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I. rész 

UTASÍTÁSOK 

 

 

 

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 

 

14/2021. (VI. 3.) ORFK 

 

UTASÍTÁSA 

 

a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósításának szabályairól 
 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) 

BM rendeletben foglaltakra figyelemmel a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítása 

szabályainak meghatározása érdekében kiadom az alábbi  

 

u t a s í t á s t : 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.  Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 

hivatásos szolgálati, valamint rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló 

személyi állományára.  

 

II. FEJEZET 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 

1. A lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósításával összefüggő közös szabályok 
 

2.  A munkáltatói kölcsön iránti kérelemhez (a továbbiakban: kérelem) az alábbi 

dokumentumok csatolása szükséges:  

a)  a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet (a 

továbbiakban: BM rendelet) 2. § 8. pontja alapján a melléklet szerinti nyilatkozat az 

önerő rendelkezésre állásáról, illetve az önerő igazolására szolgáló irat, így 

különösen  

aa)  az öt éven belül értékesített lakás eladásáról szóló adásvételi szerződés vagy 

csereszerződés, illetve a lakásbérleti jogviszony megszüntetéséről szóló irat 

másolata,  

ab)  a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül visszafizetett vagy benyújtásakor 

fennálló, az eladott lakás tehermentesítésével kapcsolatos költségek, a lakást 

terhelő pénzintézeti hitel, vagy munkáltató/önkormányzat által biztosított 

kölcsön visszafizetéséről készült igazolás,  
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ac)  az eladott lakás értékesítésével kapcsolatosan megfizetett, a kérelmező nevére 

kiállított számlával vagy számviteli bizonylattal igazolt költségekről (pl. ügyvédi 

díj, ingatlanközvetítő díja, eladóként készíttetett energetikai tanúsítvány díja, 

értékbecslés díja) szóló igazolás;  

b) valamennyi hitelcél esetén olyan dokumentum – így különösen az adásvételi 

szerződés vagy a tulajdoni lap –, amelyből megállapítható, hogy a kérelemmel 

érintett ingatlan megfelel, vagy a hitelcél elérését követően meg fog felelni a 

kérelmező BM rendelet 2. § 9. pontjában meghatározott méltányolható 

lakásigényének;  

c)  az ingatlan nem hiteles, – vásárlás esetén széljegyzett – teljes tulajdoni lapja;  

d)  a kérelmező foglalkoztatási jogviszonyának igazolása, melyet az illetékes 

személyügyi szerv állít ki;  

e)  a kérelmező munkáltatója által kiadott jövedelemigazolás.  

 

3.  A BM rendelet 4. § (3) bekezdés g) pontjára, (4) bekezdés f) pontjára, (5) bekezdés g) 

pontjára, valamint (7) bekezdés e) pontjára figyelemmel a kérelmező a kölcsön 

folyósítását követő fél éven belül, ezt követően lakcímváltozás esetén haladéktalanul 

eljuttatja a helyi lakásügyi szervhez a lakcímét igazoló hatósági igazolványának 

másolatát.  

 

4.  A lakásügyi szerv a BM rendelet 11. § b)–c) pontjában meghatározott esetben csak 

eredeti számlát fogadhat be. A lakásügyi szerv dolgozója a befogadott számla hátoldalán 

feltünteti a kölcsön iktatószámát, az „Elszámolva” jelzést, valamint a dátumot, a számlát 

aláírja, és a szerv körbélyegzőjével látja el. A számla másolatát az iratanyag tartalmazza, 

míg az eredeti példányt a kérelmezőnek vissza kell adni, aki köteