Hszt. 286. § (2) bekezdése szerinti
rendfokozatot.
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12. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölt kötelékben és különleges jogrendben történő alkalmazása, szakmai gyakorlata, valamint
a rendvédelmi szervnél végrehajtott gyakoroltatása során a szolgálati feladatok ellátásának helye szerinti területi
szerv vezetője vagy e területi szervnél kijelölt szolgálati elöljáró utasításai szerint köteles eljárni. Ennek során
a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati feladatát
a)
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítésének,
b)
határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítésének vagy
c)
tűzoltó szakképesítésének
megfelelően, a hivatásos szolgálati jogviszonyban állóval együtt teljesíti.
(2) A rendvédelmi szerv a tanulmányi osztálytól tájékoztatást kérhet a rendvédelmi tisztjelölt hallgatói jogairól és
kötelezettségeiről a rendvédelmi szervnél teljesítendő szolgálat megszervezése érdekében.

13. §

(1) Az oktatáshoz és a gyakorlati képzéshez előírt foglalkozásokhoz szükséges, az 1. melléklet szerinti kényszerítő
eszközöket, egyéni védőeszközöket és egyéni védőfelszereléseket alegységkészletben vagy személyi felszerelésként
kell biztosítani.
(2) A kényszerítő eszközzel, egyéni védőeszközzel és egyéni védőfelszereléssel történő ellátás és elszámolás
a rendvédelmi szerv feladata és felelőssége.
(3) Az idegenrendészeti szerv a költségek megtérítése mellett megállapodást köthet az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szervvel arról, hogy az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltje tekintetében
az 1. melléklet I. pontjában meghatározott kényszerítő eszközt, egyéni védőeszközt és egyéni védőfelszerelést
a képzés idejére az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.

4. Illetmény
14. §		
A rendvédelmi tisztjelöltet a Hszt. 287. § (1) bekezdése alapján megillető illetmény elemeit a 2. melléklet
tartalmazza.

5. Elhelyezés
15. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölt részére a kötelező kollégiumi elhelyezés igénybevétele − a képzési napnak nem minősülő
napok kivételével − kötelező, a képzési napoknak nem minősülő napokon a rendvédelmi tisztjelölt jogosult
a kollégiumi elhelyezésre. A kötelező kollégiumi elhelyezés térítési díjának megfelelő összeget a rendvédelmi szerv
előirányzat-átadással biztosítja az NKE részére.
(2) A képzés második tanévétől a rendvédelmi tisztjelölt kérelmére az NKE a kollégium szabad kapacitásának
függvényében kollégiumi elhelyezést biztosít a rendvédelmi tisztjelölt részére, a rendvédelmi tisztjelölt által
az NKE részére megfizetett térítés ellenében.
(3) A szakaszparancsnoki vagy rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölt rendvédelmi tisztjelölt a (2) bekezdésben
foglaltaktól eltérően a képzés második tanévétől is térítésmentesen jogosult a kollégiumi elhelyezésre. A térítési
díjnak megfelelő összeget a rendvédelmi szerv előirányzat-átadással biztosítja az NKE részére.
(4) A rendvédelmi tisztjelölt az (1)–(3) bekezdés szerinti kollégiumi elhelyezésre a képzési időszak valamennyi naptári
napján jogosult.
(5) A (2) bekezdés szerinti kollégiumi elhelyezés térítési díját az NKE állapítja meg.

16. §		
Ha a rendvédelmi tisztjelölt a szakmai gyakorlatát a lakóhelyén vagy tartózkodási helyén kívüli olyan településen
tölti, ahonnan a mindennapi hazautazása nem megoldható, részére a rendvédelmi szerv vagy a rendőrség
rendvédelmi tisztjelöltje esetében a szakmai gyakorlatot biztosító rendvédelmi szerv a szakmai gyakorlat idejére
térítésmentes elhelyezést biztosít.

6. Élelmezés
17. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölt részére a kötelező kollégiumi elhelyezés időszakára térítésmentesen napi háromszori
étkezés − reggeli, ebéd, vacsora − jár természetbeni ellátásként.
(2) A képzés második tanévétől a rendvédelmi tisztjelölt a szorgalmi időszak munkanapjain térítésmentes ebéd
igénybevételére jogosult természetbeni ellátásként.
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(3) Ha a 15. § (2) vagy (3) bekezdése szerint a rendvédelmi tisztjelölt kollégiumi elhelyezésben részesül, részére
a (2) bekezdés szerinti térítésmentes ebéd valamennyi naptári napon jár. Ebben az esetben a rendvédelmi tisztjelölt
részére, kérelmére az NKE térítési díj ellenében reggelit és vacsorát biztosíthat.
(4) A legalább hat óra időtartamban ügyeleti szolgálatot ellátó rendvédelmi tisztjelölt részére a szolgálat ideje alatt
az (1) bekezdés szerinti természetbeni ellátás jár.
18. §

(1) A szakmai gyakorlat időtartama alatt a szolgálattal eltöltött napokon a rendvédelmi tisztjelölt térítésmentes ebéd
vagy azzal egyenértékű hidegélelmiszer-csomag igénybevételére jogosult természetbeni ellátásként, amelyet
részére a rendvédelmi szerv biztosít.
(2) A rendvédelmi tisztjelölt részére
a)
az NKE tv. 30. § (2) bekezdés e) pontja szerinti szakmai gyakorlat ideje alatt,
b)
az NKE tv. 30. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése
érdekében elrendelt közreműködés idején egyéb rendészeti feladat ellátása alatt,
c)
az NKE tv. 30. § (2) bekezdés g) pontja szerinti, a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatok során,
továbbá
d)
a rendvédelmi szervnél történő gyakoroltatás esetében
az indokolt élelmezést természetbeni ellátásként a rendvédelmi szerv biztosítja.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az idegenrendészeti szerv a költségek megtérítése mellett megállapodást köthet
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel arról, hogy az idegenrendészeti szerv rendvédelmi
tisztjelöltje részére az (1) bekezdés szerinti térítésmentes ebédet, valamint a (2) bekezdés szerinti indokolt
élelmezést tartalmazó természetbeni ellátást az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél
eltöltött szakmai gyakorlat idejére az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.

19. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölt részére térítésmentesen nyújtott élelmezéssel kapcsolatos költségeket − a rendvédelmi
szerv által közvetlenül, természetben biztosított élelmezés költségeinek kivételével − a rendvédelmi szerv
előirányzat-átadással biztosítja az NKE részére. A térítésmentes élelmezés költségeinek kiszámítására vonatkozó
rendelkezéseket az NKE és a rendvédelmi szerv közötti megállapodás tartalmazza.
(2) A térítés ellenében megállapított élelmezés esetén a rendvédelmi tisztjelölt a térítési díjat közvetlenül
a természetbeni élelmezési szolgáltatást biztosító részére fizeti meg.

20. §		
A rendvédelmi tisztjelölt kötelékben és különleges jogrendben történő alkalmazása esetén az élelmezési norma
mértékére és az élelmezés szabályaira a rendvédelmi szerv előírásait kell alkalmazni.

7. Ruházati ellátás
21. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölt a rendészeti alapfelkészítés kezdetekor a 3. melléklet 1. pontjában szereplő egyenruházati
termékekre jogosult. A véglegesítését követően a rendvédelmi tisztjelölt kiegészítésként a 3. melléklet 2. pontjában
foglalt táblázat szerinti egyenruházati termékekre, valamint a 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat szerinti
termékek cseréjére jogosult.
(2) A rendvédelmi tisztjelölt véglegesítésekor a 4. melléklet szerinti sportruházati ellátásra jogosult.
(3) A rendvédelmi tisztjelöltek ruházatának ellenőrzése érdekében a rendvédelmi szerv évente egy alkalommal,
legkésőbb április 15. napjáig ruházati szemlét tart, amely alapján a rendvédelmi szerv meghatározhatja a pótlásra
kerülő termékek körét. A ruházati szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a szemle
lefolytatását és eredményét.
(4) A rendvédelmi tisztjelölt ruházati ellátását a rendvédelmi szerv természetben biztosítja.
(5) Az egyenruházati és sportruházati termékek karbantartását a rendvédelmi tisztjelölt maga végzi.
(6) A rendvédelmi tisztjelölteknek a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésekor − a (7) bekezdésben
foglalt kivétellel, függetlenül annak okától − az e rendelet alapján biztosított egyenruházati és sportruházati
termékekkel − a névkitűzők, sapkák, ingek, blúzok, pólók, lábbelik, kesztyűk és zoknik kivételével − el kell számolnia.
A visszavételezett termék a rendvédelmi szerv tulajdonát képezi, amely megfelelő higiéniai tisztítást követően
felhasználható a következő évfolyamok rendvédelmi tisztjelöltjeinek ruházati ellátására.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 60. szám

2139

(7) A rendvédelmi tisztjelölti állomány elhunyt tagjának ruházati termékeire és felszerelési cikkeire a rendvédelmi
tisztjelölti időtartamára való tekintet nélkül az öröklési jog szabályai az irányadóak.
(8) Az (1) bekezdéstől eltérően az idegenrendészeti szerv a költségek megtérítése mellett megállapodást köthet
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel arról, hogy az idegenrendészeti szerv rendvédelmi
tisztjelöltje tekintetében a 3. mellékletben és a 4. mellékletben meghatározott ruházati termékeket vagy azok
meghatározott részét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.
22. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti rendfokozati jelzést, valamint karjelvényt visel.
(2) A rendvédelmi tisztjelölti rendfokozati jelzés a kinevező rendvédelmi szerv rendfokozati jelzésének színével azonos
színű, az évfolyamnak megfelelő arany sávokkal megjelenített évfolyamjelzés.

23. §		
A 21. § (6) bekezdésétől eltérően a rendvédelmi tisztjelölt hivatásos állományba történő kinevezésekor
a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony alatt részére kiadott egyenruházati és sportruházati termékek − ha a termék
a hivatásos állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában szerepel − az alapfelszerelésének részét
képezik. A hivatásos állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában nem szereplő termékekkel a 21. §
(6) bekezdése szerint kell elszámolnia.

8. Tanszertámogatás
24. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölt a képzéshez szükséges tanszerek megvásárlása érdekében tanszertámogatásra jogosult,
amelynek mértéke képzési félévenként a rendvédelmi illetményalap 25%-a. A tanszertámogatást a rendvédelmi
szerv biztosítja.
(2) A tanszertámogatást tankönyvre, írószerre vagy tanszerre lehet felhasználni. A felhasználást a rendvédelmi tisztjelölt
a rendvédelmi szerv felé a rendvédelmi szerv nevére kiállított számlával igazolni köteles.
(3) A tanszertámogatást a rendvédelmi szerv a szemeszter első hónapjában folyósítja, összegének felhasználásával
a rendvédelmi tisztjelölt a folyósítástól számított hatvan napon belül számol el.

25. §		
A 24. §-ban foglalt pénzbeli juttatáson felül a rendvédelmi szerv a rendvédelmi tisztjelölt részére a tanulmányai
végzéséhez tanszertámogatásként egy db laptop és egy db pendrive használatát biztosítja, amelynek
továbbhasználatát a rendvédelmi szerv a rendvédelmi tisztjelölt a hivatásos jogviszonyba történő kinevezését
követően is lehetővé teheti.

9. Költségtérítések
26. §

(1) A rendvédelmi tisztjelöltet az illetmény és az e rendelet szerinti járandóságok fizetési számlára történő átutalására
tekintettel évi bruttó 4000 forint összegű bankszámla-hozzájárulás illeti meg.
(2) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony év közben történő létesítése és megszűnése esetén a rendvédelmi
tisztjelölti jogviszony fennállásának időszakára, valamint a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelése esetén
a szüneteléssel nem érintett időszakra a bankszámla-hozzájárulás időarányosan jár.
(3) A bankszámla-hozzájárulást a rendvédelmi szerv biztosítja, azt legkésőbb a november havi járandóságok
kifizetésével egyidejűleg folyósítja.

27. §		
A rendvédelmi tisztjelöltet a 18. § (2) bekezdése szerinti, a rendvédelmi szervnél teljesített vagy a rendőrség
rendvédelmi tisztjelöltje esetében a szakmai gyakorlatot biztosító rendőrségi szervnél teljesített szolgálat
során felmerült, igazolt költségei után költségtérítés illeti meg. A felmerült költséget a rendvédelmi tisztjelölt
a rendvédelmi szerv nevére kiállított számlával köteles igazolni.
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10. Szociális juttatások
28. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölt a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti
állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló
BM rendelet szerinti
a)
szociális segélyre,
b)
születési segélyre,
c)
beiskolázási segélyre,
d)
temetési segélyre, valamint
e)
kegyeleti gondoskodásra
(a továbbiakban együtt: szociális juttatás) az ott meghatározott feltételek szerint jogosult, a (2) és (3) bekezdés
szerinti eltérésekkel.
(2) A rendvédelmi tisztjelölt szociális segély iránti kérelméről az országos parancsnok dönt. A szociális támogatás
mértéke nem haladhatja meg a rendvédelmi illetményalap 250%-ának megfelelő összeget.
(3) A rendvédelmi tisztjelölt temetési segély iránti kérelméről az országos parancsnok dönt. A temetési segély mértéke
nem haladhatja meg a rendvédelmi illetményalap 150%-ának megfelelő összeget.

11. A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelése
29. §

(1) Ha a rendvédelmi tisztjelölt hallgatói jogviszonya a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
45. §-a alapján szünetel, a hallgatói jogviszony szüneteléséről, valamint a hallgatói jogviszony szünetelésének
megszűnéséről a rendvédelmi tisztjelölt – legkésőbb a szünetelés kezdő napjától vagy a szünetelés megszűnésétől
számított öt munkanapon belül – köteles írásban tájékoztatni a központi szakszolgálatot.
(2) Ha a rendvédelmi tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelésével egyidejűleg a rendvédelmi tisztjelölti
jogviszonyának szüneteltetésére nem kerül sor, őt ezen időtartam alatt a 12. § (1) bekezdése szerint kijelölt szerv
hetente legfeljebb tizenkét óra időtartamban szolgálati feladatokkal láthatja el, amellyel a rendvédelmi tisztjelöltnek
a hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt is a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban
történő szolgálatteljesítésre való felkészülését segíti elő.
(3) A hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén, ha azzal egyidejűleg a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony
szüneteltetésére nem kerül sor, a rendvédelmi tisztjelölt köteles a ruházatát, felszerelését viselésre alkalmas
állapotban tartani és megőrizni.

30. §

(1) A Hszt. 285/D. §-a szerinti, a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelésére irányuló kérelmet az országos
parancsnokhoz címezve, a központi szakszolgálat részére kell benyújtani.
(2) A kérelemben meg kell jelölni azt a különös méltánylást érdemlő egyéni érdeket, amelyre hivatkozva a rendvédelmi
tisztjelölt kéri a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelését. A kérelem országos parancsnokhoz történő
felterjesztéséről a központi szakszolgálat intézkedik.
(3) Az országos parancsnok a szünetelésről munkáltatói intézkedésben dönt. A munkáltatói intézkedést a központi
szakszolgálat kézbesíti a rendvédelmi tisztjelölt részére, egyidejűleg a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony
szünetelésének tényéről tájékoztatja a tanulmányi osztályt.
(4) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szüneteltetése esetén a rendvédelmi tisztjelölt a ruházatát, felszerelését
tiszta állapotban, továbbá a tanszertámogatásként használatra átadott számítástechnikai eszközöket a központi
szakszolgálat által megjelölt helyen és időben köteles leadni. A leadásra kerülő ruházati és felszerelési cikkek,
valamint számítástechnikai eszközök a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szüneteltetésének időtartamára
megőrzésre kerülnek.

12. A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszüntetésének eljárási rendje
31. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak a rendvédelmi szerv által
a)
a Hszt. 285. § (7) bekezdése alapján a próbaidő alatt azonnali hatállyal vagy
b)
a Hszt. 285/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján felmentéssel
történő megszüntetését az országos parancsnok által a központi szakszolgálat személyi állományából kijelölt
személy személyzeti megbeszélés keretében közli a rendvédelmi tisztjelölttel, továbbá átadja az erről szóló
munkáltatói intézkedést.
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(2) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszüntetése érdekében a központi szakszolgálat
a megszüntetéshez vezető körülménynek a rendvédelmi szerv tudomására jutását követően haladéktalanul
intézkedik.
(3) Az (1) bekezdés szerinti személyzeti megbeszélésen a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonnyal összefüggő valamennyi
kérdést tisztázni kell. A személyzeti megbeszélésről feljegyzést kell készíteni, amelyből egy példányt a rendvédelmi
tisztjelöltnek át kell adni, egy példányt pedig a személyi anyag részeként kell kezelni.
32. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak a rendvédelmi tisztjelölt által, a Hszt. 285. § (7) bekezdése alapján
a próbaidő alatt azonnali hatállyal történő megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot a rendvédelmi tisztjelölt
az országos parancsnoknak címezve, a központi szakszolgálatnak nyújtja be írásban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jognyilatkozatban meg kell jelölni a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszüntetésének
kérelmezett napját. A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésének napja megegyezik a jognyilatkozatban
megjelölt nappal.
(3) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszüntetésének tényéről a központi szakszolgálat a tanulmányi osztályt
tájékoztatja.

33. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak
a)
a Hszt. 285/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja, valamint
b)
a Hszt. 285/B. § (1) bekezdése
alapján történő megszűnése esetén a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésének tényéről az országos
parancsnok munkáltatói intézkedést ad ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedés csak a megszűnés jogcímét és az arra okot adó körülmény
bekövetkeztének napját, továbbá a megtérítési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
(3) Ha az országos parancsnok a Hszt. 285/B. § (2) bekezdése szerinti engedélyt megadja, a rendvédelmi tisztjelöltet
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba nevezi ki.

34. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a központi szakszolgálat intézkedik
annak érdekében, hogy a rendvédelmi tisztjelölti szolgálattal járó feladatok átadására és a leszerelés végrehajtására
legkésőbb a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak az általános munkarend szerinti munkanapra eső utolsó napján
sor kerüljön.
(2) Ha a rendvédelmi tisztjelölt akadályoztatása miatt vagy közreműködésének hiányában a leszerelés végrehajtása
elmarad, a központi szakszolgálat a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnését követő tíz napon belül
intézkedik annak megállapítására, hogy a rendvédelmi tisztjelölt esetlegesen mely − elszámolási kötelezettséggel
kiadott − vagyontárgyakkal nem számolt el.

35. §

(1) A leszerelés végrehajtása során a rendvédelmi tisztjelölt − a 21. § (6) bekezdésében és a 23. §-ban foglaltakra is
figyelemmel − elszámol a részére átadott ruházati termékekkel és felszerelési tárgyakkal.
(2) Leszereléskor a gazdasági szerv bevonja a kiadott fegyverzeti, vegyvédelmi, a hivatásos állomány tagja részére
át nem adható ruházati és egyéb felszerelési tárgyakat, valamint a tanszertámogatásként a rendvédelmi tisztjelölt
részére használatra átadott számítástechnikai eszközöket.
(3) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a rendvédelmi tisztjelölti rendfokozati
jelzés is bevonásra kerül, leadása a ruházat (2) bekezdés szerinti bevonásával együtt történik.
(4) Az a rendvédelmi tisztjelölt, aki a leadásra kötelezett ruházati termékekkel és felszereléssel nem tud elszámolni, vagy
azok állapota a további feladatellátásra alkalmatlan, ezek tárgyévi forintértékének 50%-át köteles megtéríteni.

36. §		
A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a központi szakszolgálat
a)
gondoskodik a szükséges okmányok, a Hszt. 99. § (1) bekezdése szerinti igazolás, a leszerelési lap
előkészítéséről és azoknak az utolsó munkában töltött napon az érintettnek történő átadásáról, valamint
az intézkedésre jogosult szervekhez történő továbbításáról,
b)
intézkedik a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati
igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.)
BM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat elvégzéséről,
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c)

intézkedik a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek
rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel
történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti feladat elvégzéséről.

13. Megtérítési kötelezettség
37. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak a Hszt. 285/C. § (1) bekezdése alapján történő megszűnése esetén
az országos parancsnok a megtérítési kötelezettség várható összegéről és jogcíméről a rendvédelmi tisztjelöltet
írásban tájékoztatja. Ha a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszüntetéséről munkáltatói intézkedés rendelkezik,
a tájékoztatást a megszüntetésről kiadott munkáltatói intézkedésnek tartalmaznia kell. A rendvédelmi tisztjelölt
a megtérítési kötelezettséget vagy annak mértékét az intézkedés ellen benyújtott szolgálati panaszban vitathatja.
(2) A gazdasági szerv a rendvédelmi tisztjelölt részére legkésőbb a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonynak az általános
munkarend szerinti utolsó munkanapjáig, próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés esetén az attól számított
három munkanapon belül a 35. § szerinti adatok alapján részletes írásbeli elszámolást ad, amelyből a kiszámítás
helyessége, valamint a képzés költségeinek összege ellenőrizhető.
(3) A Hszt. 285/C. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásában a képzés költségeinek minősül
a)
az NKE Rendészettudományi Kar vagy az NKE Katasztrófavédelmi Intézet által szemeszterenként, szakonként
és szakirányonként megállapított, a megkezdett szemeszterenkénti önköltség együttes összege,
b)
a kötelező és a szakaszparancsnoki és a rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölt rendvédelmi tisztjelölt által
a képzés második tanévétől térítésmentesen igénybe vett kollégiumi elhelyezés költségei,
c)
az élelmezés költségei,
d)
a tanszertámogatás költségei,
e)
a természetben vissza nem szolgáltatott ruházat és felszerelés vonatkozásában a 35. § (4) bekezdése alapján
megállapított összeg,
f)
a jogszabály alapján biztosított egyéb költségek.
(4) Az élelmezési költségek megállapításánál az együttműködési megállapodás szerinti élelmezési norma szerinti
összeget kell figyelembe venni.
(5) A tanszertámogatásként természetben juttatott korszerű számítástechnikai eszközökkel a rendvédelmi tisztjelölt
elsősorban természetben köteles elszámolni. Ha ennek akadálya van, akkor a képzés költségeként a korszerű
számítástechnikai eszköz elszámoláskori értékét köteles megtéríteni.
(6) A rendvédelmi tisztjelölt részére megállapított szociális juttatásokat a rendvédelmi tisztjelöltnek nem kell
megtérítenie.
(7) A képzés költségeinek megtérítésére az országos parancsnok szólítja fel írásban a rendvédelmi tisztjelöltet.
(8) A képzés megtérítendő költségeit − mint követelést − a rendvédelmi tisztjelölti viszonyról szóló igazoláson is
fel kell tüntetni, ha a megtérítésre az igazolás kiállításának napjáig nem került sor.

38. §

(1) A rendvédelmi tisztjelölt a Hszt. 285/C. § (2) bekezdésében meghatározott mentesítésre vonatkozó kérelmét
az országos parancsnoknak címezve, a központi szakszolgálatnak nyújthatja be. A központi szakszolgálat e kérelem
alapján haladéktalanul intézkedik a mentesítési kérelem országos parancsnokhoz való felterjesztéséről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesítési kérelmet az országos parancsnok terjeszti elő a rendészetért felelős
miniszternek, illetve – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében – a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszternek.
(3) A (2) bekezdés szerinti miniszter a megtérítési kötelezettség részbeni vagy teljes megfizetése tárgyában indokolt
határozatban dönt.
(4) A (2) bekezdés szerinti miniszter a döntése során figyelembe veszi különösen
a)
azt, hogy a rendvédelmi tisztjelölt által előterjesztett, különös méltánylást érdemlő körülmények mennyiben
járultak hozzá a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnéséhez,
b)
a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony időtartamát,
c)
a rendvédelmi tisztjelölt egyedi életkörülményeit, valamint
d)
a megtérítés teljesítését akadályozó vagy nehezítő körülményeket.
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39. §

(1) Az országos parancsnok a megtérítési kötelezettség teljesítésére részletfizetést engedélyezhet, amennyiben
a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony a Hszt. 285. § (6) bekezdése szerinti „Tisztjelölt” vizsga letételét követően
szűnik meg.
(2) A részletfizetés a rendvédelmi tisztjelölt kérelmére, legfeljebb tizennyolc havi részletben engedélyezhető.
(3) A részletfizetésre irányuló kérelmet a 37. § (7) bekezdése szerinti írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül az országos parancsnoknak címezve, a központi szakszolgálathoz kell benyújtani.
(4) A részletfizetésre irányuló kérelem országos parancsnokhoz történő felterjesztéséről a központi szakszolgálat
intézkedik. Az országos parancsnok döntéséről a központi szakszolgálat tájékoztatja az érintettet.

40. §

(1) A hivatásos szolgálati jogviszony Hszt. 285/C. § (3) bekezdésében meghatározott megszűnése esetén a hivatásos
jogviszonyban álló a Hszt. 285. § (3) bekezdése szerinti időtartamhoz képest időarányos mértékben köteles
megtéríteni a 37. § (3) bekezdése alapján megállapított képzés költségeket.
(2) A képzés költségeinek időarányos megtérítésére az országos parancsnok szólítja fel írásban a hivatásos
jogviszonyban állót.
(3) A hivatásos jogviszonyban álló időarányos megtérítési kötelezettségének teljesítésére az országos parancsnok
részletfizetést engedélyezhet.
(4) A részletfizetés a hivatásos jogviszonyban álló kérelmére engedélyezhető.
(5) Ha a hivatásos jogviszony időtartama
a)
két év vagy annál rövidebb volt, legfeljebb hathavi részletfizetés,
b)
a két évet meghaladta, legfeljebb tizenkét havi részletfizetés
engedélyezhető.
(6) A részletfizetésre irányuló kérelmet a (2) bekezdés szerinti írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított
tizenöt napon belül az országos parancsnoknak címezve, a központi szakszolgálathoz kell benyújtani.
(7) A részletfizetésre irányuló kérelem országos parancsnokhoz történő felterjesztéséről a központi szakszolgálat
intézkedik. Az országos parancsnok döntéséről a központi szakszolgálat tájékoztatja az érintettet.

41. §

(1) A gazdasági szerv a megtérítési kötelezettség összegének megállapíthatósága érdekében a képzés költségeinek
minősülő pénzbeli juttatások értékéről vezetett adatokat minden tanulmányi félév végén összesíti, és a rendvédelmi
tisztjelölttel dokumentált módon közli.
(2) A gazdasági szerv az (1) bekezdés szerinti adatokat a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnését követően
a rendvédelmi szervnél történő szolgálatteljesítésre a Hszt. 285. § (3) bekezdése szerinti időtartam utolsó napjáig
megőrzi.

14. Záró rendelkezések
42. §		
Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
43. §		
Ha a Hszt. 368/A. § (1) bekezdése szerinti jogviszony-átalakulásban érintett rendvédelmi tisztjelölt, illetve hivatásos
állomány tagja szolgálati viszonya a 37. vagy a 40. § szerint szűnik meg, akkor a képzési költség összegének
kiszámítása során
a)
a tisztjelölti szolgálati viszony létesítésétől 2022. július 31. napjáig tartó időszakra a rendvédelmi szerv által
jogszabály vagy ösztöndíjszerződés alapján nyújtott képzési költségeket, illetve
b)
a 2022. augusztus 1-től a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnéséig tartó időszakra a 38. §
(3) bekezdése szerinti képzési költségeket
kell figyelembe venni.
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44. §

(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet rendelkezéseit a II/A. Fejezetben meghatározott eltérésekkel a rendvédelmi tisztjelölt által
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnek, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által a rendvédelmi
tisztjelöltnek okozott kár vonatkozásában a rendvédelmi tisztjelöltre is megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy
a rendvédelmi tisztjelölti állomány vonatkozásában
a) állományilletékes parancsnokon a kártérítési eljárás első fokon történő elbírálására jogosult személyt,
b) hivatásos állomány tagján a rendvédelmi tisztjelöltet,
c) szolgálati viszonyon a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyt
kell érteni.”
(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 43/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A rendvédelmi tisztjelöltek vonatkozásában a Hszt. 229. § (1)–(3) bekezdésében szereplő alapilletményen
a rendvédelmi tisztjelölt egyhavi illetményét kell érteni.”
(3) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet
a)
II/A. Fejezet címében a „TISZTJELÖLTI” szövegrész helyébe a „RENDVÉDELMI TISZTJELÖLTI” szöveg,
b)
43/A. § (4) és (5) bekezdésében a „tisztjelöltek” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelöltek” szöveg
lép.

45. §

(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló
11/2006. (III. 14.) BM rendelet 48/B. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a rendvédelmi tisztjelölt a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 5/2022. (III. 31.) BM rendelet
12. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerint a rendvédelmi szervnél teljesít szolgálatot, fegyelemsértés esetén
– a (2a) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a fegyelmi jogkört első fokon az országos parancsnok erre
kijelölt szervezetszerű helyettese gyakorolja, másodfokon az országos parancsnok jár el, azzal, hogy a fenyítés
kiszabásához a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozat vezetőjének
egyetértése szükséges.
(2a) Ha a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről
és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti szakmai gyakorlatot a rendőrség rendvédelmi tisztjelöltje az adott rendőrségi szerven kívül más rendőrségi
szervnél teljesíti, a fegyelmi jogkört első fokon a szakmai gyakorlatot biztosító rendőrségi szerv országos
parancsnoka erre kijelölt szervezetszerű helyettese gyakorolja, másodfokon a szakmai gyakorlatot biztosító
rendőrségi szerv országos parancsnoka jár el, azzal, hogy a fenyítés kiszabásához a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozat vezetőjének egyetértése szükséges.”
(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló
11/2006. (III. 14.) BM rendelet
a)
1. § (3) bekezdésében a „tisztjelölti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelölti” szöveg,
b)
V. rész címében a „TISZTJELÖLTI” szövegrész helyébe a „RENDVÉDELMI TISZTJELÖLTI” szöveg,
c)
48/A. § (1) bekezdésében a „tisztjelölti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelölti” szöveg,
d)
48/A. § (1) bekezdésében a „tisztjelöltet” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelöltet” szöveg,
e)
48/A. § (2) bekezdésében a „tisztjelöltjeire” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelöltjeire” szöveg,
f)
48/B. § (1) bekezdésében a „287/B. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „287/A. § (1) bekezdésében”
szöveg, a „287. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „286. § (3) bekezdése” szöveg,
g)
48/C. § (1) és (2) bekezdésében a „tisztjelölt” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelölt” szöveg,
h)
48/C. § (3) bekezdésében a „tisztjelölt” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelölt” szöveg,
i)
48/C. § (3) bekezdésében a „tisztjelöltek” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelöltek” szöveg
lép.
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46. §

(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 2. §
(4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A rendvédelmi tisztjelölt szolgálati igazolványa – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
és az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltje esetén – a fegyverviselésre való jogosultságot, valamint azt
igazolja, hogy a rendvédelmi tisztjelölt önálló intézkedésre nem jogosult.”
(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet
a)
1. § f ) pontjában, 6. § (3a) bekezdésében a „tisztjelölt” szövegrészek helyébe a „rendvédelmi tisztjelölt” szöveg,
b)
3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában és ad) alpontjában a „tisztjelöltje” szövegrész helyébe a „rendvédelmi
tisztjelöltje” szöveg,
c)
3. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés a) és f ) pontjában, 7. § (2) bekezdésében a „tisztjelölti szolgálati”
szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelölti szolgálati” szöveg,
d)
6. § (2) és (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében a „tisztjelölt” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelölt”
szöveg,
e)
7. § (1) bekezdés f ) pontjában a „tisztjelölttől” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelölttől” szöveg
lép.

47. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és
a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet az 5/2022. (III. 31.) BM rendelethez
A rendvédelmi tisztjelölt kényszerítő eszközzel, egyéni védőeszközzel és egyéni védőfelszereléssel
való ellátásának cikkösszetétele
1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint az idegenrendészeti szerv rendvédelmi
tisztjelöltje esetében
1.1. alegységkészletként kell biztosítani:
1.1.1.
Maroklőfegyver
1.1.2.
Pisztolytáska + tártartó
1.1.3.
Gépkarabély
1.1.4.
Tártáska + a rendszeresítésnek megfelelő számban tárak
1.1.5.
Tisztító felszerelés
1.1.6.
Könnygázszóró palack + tok
1.1.7.
Bilincs + tok
1.1.8.
Rendőrbot + tartó
1.1.9.
Egyéni vegyivédelmi védőruházat
1.2. személyi felszerelésként kell biztosítani:
1.2.1.
Gázálarc szűrőbetéttel, hordtáskával
2. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendvédelmi tisztjelöltje esetében alegységkészletként kell biztosítani:
2.1. Tűzoltó védősisak
2.2. Tűzoltó bevetési védőruházat
2.3. Tűzoltó védőcsizma
2.4. Tűzoltó védőkámzsa
2.5. Tűzoltó védőkesztyű
2.6. Mászóöv és tartozékai
2.7. Komplett légzőkészülék
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2. melléklet az 5/2022. (III. 31.) BM rendelethez
A rendvédelmi tisztjelölt illetménye
1. Az alapilletmény összege havonta:
1.1. I. évfolyamos rendvédelmi tisztjelölt: 260 000 Ft
1.2. II. évfolyamos rendvédelmi tisztjelölt: 262 000 Ft
1.3. III. évfolyamos rendvédelmi tisztjelölt: 264 000 Ft
1.4. IV. évfolyamos rendvédelmi tisztjelölt: 266 000 Ft
2. A tanulmányi díj mértéke
A rendvédelmi tisztjelölt az előző szemeszterben elért – nem a korrigált kreditindex szerint meghatározott –
tanulmányi átlaga alapján a rendvédelmi illetményalap szorzószáma havonta:
2.1. 3,50 és alatta: nem jár
2.2. 3,51–4,00 között: 0,10
2.3. 4,01–4,50 között: 0,15
2.4. 4,51–5,00 között: 0,20
2.5. a következő legmagasabb követelményeknek megfelelők esetében: 0,40, amely legmagasabb
szorzószámot évfolyamonként és szakirányonként legfeljebb három, a következő követelményeknek
megfelelő tisztjelölt esetében lehet alkalmazni:
2.5.1.
az előző szemeszterben elért tanulmányi átlaga legalább 4,75,
2.5.2.
ha már kettő befejezett szemeszterrel rendelkezik, akkor az elvégzett szemeszterek alapján
kiszámított összesített tanulmányi átlaga legalább 4,5,
2.5.3.
nem áll fenyítés hatálya alatt,
2.5.4.
a gyakorlati foglalkozásokon elsajátított ismeretek alapján szakmailag kiemelkedő teljesítményt
nyújt, valamint
2.5.5.
a képzés során és azon kívül is a választott hivatásához méltó, a hivatásetikai szabályoknak
megfelelő magatartást tanúsít.
3. Az illetménypótlék
3.1. szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: havonta a rendvédelmi illetményalap 0,60%-a,
3.2. rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: havonta a rendvédelmi illetményalap 0,55%-a,
3.3. a 3.1. és a 3.2. pontba nem tartozók esetén: havonta a rendvédelmi illetményalap 0,50%-a,
3.4. különleges jogrendben egyéb rendészeti feladatokra, a katasztrófavédelmi feladatokra, valamint
a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatokra történő alkalmazás pótléka naponta a rendvédelmi
illetményalap 5,80%-a.
4. A 2. pont szerinti tanulmányi díj 2.5. alpont szerinti legmagasabb szorzószámára jogosult rendvédelmi tisztjelölteket
a szemeszter lezárását követően a Rendvédelmi Tagozat vezetője jelöli ki. Ha több mint három, a 2.5. alpontban
megjelölt feltételeknek megfelelő rendvédelmi tisztjelölt van, előnyben kell részesíteni azt, aki Kari Tudományos
Diákköri Konferencián vagy az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 1–3. helyezést ért el.
5. A 2. pont szerinti tanulmányi díj az első évfolyamos rendvédelmi tisztjelölt részére az előző szemeszterben elért
tanulmányi átlag hiányában nem kerül megállapításra.
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3. melléklet az 5/2022. (III. 31.) BM rendelethez
A rendvédelmi tisztjelölt egyenruházati ellátásának összetétele
1. A rendészeti alapfelkészítés kezdetekor, annak végrehajtásához szükséges egyenruházati ellátás
A
1
2

Termékmegnevezés

B
Mennyiségi
egység

C

D

Mennyiség

Termékmegnevezés

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
valamint az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltje

E
Mennyiségi
egység

F
Mennyiség

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendvédelmi tisztjelöltje

3

14M e. r. gyakorló bakancs

pár

1

14M e. r. gyakorló bakancs

pár

1

4

10M e. r. gyakorló nadrág,
könnyített

db

2

10M e. r. gyakorló nadrág,
könnyített

db

2

5

Gyakorló póló, sötétkék*

db

4

Gyakorló póló, sötétkék*

db

4

6

10M e. r. gyakorló zubbony,
könnyített, felirattal*

db

1

10M e. r. gyakorló zubbony,
könnyített, felirattal*

db

1

7

10M e. r. gyakorló dzseki,
felirattal*

db

1

10M e. r. gyakorló dzseki,
felirattal*

db

1

8

Szolgálati garbó (sötétkék)

db

1

–

–

9

Hímzett szövetsapka (pilotka),
sötétkék

db

1

Hímzett szövetsapka
(pilotka), sötétkék

db

1

10

Szolgálati téli sapka, fekete,
szerelve

db

1

Szolgálati téli sapka, fekete,
szerelve

db

1

11

Szolgálati derékszíj, fekete

db

1

Derékszíj, fekete (gyakorló
hevederöv)

db

1

12

Esőgallér

db

1

Esőgallér

db

1

13

Kötött kesztyű

pár

1

Kötött kesztyű

pár

1

14

Hímzett tépőzáras rendfokozati
jelzés (karlap)

db

3

Hímzett tépőzáras
rendfokozati jelzés (karlap)

db

3

15

Karjelvény

db

3

Karjelvény

db

3

16

Hímzett névkitűző

db

2

Hímzett névkitűző

db

2

17

Málhazsák

db

1

Málhazsák

db

1

18

Alsóruházati költségtérítés**

db

1

Alsóruházati költségtérítés**

db

1

19

Hátizsák

db

1

–

–

–

E

F

–

2. A véglegesítését követően a rendvédelmi tisztjelölti állomány ruházati kiegészítése
A
1
2

3

Termékmegnevezés

B
Mennyiségi
egység

C

D

Mennyiség

Termékmegnevezés

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
valamint az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltje

12M e. r. szolgálati félcipő

pár

Mennyiségi
egység

Mennyiség

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendvédelmi tisztjelöltje

1

12M e. r. szolgálati félcipő

pár

1

pár

1

4

12M e. r. szolgálati félcipő (nyári)

pár

1

12M e. r. szolgálati félcipő
(nyári)

5

12M e. r. szolgálati nyári pantalló

db

1

12M e. r. szolgálati nyári
pantalló

db

1

6

12M e. r. szolgálati téli pantalló

db

1

12M e. r. szolgálati téli
pantalló

db

1

7

12M e. r. szolgálati ing/blúz rövid
ujjú, világoskék

db

2

12M e. r. szolgálati ing/blúz
rövid ujjú, világoskék

db

2

8

12M e. r. szolgálati ing/blúz
hosszú ujjú, világoskék

db

2

12M e. r. szolgálati ing/blúz
hosszú ujjú, világoskék

db

2

2148

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 60. szám

9

12M e. r. szolgálati pulóver

db

1

12M e. r. szolgálati pulóver

db

1

10

12M e. r. szolgálati nyári dzseki

db

1

12M e. r. szolgálati nyári
dzseki

db

1

11

12M e. r. szolgálati téli kabát

db

1

12M e. r. szolgálati téli kabát

db

1

12

12M e. r. szolgálati ing/blúz rövid
ujjú, fehér

db

1

12M e. r. szolgálati ing/blúz
rövid ujjú, fehér

db

1

13

12M e. r. szolgálati ing/blúz
hosszú ujjú, fehér

db

1

12M e. r. szolgálati ing/blúz
hosszú ujjú, fehér

db

1

14

09. mintájú szolgálati tányérsapka
sötétkék, szerelve

db

1

Társasági tányérsapka/női
kalap, sötétkék, szerelve

db

1

15

12M e. r. taktikai öv, klt.

db

1

Társasági nadrágszíj, fekete
arany

db

1

16

Szolgálati nyakkendő, biztonsági,
s. kék

db

1

Társasági/szolgálati
nyakkendő, s. kék

db

1

17

Bőrkesztyű, fekete

pár

1

Bőrkesztyű, fekete

pár

1

18

Nyakkendőtű

db

1

Nyakkendőtű

db

1

19

Hímzett váll-lap
(rendfokozati évfolyamjelzés)

pár

3

Hímzett váll-lap (rendfokozati
évfolyamjelzés)

pár

3

20

08. mintájú jó láthatósági
átvető***

db

1

–

–

–

21

Szolgálati csapadék ellen védő
kabát, sötétkék

db

1

–

–

–

E

F

3. A véglegesítését követően a rendvédelmi tisztjelölti állomány cserélendő ruházata
A
1
2

Termékmegnevezés

B
Mennyiségi
egység

C
Mennyiség

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
valamint az idegenrendészeti szerv rendvédelmi tisztjelöltje

D
Termékmegnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyiség

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendvédelmi tisztjelöltje

3

10M e. r. gyakorló nadrág,
könnyített

db

1

10M e. r. gyakorló nadrág,
könnyített

db

1

4

Gyakorló póló, sötétkék*

db

2

Gyakorló póló, sötétkék*

db

2

5

10M e. r. gyakorló zubbony,
könnyített, felirattal*

1

10M e. r. gyakorló zubbony,
könnyített, felirattal*

db

1

db

4. Megjegyzések
4.1. A *-gal megjelölt termékeket egységes „NKE Rendvédelmi Tagozat” felirattal kell ellátni.
4.2. A **-gal megjelölt alsóruházati költségtérítés téli ing, téli alsó és zokni beszerzésére biztosított, összege
10 000 Ft. A beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A téli ing és a téli alsó alkalmasságát
a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés felhasználását igazoló számlával
a rendvédelmi tisztjelölt tárgyév november 15. napjáig köteles elszámolni.
4.3. A ***-gal megjelölt terméket alegységkészletként kell biztosítani.
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4. melléklet az 5/2022. (III. 31.) BM rendelethez
A rendvédelmi tisztjelölt sportruházati ellátásának az összetétele

1

A

B

C

Termékmegnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

2

Sportcipő

pár

1

3

Tréning alsó és felső

db

1

4

Tornapóló

db

2

5

Rövidnadrág

db

1

6

Sporttáska

db

1

7

Zokni

pár

2

Az emberi erőforrások minisztere 10/2022. (III. 31.) EMMI rendelete
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással
történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet
módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés
n) pontjában, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
13. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Azon gyógyászati segédeszközök esetében, amelyeknél a 10. számú melléklet feltételként előírja
az ellenőrző főorvos ellenjegyzését, a vény érvényességének további feltétele a gyógyászati segédeszközök
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól
szóló kormányrendelet szerinti egészségbiztosítói ellenjegyzés.”
2. §		
Az R. a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § E rendeletnek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról,
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.)
EüM rendelet módosításáról szóló 10/2022. (III. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított
10. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2022. május 1-jétől kell alkalmazni. A Módr13. hatálybalépését megelőző
napon hatályos 10. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2022. április 30-áig kell alkalmazni.”
3. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Az R. 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 10. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 17. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 18. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R. 25. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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4. §		
Hatályát veszti az R. 13/A. §-a és 13/B. §-a.
5. §		
Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 10/2022. (III. 31.) EMMI rendelethez
Az R. 6. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járóbeteg gyógyászati segédeszköz költségvetési keretből a NEAK nem támogatja:)
„3. a diagnosztikai eszközöket és anyagokat a vércukorszintmérő, a vércukor- és ketonmérő, a ketonmérő, a szenzor,
a távadó, a véralvadásmérő, valamint a légzési csúcsáramlásmérő kivételével,”

1. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 515. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
Kihordási

(amennyiben munkahelyi
[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések
az indikációhoz

követelmény nem
kerül meghatározásra,

Szakképesítési követelmény

a szakképesítési
orvos rendelheti az adott
eszközt)

06 12 30 Tartozékok
alsóvégtagortézisekhez

Kizárólag egyedi
méretvétel alapján
egyedileg készített
alsóvégtag-ortézisekhez
A 06 12 30 03 45 ISO-kódú
csoport kivételével
a kihordási időre
rendelhető mennyiség
egyoldali ellátásra
vonatkozik. A rendelésnél
a vényen az oldaliságot fel
kell tüntetni.

mértéke

időre

idő

maximálisan

(hónap)

rendelhető
mennyiség

követelményeknek megfelelő

515

Támogatás

Kihordási

Mennyiségegység]
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2. melléklet a 10/2022. (III. 31.) EMMI rendelethez

ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
rehabilitációs
medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat)

2151

2152

2. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 819. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
Kihordási

(amennyiben munkahelyi
[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Kiegészítő feltételek, megjegyzések

Indikáció

az indikációhoz

követelmény nem
kerül meghatározásra,

Szakképesítési követelmény

a szakképesítési

Támogatás
mértéke

Kihordási

időre

idő

maximálisan

(hónap)

rendelhető

Mennyiségegység]

mennyiség

követelményeknek megfelelő
orvos rendelheti az adott
eszközt)

819

06 33 12

Tartozékok
ortopéd
cipőkhöz

A kihordási időre
rendelhető mennyiség
egyoldali ellátásra
vonatkozik. A rendelésnél
a vényen az oldaliságot fel
kell tüntetni.

3. 2. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 983–988. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
Kihordási

(amennyiben munkahelyi
[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az indikációhoz

követelmény nem
kerül meghatározásra,
a szakképesítési

Szakképesítési

Támogatás

követelmény

mértéke

Kihordási

időre

idő

maximálisan

(hónap)

rendelhető

Mennyiségegység]

mennyiség

követelményeknek megfelelő
orvos rendelheti az adott
eszközt)

09 30 04 06 09

normatív
Egyszer
használatos
nadrágpelenkák
700 ml–1200 ml
között (kis méret)

80%

3

270

db

984

09 30 04 06 12

Egyszer
használatos
nadrágpelenkák
1201 ml-től
(kis méret)

normatív

80%

3

270

db
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983

09 30 04 06 15

Egyszer
használatos
nadrágpelenkák
1800 ml-ig
(közepes méret)

normatív

80%

3

270

db

986

09 30 04 06 18

Egyszer
használatos
nadrágpelenkák
1801 ml-től
(közepes méret)

normatív

80%

3

270

db

987

09 30 04 06 21

Egyszer
használatos
nadrágpelenkák
2000 ml-ig (nagy
méret)

normatív

80%

3

270

db

988

09 30 04 06 24

normatív
Egyszer
használatos
nadrágpelenkák
2001 ml-től (nagy
méret)

80%

3

270

db
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985

4. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 1084/a sorral egészül ki:
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
Kiegészítő
[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

feltételek,
megjegyzések
az indikációhoz

Kihordási

(amennyiben munkahelyi
követelmény nem kerül
meghatározásra,
a szakképesítési

Szakképesítési

Támogatás

követelmény

mértéke

Kihordási

időre

idő

maximálisan

(hónap)

rendelhető

Mennyiségegység]

mennyiség

követelményeknek megfelelő
orvos rendelheti
az adott eszközt)

1084/a

15 09 30 03 12

Gyomorszondák,
12CH alatt

98%

6

4

db

2153

2154

5. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 1093/a–f sorral egészül ki:
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
Kiegészítő
[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

feltételek,
megjegyzések
az indikációhoz

(amennyiben munkahelyi

Kihordási

követelmény nem
kerül meghatározásra,

Szakképesítési követelmény

a szakképesítési

Támogatás
mértéke

Kihordási

időre

idő

maximálisan

(hónap)

rendelhető

követelményeknek megfelelő

Mennyiségegység]

mennyiség

orvos rendelheti
az adott eszközt)

15 09 30 15

Enterális
táplálórendszerek

1093/b

15 90 30 15 03

Enterális
táplálópumpák

Tartósan (6 héten túl)
gyomor-bél rendszerbe
mesterséges táplálást és
folyadékpótlást igénylő
beteg:
neurológiai megbetegedések
miatt fellépő nyelészavar
vagy nyelési képtelenség,
veleszületett vagy tumoros
vagy nem tumoros
eredetű nyelőcső, szájüregi
vagy a garatot, gégét
érintő elváltozás, amely
nyelészavart okoz és/vagy
aspiráció veszélyével
fenyeget
olyan gyomor-bélrendszeri
vagy egyéb eredetű
betegség, ahol a fizikai
állapota, terhelhetősége
miatt a tápláltsági szint csak
teljesen vagy részlegesen
mesterséges táplálással
biztosítható.

sebészet,
gyermeksebészet,
gasztroenterológia,
kardiológia,
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia,
hematológia,
fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás,
rehabilitációs medicina,
tüdőgyógyászat,
fül-orr-gégészet,
gyermek fül-orrgégészet, arc-állcsontszájsebészet vagy
szakorvos javaslatára
a beteg háziorvosa is.
A szakorvosi javaslat
maximális érvényességi
időtartama:
12 hónap
98%

36

1

db
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1093/a

15 90 30 15 06

Gravitációs
szerelékek
enterális
tápláláshoz

98%

3

90

db

1093/d

15 90 30 15 09

Fecskendő
enterális
tápláláshoz

98%

3

26

db

1093/e

15 90 30 15 12

Gasztrotubusok

98%

6

1

doboz

1093/f

15 90 30 15 15

Enterális
táplálópumpa
szerelékek

98%

3

90

db
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1093/c

6. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 1529/a és 1529/b sorral egészül ki:
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
(amennyiben munkahelyi
[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek,

követelmény nem

megjegyzések

kerül meghatározásra,

az indikációhoz

a szakképesítési

Kihordási
Szakképesítési

Támogatás

követelmény

mértéke

Kihordási

időre

idő

maximálisan

(hónap)

rendelhető

követelményeknek

Mennyiségegység]

mennyiség

megfelelő orvos rendelheti
az adott eszközt)

1529/a

21 51 15 03 06

Szenzorok
folyamatos
cukormonitorozáshoz,
hosszított
alkalmazási
idővel

normatív

1-es típusú diabetes mellitus
vagy cisztás fibrózishoz
társuló inzulinkezelést igénylő
diabetesben szenvedők
részére legfeljebb 6 hónapra
az alábbi indikációkban:
– inzulinpumpa beállítása,
illetve inzulinterápia váltás
esetén, vagy
– dokumentált
hipoglikémia-érzet zavara
esetén, vagy

1. 18 év feletti
betegek részére

A 18. számú
melléklet 2. pontja
szerint, valamint
2. Adott eszköz
ezen kívül
megfelelő
a monitorral vagy
betegoktatás
egyéb készülékkel
és 4 hetes
történő használat
próbakezelési időszak esetén a 18. számú
után rendelhető
melléklet
társadalombiztosítási 3. pontjában
támogatással.
meghatározott
intézményekben is.

Belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia

80%

3

7

db
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– a HbA1c érték az egyéni
céltartományban van
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3. Prekoncepcionális
gondozás vagy
lombikprogram során
legfeljebb 6 hónap
felkészülési időre
– havonta 5 alkalommal
rendelhető
észlelhető klinikai tünetekkel
4. Várandósság, illetve
járó és dokumentált
gesztációs diabetes
hipoglikémia esetén, vagy
esetén legfeljebb
– krónikusan rossz glikémiás
12 hónapra
állapot (HbA1c érték
rendelhető
1 éven keresztül, 4 méréssel
5. Közgyógyellátás
megerősítve minden esetben jogcímen nem
8,0% felett), vagy
rendelhető.
– várandósság idejére, illetve
6. A 12 hónapra
gesztációs diabetes esetén,
rendelt mennyiség
vagy
nem haladhatja meg
– prekoncepcionális gondozás, a 26 darabot.
vagy lombikprogram során
Ismételt (6 hónapon túli)
rendelés indikációi:
– a szenzorhasználat
a 6 hónap 70%-át ténylegesen
lefedi, és
– a hipoglikémiás epizódok
száma csökken, vagy
– súlyos hipoglikémiás epizód
nem fordul elő, vagy
– a glikémiás céltartományban
eltöltött idő (Time In
Range=TIR; 3,9-10,0 mmol/l)
növekszik, vagy

2156

– súlyos hipoglikémia
(vércukor <3,0 mmol/l)
jelentkezik legalább 1 ízben
3 hónap alatt, vagy

21 51 15 03 06

Szenzorok
folyamatos
cukormonitorozáshoz,
hosszított
alkalmazási
idővel

emelt

1-es típusú diabetes mellitus
vagy cisztás fibrózishoz
társuló inzulinkezelést igénylő
diabetesben szenvedők
részére legfeljebb 6 hónapra
Ismételt (6 hónapon túli)
rendelés indikációi:
– a 6 hónapra felírt szenzor
dokumentáltan ténylegesen
felhasználásra került

1. 18 év alatt vagy
a nappali tagozaton
középiskolai
vagy felsőfokú
tanulmányokat
folytató betegek
számára a
tanulmányok
befejezéséig,
de legfeljebb 24 éves
korig
2. Adott eszköz
megfelelő
betegoktatás és
4 hetes próbakezelési
időszak után
rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással.

A 18. számú
melléklet 2. pontja
szerint, valamint
ezen kívül
a monitorral vagy
egyéb készülékkel
történő használat
esetén
a 18. számú
melléklet
3. pontjában
meghatározott
intézményekben is.
–

Belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia

98%

3

7

db
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1529/b

3. A 12 hónapra
rendelt mennyiség
nem haladhatja meg
a 26 darabot.

7.
8.
9.
10.

Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat F:2 mezőjében a „bőrgyógyászat,” szövegrész helyébe a „bőrgyógyászat, urológia,” szöveg lép.
Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat H:297, H:298, H:299, H:300, H:319 mezőjében a „70%” szövegrész helyébe a „80%” szöveg lép.
Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat B:1528 és B:1529 mezőjében a „cukor-monitorozáshoz” szövegrész helyébe a „cukormonitorozáshoz” szöveg lép.
Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat J:1528, J:1529 mezőjében a „12” szövegrész helyébe a „13” szöveg lép.
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3. melléklet a 10/2022. (III. 31.) EMMI rendelethez
Az R. 17. számú melléklete a következő 17/a. sorral egészül ki:

1.

17/a.

(A

B

C

ISO

Eszköz megnevezése

Megjegyzés)

21 51 15 03 06

Szenzorok folyamatos cukormonitorozáshoz, hosszított
alkalmazási idővel

normatív jogcím

4. melléklet a 10/2022. (III. 31.) EMMI rendelethez
1. Az R. 18. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 34/a sorral egészül ki:
(A
1

34/a

Intézmény neve)

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest

2. Az R. 18. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:
(A
1

11

Intézmény neve)

Szent Lázár Megyei Kórház Diabetológia szakrendelés, Salgótarján

3. Az R. 18. számú melléklet 2. pontjában a „04 19 24 03” szövegrész helyébe a „04 19 24 03, 21 51 15 03 03, 21 51 15 03 06,
21 51 15 06 03, 21 51 15 06 06” szöveg lép.
4. Az R. 18. számú melléklet 3. pontjában a „21 51 15 03 03 és 21 51 15 06 06” szövegrész helyébe a „21 51 15 03 03,
21 51 15 03 06, 21 51 15 06 06” szöveg lép.

5. melléklet a 10/2022. (III. 31.) EMMI rendelethez
Az R. 25. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:
(A
1.

6.

Eszköz megnevezése)

enterális táplálópumpa
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 10/2022. (III. 31.) ITM rendelete
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak
képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
1. §

(1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről
és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 3. melléklet 7.7. alpontja szerinti tárolói fedezett mennyiséget és az arra jutó rárakódó költséget, illetve
a fedezés eredményét az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő köteles számviteli nyilvántartásában
mennyiségben és értékben elkülönítetten nyilvántartani, és a betárolási időszakot követő kitárolási időszakban
az egyetemes szolgáltatási célú tárolói készletből elsődlegesen ezt a mennyiséget kitárolni.”
(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. §		
A Rendelet
a)
1. § (1), (3), (3a), (4) és (6) bekezdésében, 2. § (1), (3a), (4) és (6) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében, 4. §
(3) bekezdésében, 5. § (6) bekezdésében, 5. § (6a) bekezdés b) pontjában és 7. § (1)–(4) bekezdésében
az „a volt közüzemi nagykereskedő” szövegrész helyébe az „az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő” szöveg,
b)
1. § (5) bekezdésében, 2. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 5. § (3) és (8) bekezdésében, 6. § (4) és
(6) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében az „a volt közüzemi nagykereskedőnek”
szövegrész helyébe az „az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek” szöveg,
c)
3. § (2) és (3) bekezdésében az „a volt közüzemi nagykereskedőnél” szövegrész helyébe az „az egyetemes
szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnél” szöveg,
d)
4. § (6) bekezdésében az „a volt közüzemi nagykereskedőt” szövegrész helyébe az „az egyetemes szolgáltatót
ellátó földgázkereskedőt” szöveg,
e)
5. § (3) bekezdésében és 5. § (6a) bekezdés nyitó szövegrészében az „A volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe az „Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
f)
5. § (5) bekezdésében és 6. § (6) bekezdésében az „a volt közüzemi nagykereskedő” szövegrészek helyébe
az „az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
g)
6. § (1) és (2) bekezdésében az „a volt közüzemi nagykereskedőtől” szövegrész helyébe az „az egyetemes
szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől” szöveg,
h)
7. § (4) bekezdésében az „a volt közüzemi nagykereskedővel” szövegrész helyébe az „az egyetemes
szolgáltatót ellátó földgázkereskedővel” szöveg
lép.

2. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól
szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
3. §		
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016.
(XII. 29.) NFM rendelet 2. § e) pontjában az „a volt közüzemi nagykereskedő” szövegrész helyébe az „az egyetemes
szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.
Dr. Palkovics László s. k.,

		
		

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2022. második negyedévre, valamint a felek köre
Az MVM CEEnergy Zrt. mint egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által értékesítendő földgázforrás
legmagasabb hatósági ára és mennyisége:
A

1.

Hónap

B

Szerződött egyetemes szolgáltató

C

D

Nem földgáztárolóból

Földgáztárolóból

E
Földgázforrás

származó

származó

földgázforrás

földgázforrás

ára

mennyisége

mennyisége

(forint/kWh)

(kWh)

(kWh)

2.

április

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

2 362 110 000

0

5,051

3.

május

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

865 042 000

0

5,051

4.

június

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

502 611 000

0

5,051
”

2. melléklet a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelethez
A Rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Az MVM CEEnergy Zrt. mint egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint
értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2022. második negyedévre:
A

B

C
Földgázforrás

1.

Hónap

Szerződött egyetemes szolgáltató

mennyisége
(kWh)

2.

D
Földgázforrás mennyiségarányos díja
(forint/kWh)

április

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

0

–

3.

május

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

0

–

4.

június

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

0

–
”
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3. melléklet a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelethez
„3. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez
A felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor figyelembe vett
elismert fajlagos földgázár
1. Elismert ár meghatározása betárolási hónapban (kivéve szeptember hónapot):
1.1. Ha Q
>= (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+ (Q
-Q
-Q
Fedezett Fedezett import ár
Hazai termelés_tervezett Hazai termelés
Tény
Fedezett
Hazai
)*P
+Q
*(P
-P
) +C
)/Q
termelés_tervezett
Aktuális import ár
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
EGY
Tény
Q
=0
Többlet
1.2. Ha Q
< (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
1.2.1. Elismert ár = (Q
*P
+ (Q
-Q
)*P
Hazai termelés_tervezett Hazai termelés
Tény
Hazai termelés_tervezett
Fedezett import ár
+Q
*(P
-P
) +C
)/Q
,
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
EGY
Tény
Q
=0
Többlet
1.2.2. Q
= (Q
+Q
-Q
).
Tárolói fedezés
Fedezett
Hazai termelés_tervezett Tény
2. Elismert ár meghatározása szeptember hónapban:
2.1. Ha Q
>= (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+ (Q
-Q
-Q
Fedezett Fedezett import ár
Hazai termelés_tervezett Hazai termelés
Tény
Fedezett
Hazai
) * P
+ Q
* (P
- P
termelés_tervezett
Aktuális import ár
Biztonsági zárókészlet
Aktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag
Fedezett
)+C
)/Q
tárolói ár
EGY
Tény
Q
=0
Többlet
2.2. Ha Q
< (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
2.2.1. Elismert ár = (Q
*P
+ (Q
-Q
)*P
Hazai termelés_tervezett Hazai termelés
Tény
Hazai termelés_tervezett
Fedezett import ár
+Q
* (P
-P
)+C
)/Q
,
Biztonsági zárókészlet
Aktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag Fedezett tárolói ár
EGY
Tény
Q
=02.2.2. Q
= (Q
+Q
-Q
).
Többlet
Tárolói fedezés
Fedezett
Hazai termelés_tervezett Tény
3. Elismert ár meghatározása kitárolási hónapban (kivéve december és január hónapot):
3.1. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és (Q
–Q
–Q
–Q
–Q
–Q
import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) <= Q
, akkor
import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+Q
*
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
P
+Q
*P
+Q
*P
+ (Q
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Tervezett import
Aktuális import ár
Tény
Q
- Q
- Q
- Q
-Q
) * P
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás Tervezett import
Fedezett
+Q
*(P
-P
) -E
+C
)/Q
tárolói ár Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
3.2. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és Q
= 0, akkor
import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+Q
*
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
-Q
-Q
P
+Q
*P
+ (Q
Tény Hazai termelés_tervezett Allokált tárolói
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás Kedvezményes forrás ár
-Q
-Q
)* P
+Q
*(P
-P
)fedezés
Fedezett Kedvezményes forrás
Aktuális import ár
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
E
+C
)/Q
Lakossági célú
EGY
Tény
3.3. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és (Q
–Q
–Q
–Q
–Q
–Q
import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
)>Q
, de Q
> 0, akkor
import
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+Q
*
Hazai termelés_tervezett Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés Fedezett tárolói ár
Fedezett
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P

+Q
*P
+Q
*P
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
Fedezett
+ (Q
– Q
– Q
– Q
– Q
–
tárolói ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
) * P
+Q
*(P
-P
) Hidegre_elkülönített tárolói készlet
Aktuális import ár
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
E
+C
)/Q
,
Lakossági célú
EGY
Tény
3.4. Ha Q
< (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és Q
> (Q
+Q
+Q
+Q
), akkor
import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+Q
*
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
P
+Q
*P
+ (Q
-Q
-Q
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás Kedvezményes forrás ár
Tény Hazai termelés_tervezett Allokált tárolói
-Q
-Q
)*P
+Q
*(P
-P
)fedezés
Fedezett Kedvezményes forrás
aktuális import ár
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
E
+C
)/Q
Lakossági célú
EGY
Tény
3.5. Ha Q
<= (Q
+Q
+Q
+Q
) és Q
>
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tény
(Q
+Q
+Q
), akkor
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
*P
+Q
*P
+Q
*
Elismert ár = (Q
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
P
+ (Q
-Q
-Q
-Q
)*P
Fedezett import ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás ár
+Q
* (P
-P
)-E
+C
)/Q
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
Q
= (Q
+Q
+Q
+Q
-Q
)
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás Tény
3.6. Ha Q
<= (Q
+Q
+Q
) és Q
> (Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Hazai termelés_tervezett
+ Q
), akkor Elismert ár = (Q
* P
+ Q
*
Allokált tárolói fedezés
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
P
+ (Q
- Q
- Q
) * P
+ (Q
Fedezett tárolói ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett import ár
Hazai
+Q
+Q
-Q
) * (P
-P
) +Q
*
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Fedezett import ár Aktuális import ár
Többlet-1
(P
-P
)-E
+C
)/Q
Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
Q
=Q
Többlet
Kedvezményes forrás
), akkor
3.7. Ha Q
<= (Q
+Q
Allokált tárolói fedezés
Tény
Hazai termelés_tervezett
Elismert ár = (Q
*P
+ (Q
-Q
)*P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Hazai termelés_tervezett
Fedezett tárolói ár
(Q
+ Q
-Q
) * (P
-P
)+ Q
*
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Tény
Fedezett tárolói ár
Aktuális import ár
Fedezett
(P
-P
) +Q
* (P
-P
) -E
+
Fedezett import ár
Aktuális import ár
Többlet-1
Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár Lakossági célú
C
)/Q
EGY
Tény
Q
=Q
Többlet
Kedvezményes forrás
4. Elismert ár meghatározása december hónapban:
4.1. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és (Q
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) <= Q
import
Hidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+Q
*
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
+Q
*P
+Q
*P
+ (Q
–
P
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Tervezett import
Aktuális import ár
Tény
Q
–Q
–Q
–Q
–Q
)*P
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Fedezett
– (MtM – MtM ) +Q
* (P
-P
)- E
+C
)/Q
tárolói ár
t
t–1
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár Lakossági célú
EGY
Tény
4.2 Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és Q
= 0, akkor
import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
*P
+Q
*P
+Q
*
Elismert ár = (Q
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
P
+Q
*P
+ (Q
-Q
-Q
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás Kedvezményes forrás ár
Tény Hazai termelés_tervezett Allokált tárolói
-Q
-Q
)*P
- (MtM - MtM ) +Q
*(P
fedezés
Fedezett Kedvezményes forrás
Aktuális import ár
t
t-1
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1
P
)-E
+C
)/Q
Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
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4.3. Ha Q

>= (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és (Q
–Q
–Q
–Q
–Q
–Q
import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
)>Q
, de Q
> 0, akkor
import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+Q
*
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
P
+Q
*P
+Q
*P
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Fedezett
+ (Q
–Q
–Q
–Q
–Q
–Q
tárolói ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Hidegre
)*P
– (MtM – MtM ) +Q
*(P
-P
elkülönített tárolói készlet
Aktuális import ár
t
t–1
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import
)- E
+C
)/Q
ár Lakossági célú
EGY
Tény
4.4. Ha Q
< (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és Q
> (Q
+Q
+Q
+Q
) akkor
import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
*P
+Q
*P
+Q
*
Elismert ár = (Q
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
P
+Q
*P
+ (Q
-Q
-Q
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás Kedvezményes forrás ár
Tény Hazai termelés_tervezett Allokált tárolói
–Q
-Q
)*P
- (MtM - MtM ) +Q
*(P
fedezés
fedezett Kedvezményes forrás
Aktuális import ár
t
t-1
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1
P
)+ C
)/Q
Likvid import ár
EGY
Tény
4.5. Ha Q
<= (Q
+Q
+Q
+Q
) és Q
>
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tény
+Q
+Q
), akkor Elismert ár = (Q
*P
(Q
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Hazai
+ Q
* P
+ Q
* P
+ (Q
– Q
termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Tény
Hazai
– Q
- Q
) * P
– (MtM – MtM ) +Q
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményesforrás ár
t
t–1
Többlet*(P
-P
)- E
+C
)/Q
1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár Lakossági célú
EGY
Tény
Q
= (Q
+Q
+Q
+Q
-Q
)
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás Tény
) és Q
> (Q
4.6. Ha Q
<= (Q
+Q
+Q
Fedezett
Tény
Hazai termelés_tervezett
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
+ Q
), akkor Elismert ár = (Q
* P
+ Q
*
Allokált tárolói fedezés
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
P
+ (Q
– Q
– Q
) * P
+ (Q
Fedezett tárolói ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett import ár
Hazai
+Q
+Q
–Q
) * (P
–P
) – (MtM –
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Fedezett import ár
Aktuális import ár
t
MtM ) +Q
*(P
-P
)-E
+C
)/Q
t–1
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
Q
=Q
Többlet
Kedvezményes forrás
4.7. Ha Q
<= (Q
+Q
), akkor
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Elismert ár = (Q
*P
+ (Q
-Q
)*P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Hazai termelés_tervezett
Fedezett tárolói ár
(Q
+ Q
-Q
) * (P
-P
)+ Q
*
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Tény
Fedezett tárolói ár
Aktuális import ár
Fedezett
-P
) - (MtM - MtM ) +Q
* (P
-P
)(P
Fedezett import ár
Aktuális import ár
t
t-1
Többlet-1
Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
E
+C
)/Q
Lakossági célú
EGY
Tény
Q
=Q
Többlet
Kedvezményes forrás
5. Elismert ár meghatározása január hónapban:
5.1. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és (Q
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) <= Q
import
Hidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+Q
*
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
P
+Q
*P
+Q
*P
+ (Q
–
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Tervezett import
Aktuális import ár
Tény
Q
–Q
–Q
–Q
–Q
)*P
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Fedezett
+ Σ((Q
–Q
) * (P
tárolói ár
Hazai termelés_negyedéves tény
Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
–P
)) +Q
* (P
-P
)- E
+C
)
Aktuális import ár_negyedéves átlag
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár Lakossági célú
EGY
/Q
Tény
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5.2. Ha Q

>= (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és Q
= 0, akkor
import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+Q
*
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
P
+Q
*P
+ (Q
-Q
-Q
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás Kedvezményes forrás ár
Tény Hazai termelés_tervezett Allokált tárolói
- Q
- Q
) * P
+ Σ((Q
- Q
fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Aktuális import ár
Hazai termelés_negyedéves tény
Hazai
) * (P
- P
)) +Q
termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import ár_negyedéves átlag
Többlet*(P
-P
)-E
+C
)/Q
1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
5.3. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és (Q
–Q
–Q
–Q
–Q
–Q
import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
)>Q
, de Q
> 0, akkor
import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+Q
*
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
P
+Q
*P
+Q
*P
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Fedezett
+ (Q
–Q
–Q
–Q
–Q
–Q
tárolói ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Hidegre
) * P
+ Σ((Q
– Q
elkülönített tárolói készlet
Aktuális import ár
Hazai termelés_negyedéves tény
Hazai termelés_negyedéves
) * (P
–P
)) +Q
*(P
tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import ár_negyedéves átlag
Többlet-1 Kedvezményes forrás
-P
)- E
+C
)/Q
ár-1 Likvid import ár Lakossági célú
EGY
Tény
5.4. Ha Q
< (Q
+Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett
) és Q
> (Q
+Q
+Q
+Q
) akkor
import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+Q
*
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
P
+Q
*P
+ (Q
-Q
-Q
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás Kedvezményes forrás ár
Tény Hazai termelés_tervezett Allokált tárolói
– Q
- Q
) * P
+ Σ((Q
- Q
fedezés
fedezett
Kedvezményes forrás
Aktuális import ár
Hazai termelés_negyedéves tény
Hazai
) * (P
- P
)) +Q
termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import ár_negyedéves átlag
Többlet*(P
-P
)+ C
)/Q
1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
EGY
Tény
+Q
) és Q
>
5.5. Ha Q
<= (Q
+Q
+Q
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tény
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
(Q
+Q
+Q
), akkor Elismert ár = (Q
*P
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Hazai
+ Q
* P
+ Q
* P
+ (Q
– Q
termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Tény
Hazai
–Q
-Q
)*P
+ Σ((Q
–
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményesforrás ár
Hazai termelés_negyedéves tény
Q
) * (P
– P
))
Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import ár_negyedéves átlag
+Q
*(P
-P
)- E
+C
)/Q
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár Lakossági célú
EGY
Tény
Q
= (Q
+Q
+Q
+Q
-Q
)
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás Tény
5.6. Ha Q
<= (Q
+Q
+Q
) és Q
> (Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Hazai termelés_tervezett
+ Q
), akkor Elismert ár = (Q
* P
+ Q
*
Allokált tárolói fedezés
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
P
+ (Q
– Q
– Q
) * P
+ (Q
Fedezett tárolói ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett import ár
Hazai
+Q
+Q
–Q
) * (P
–P
) + Σ((Q
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Fedezett import ár
Aktuális import ár
Hazai
–Q
) * (P
–P
termelés_negyedéves tény
Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import
)) +Q
*(P
-P
)-E
+C
)/Q
ár_negyedéves átlag
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
Q
=Q
Többlet
Kedvezményes forrás
5.7. Ha Q
<= (Q
+Q
), akkor
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Elismert ár = (Q
*P
+ (Q
-Q
)*P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Hazai termelés_tervezett
Fedezett tárolói ár
(Q
+ Q
-Q
) * (P
-P
)+ Q
*
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Tény
Fedezett tárolói ár
Aktuális import ár
Fedezett
(P
-P
) + Σ((Q
-Q
)*
Fedezett import ár Aktuális import ár
Hazai termelés_negyedéves tény Hazai termelés_negyedéves tervezett
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(P

P

- P
)) +Q
* (P
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import ár_negyedéves átlag
Többlet-1
Kedvezményes forrás ár-1
)-E
+C
)/Q
Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
Q
=Q
Többlet
Kedvezményes forrás
6. Kiegyensúlyozási költség számításának módszertana:
6.1. Napi kiegyensúlyozási költség számítása
6.1.1. Ha Q
-Q
>= 0, akkor
ALL NOM
C
= min (Q
-Q
,Q
* 0,05) * (P
-P
+P
)
EGY_ESZ
ALL NOM ALL
mv Aktuális import ár
elszámoló forgalmi díja
6.1.2. Ha Q
-Q
< 0, akkor
ALL NOM
C
= min (Q
-Q
,Q
* 0,05) * (P
-P
+P
)
EGY_ESZ
NOM ALL ALL
Aktuális import ár me
elszámoló forgalmi díja
6.2. Havi kiegyensúlyozási költség számítása

7. E mellékletben alkalmazott rövidítések:
7.1. Betárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő egyetemes
szolgáltató ellátása céljából nettó betárolást végez;
7.2. Kitárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő egyetemes
szolgáltató ellátása céljából nettó kitárolást végez;
7.3. Q
(tervezett értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által egyetemes
Terv
szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, amely az egyetemes szolgáltatónak az
adott tárgyhónapra vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével egyezik
meg;
7.4. Q
(tervezett éves értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által egyetemes
Terv_éves
szolgáltatónak a tárgyévben értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, amely az egyetemes szolgáltatónak az adott
évre vonatkozó 1. § (5) bekezdése, valamint 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével egyezik meg, ahol
Q
= ΣQ
;
Terv_éves
Terv
7.5. Q
(tény értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által egyetemes szolgáltatónak a
Tény
tárgyhónapban értékesített földgáz tény mennyisége kWh-ban;
7.6. Q
(fedezett mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a tárgyhónapra lefedezett
Fedezett
mennyiség kWh-ban;
7.7. Q
(tárolói fedezett mennyiség): a betárolási időszak egyes hónapjaiban az egyetemes szolgáltatót ellátó
Tárolói fedezés
földgázkereskedő által fedezett mennyiség (Q
), valamint a hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség
Fedezett
(Q
) összegének és a tény értékesített mennyiségnek (Q
) a különbsége, amennyiben ez pozitív;
Hazai termelés_tervezett
Tény
7.7.1. Q
(tárolói fedezett mennyiség): a tárolói fedezett mennyiség (ΣQ
)
Rendelkezésre álló tárolói fedezés
Tárolói fedezés
M-1
M-1
csökkentve az allokált tárolói fedezett mennyiség ( Σ1 (Q
) és a hidegre elkülönített tárolói készlet (Σ1
Allokált tárolói fedezés
(Q
)) adott hónapban felhasznált részének összegével.
Hidegre_elkülönített tároló_havi
7.8. Q
: 2018. április 1-jén az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által megadott, a tárolóban fizikailag
Nyitókészlet
bennlevő földgázkészlet kWh-ban. A 2018-as naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén értéke megegyezik a hidegre
elkülönített tárolói készlet mennyiségből a március 31-ére megmaradt maradványkészlettel;
7.9. P
: 2018. április 1-jén értéke a betárolási időszakot megelőző kitárolási időszak hónapjaiban érvényes import
Nyitókészlet
földgáz árak (P
) számtani átlaga, HUF/kWh-ban kifejezve; a 2018-as naptári évet követő betárolási időszakok
Aktuális import ár
kezdetén értéke a betárolási időszakot közvetlen megelőző kitárolási időszakban érvényes tárolói földgáz fedezett ára HUF/kWh-ban
kifejezve (P
);
Fedezett tárolói ár
7.10. Q
: a Hivatal által elismert, ellátásbiztonsági okokból egyetemes szolgáltatási célú ellátásra betárolt
Biztonsági zárókészlet
Q
készletből fel nem használt földgázkészlet kWh-ban megadott értéke az adott év március 31-én;
Profilozott tárolói összmennyiség
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7.11. Q
(allokált tárolói fedezett mennyiség): Q
-nek a kitárolási időszak
Allokált tárolói fedezés
Profilozott tárolói összmennyiség
adott hónapjára vonatkozó része, ahol az egyes hónapokra történő szétosztás a felhasználás tervezett havi mennyisége és a
kitárolási időszakra vonatkozó felhasználás tervezett mennyisége arányában történik [Q
=Q
Allokált tárolói fedezés
Profilozott
*Q
/ ΣQ
, ahol ΣQ
a kitárolási időszak hónapjaira (október–március) eső Q
értékek
tárolói összmennyiség
Terv
Terv_tél
Terv_tél
Terv
összege];
7.12. Q
(hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó
Hazai termelés_tervezett
földgázkereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz mennyisége tárgyhónapban, kWh-ban, amelyet a
Hivatal határoz meg előre olyan módon, hogy a tervezett hazai termelés profilja meg kell, hogy egyezzen az egyetemes
szolgáltatók számára tervezett értékesítési profillal);
7.13. Q
(hazai termelésből beszerzett egyenletes ütemezésű tervezett negyedéves
Hazai termelés_negyedéves tervezett
mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz
mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWh-ban, amelyet a Hivatal a termelő adatszolgáltatása alapján határoz meg az
egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő számára;
7.14. Q
(hazai termelésből beszerzett negyedéves tény mennyiség): az egyetemes
Hazai termelés_negyedéves tény
szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által hazai termelésből beszerzett földgáz tény mennyisége az adott naptári év
negyedévében, kWh-ban;
7.15. P
(import földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): P
= (fgS + sp) *
Aktuális import ár
Aktuális import ár
EURHUF / 1000, ahol:
7.15.1. fgS: A szállítási hónapra vonatkozó ICE TTFI EUR/MWh ár az Intercontinental Exchange Inc. honlapján a Report Center
„Indices – UK and European NaturalGas” részében publikált, a szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX Price jegyzésár;
7.15.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
7.15.3. EURHUF: Az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani
átlaga;
7.16. P
(import földgáz átlagos ára az adott naptári év negyedévében, HUF/kWh-ban
Aktuális import ár_negyedéves átlag
kifejezve): az adott negyedév egyes hónapjaira vonatkozó P
mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi
Aktuális import ár
súlyozás alapja az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítési profil;
7.17. P
(import földgáz fedezett ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): P
=
Fedezett import ár
Fedezett import ár
(fgS
+ sp) * EURHUF
/ 1000 + fk * EURHUF / 1000, ahol:
Fedezett
Fedezett
7.17.1. fgS
: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által az adott hónapra kötött TTF-re vonatkozó fedezeti
Fedezett
ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European NaturalGas
kiadvány „Complete European gasprices” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga a
tárgyhónapot megelőző hónapban);
7.17.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
7.17.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgS
0,25%-a + az fgS
0,075%-a;
Fedezett
Fedezett
7.17.4. EURHUF
: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által az adott hónapra kötött EURHUF-ra
Fedezett
vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke;
7.17.5. EURHUF: az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani
átlaga;
7.18. P
(tárolói földgáz fedezett ára az adott hónapban HUF/kWh-ban kifejezve) meghatározása:
Fedezett tárolói ár
7.18.1. ha Q
Q
<= Q
, akkor
Allokált tárolói fedezés + Hidegre_elkülönített tároló_havi
Rendelkezésre álló tárolói fedezés
P
= (ΣQ
*(fgS
+ sp) * EURHUF
/ 1000 + fk * Σ(Q
*
Fedezett tárolói ár
Tárolói fedezés
Fedezett tároló
Fedezett tároló
Tárolói fedezés
EURHUF) / 1000) / ( ΣQ
)
Tárolói fedezés
7.18.2. ha Q
> 0 és Q
Q
>
Rendelkezésre álló tárolói fedezés
Allokált tárolói fedezés + Hidegre_elkülönített tároló_havi
Q
Rendelkezésre álló tárolói fedezés, akkor
P
= (Q
* (ΣQ
*(fgS
+ sp) * EURHUF
Fedezett tárolói ár
Rendelkezésre álló tárolói fedezés
Tárolói fedezés
Fedezett tároló
Fedezett
/ 1000 + fk * Σ(Q
* EURHUF) / 1000) / ( ΣQ
)+ (Q
+
tároló
Tárolói fedezés
Tárolói fedezés
Allokált tárolói fedezés
Q
– Q
) *(Q
– ΣQ
–
Hidegre_elkülönített tároló_havi
Rendelkezésre álló tárolói fedezés
Tárolói_ténykészlet
Tárolói fedezés
Q
) * (fgS
+ sp) * EURHUF
/ 1000 ) + Q
*P
) /
Nyitókészlet
Nem_fedezett_tároló
Nem_fedezett_tároló
Nyitókészlet
Nyitókészlet
(Q
– ΣQ
)) / (Q
+Q
)
Tárolói_ténykészlet
Tárolói fedezés
Allokált tárolói fedezés
Hidegre_elkülönített tároló_havi
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Q
7.18.3. ha Rendelkezésre álló tárolói fedezés = 0, akkor
P
= (Q
– ΣQ
– Q
) * (fgS
+ sp) *
Fedezett tárolói ár
Tárolói_ténykészlet
Tárolói fedezés
Nyitókészlet
Nem_fedezett_tároló
EURHUF
/ 1000 ) + Q
*P
) / (Q
– ΣQ
);
Nem_fedezett_tároló
Nyitókészlet Nyitókészlet
Tárolói_ténykészlet
Tárolói fedezés
7.18.4. Ahol:
7.18.4.1. fgS
: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a betárolási időszakban a Q
Fedezett tároló
Tárolói
(tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött TTF-re vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára
fedezés
EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices”
részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban);
7.18.4.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
7.18.4.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgS
0,25%-a + az fgS
0,075%-a;
Fedezett tároló
Fedezett tároló
7.18.4.4. EURHUF
: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által, a betárolási időszakban a Q
Fedezett tároló
Tárolói
(tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött EURHUF-ra vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott
fedezés
átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke;
7.18.4.5. EURHUF: az adott betárolási időszak hónapjainak utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF
(tény) árfolyamának számtani átlaga;
7.18.4.6. fgS
: az adott betárolási időszak egyes hónapjaira vonatkozó ICE TTFI EUR/MWh árak számtani
Nem_fedezett_tároló
átlaga. Egy adott hónapra vonatkozó ICE TTFI ár az Intercontinental Exchange Inc. honlapján a Report Center „Indices – UK and
European NaturalGas” részében publikált, a szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX Price jegyzésár EUR/MWh-ban;
: az adott betárolási időszak hónapjainak utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos
7.18.4.7. EURHUF
Nem_fedezett_tároló
MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;
(hazai termelésből értékesített földgáz ára): a hazai termelésből beszerzett földgáz tárgyhónapra
7.19. P
Hazai termelés
vonatkozóan HUF/kWh-ban meghatározott értékesítési ára, amely a hazai termelésű földgáz e rendelet szerint beszerzett,
veszteség elszámolás nélkül számított árából kerül meghatározásra, figyelembe véve az ezt megelőzően átvett, de tárgyhónapig
fel nem használt hazai termelésű földgáz veszteség elszámolás nélkül számított beszerzési árát is. A hazai termelésből
értékesített földgáz árának mértékéről a Hivatal adatot szolgáltat az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő számára;
7.20. P
(hazai termelésből beszerzett földgáz átlagos ára az adott naptári negyedévben): a
Hazai termelés_negyedéves átlag
tárgy naptári évet megelőző naptári év negyedéveire vonatkozó P
egyenletes ütemezésű tervezett napi
Hazai termelés
mennyiségekkel (Q
) súlyozott átlaga;
Hazai termelés_negyedéves tervezett
7.21. P
(import földgáz mennyiséggel súlyozott átlagos ár az adott szeptemberi
Aktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag
időpontot megelőző téli időszak alatt, HUF/kWh-ban kifejezve): az adott szeptembert közvetlen megelőző téli időszak
(október–március) egyes hónapjaira vonatkozó P
mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi súlyozás
Aktuális_import_ár
alapja a profilos zárókészlettel növelt tényfogyasztásnak és az adott hónap Q
tényfogyasztásának különbsége. A profilos
Tény
zárókészlettel növelt tényfogyasztás az október–márciusi hónapok Q
tényfogyasztásainak és a Q
Tény
Biztonsági zárókészlet
összegének az október–március időszakra az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítés profil arányában való
allokációja;
7.22. MtM (nyitott fedezeti ügyletek aktuális piaci értéke): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által kizárólag az
egyetemes szolgáltatók ellátása érdekében kötött minden, a tárgyév utolsó napján nyitott, az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő számviteli nyilvántartásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 59/E. §-a alá nem tartozó fedezeti ügylet
(beleértve a fedezett és tárolói fedezett mennyiségekre kötött tömegáru- és devizaügyleteket is) aktuális piaci értékének
összege, a tárgyév utolsó napjára vonatkozóan meghatározva. Az MtM 2016. évi kezdeti értéke 0.
7.23. C
: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által végzett kiegyensúlyozó tevékenység indokolt havi
EGY
költsége;
7.24. Q
: a Get. 141/A. §-a és 141/J. §-a keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató számára (gáznapi
NOM
igénybejelentésére) az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által meghatározott napi nominált mennyiség [kWh];
7.25. Q
: a Get. 141/A. §-a és 141/J. §-a keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató adott gáznapi – a korrigált havi
ALL
földgáz-forgalmi mérleg szerint – vételezett mennyisége [kWh];
7.26. P
: a kiegyensúlyozó földgáz-forgalmat elszámoló fél által felszámított forgalmi díj [Ft/kWh];
elszámoló forgalmi díja
7.27. P : a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális eladási ár [Ft/kWh];
me
7.28. P : a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális vételi ár [Ft/kWh];
mv
7.29. n: az adott hónap napjainak száma.
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7.30. Q

(a kitárolási időszak hónapjaiban Q
arányában felhasználandó – profilozott –
Profilozott tárolói összmennyiség
Terv
tárolt mennyiség): értéke 2018/19-es gázév során 17 632 664 MWh, a további időszakokra vonatkozó eltérő értéket a Hivatal a
honlapján közzéteszi;
7.31. Q
: a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet;
Tárolói_ténykészlet
7.32. Q
(hidegre elkülönített tárolói készlet maradvány mennyisége): a betárolási időszak
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (Q
), és a felprofilozott tárolói készlet (Q
Tárolói_ténykészlet
Profilozott tárolói
) pozitív különbségéből az adott hónapig fel nem használt mennyiség;
összmennyiség
7.32.1. Q
Q
adott hónapban felhasznált
Hidegre_elkülönített tároló_havi: A 7.32. szerinti Hidegre_elkülönített tárolói készlet
mennyisége.
7.33. Q
(tervezett import mennyiség): a kitárolási hónapokban az egyetemes szolgáltatót ellátó
Tervezett import
földgázkereskedő által, az egyetemes szolgáltató ellátása céljából az adott tárgyhónapra a külön jogszabályban meghatározott
földgáz mennyiségeken (Q
) felül importálni tervezett, a kitárolási időszakot megelőzően meghatározandó
Kedvezményes forrás
mennyiség; értéke tárgyhónapban: Q
= QTerv - Q
-Q
–Q
Tervezett import
Hazai termelés_tervezett allokált tárolói fedezés
fedezett
-Q
, de legalább 0;
Kedvezményes forrás
7.34. ΣQ
: a havi tárolói fedezett mennyiségek összege;
Tárolói fedezés
7.35. E
: A külön jogszabályban meghatározott, egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő lakossági árak
Lakossági célú
fenntarthatóságának céljából értékesített forrásainak eredménye, forintban kifejezve. A forrásokon realizált eredmény számítását
az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő köteles transzparensen bemutatni a Hivatal részére ellenőrzés és szükség
esetén felülvizsgálat céljára; [Ft]
: Külön jogszabályban meghatározott földgáz mennyiség, amely az egyetemes szolgáltatásban
7.36. Q
Kedvezményes forrás
vételező felhasználók ellátása érdekében kerül az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére kedvezményes áron
átadásra; [Ft/kWh]
7.37. P
: A külön jogszabályban meghatározott földgázmennyiség ára, amelynek értékéről az
Kedvezményes forrás ár
egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő tájékoztatja a Hivatalt. [Ft]
7.38. P
(import likvid földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): P
= (fgL + spL) *
Likvid import ár
Likvid import ár
EURHUF
/ 1000, ahol:
T+1
7.38.1. fgL: A szállítási hónapra vonatkozó az ICIS HEREN Report kiadvány „European Spot Gas Markets" részben publikált, az
egyes napokat megelőző utolsó munkanapon közzétett „VTP Price Assessment – Day Ahead Bid” EUR/MWh napi árak számtani
átlaga. Munkaszüneti nap esetén a munkaszüneti napot megelőző utolsó munkanapon publikált „VTP Price Assessment –
Weekend Bid” EUR/MWh árakat kell figyelembe venni;
7.38.2. spL: eltérés (spread), értéke 0,0 EUR/MWh;
7.39. EURHUF
: a szállítás hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamának
T+1
számtani átlaga;
7.40. Q
: A kedvezményes árú forrás adott hónapra allokált részéből fogyasztásra fel nem használt mennyiség
Többlet
7.41. Q
: A kedvezményes árú forrás előző hónapban fel nem használt mennyisége.
Többlet-1
7.42. P
: a kedvezményes árú forrás előző hónapban fel nem használt mennyiségének az ára.”
Kedvezményes forrás ár-1

4. melléklet a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelethez
„4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz
legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2022. második negyedévre
A
1.

Egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő

2.

MVM CEEnergy Zrt.

B

C

Földgázforrás mennyisége

Földgázforrás ára

(kWh)

(forint/kWh)

950 000 000

3,222
”
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 11/2022. (III. 31.) ITM rendelete
a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet
módosításáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontjában és a 110. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
rendelet) a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § (1) Az Elismerési törvény hatálya alá tartozó azon hatósági eljárásban, amelyben a kérelmező
– a 2023. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelemben – a 2021. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország
Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok
kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény 1. cikkének hatálya alá tartozó ukrán okirat elismerését kéri, mentesül
a 4. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége alól.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével
kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.)
EMMI rendelet módosításáról szóló 11/2022. (III. 31.) ITM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell, azzal, hogy a befizetett igazgatási szolgáltatási díjat vissza kell téríteni.
(3) Az (1) és (2) bekezdést a 2022. február 15-ét követően benyújtott kérelem alapján indult eljárásokban kell
alkalmazni.”
2. §		
A rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A 10. § 2023. január 1-jén hatályát veszti.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 90/2022. (III. 31.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
Nyíregyháza érdekében végzett közéleti és önkormányzati munkája, valamint a helyi egyházi oktatás újjáépítését
segítő tevékenysége elismeréseként
Tormássi Géza László, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottságának elnöke, önkormányzati képviselő részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2022. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. március 21.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01467-2/2022.

2171

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 60. szám

A köztársasági elnök 91/2022. (III. 31.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése és 265. § (4) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Farkas Endre nyugállományú rendőr ezredest 2022. április 1-jei hatállyal
nyugállományú rendőr dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2022. március 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. március 24.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01608-2/2022.
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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.

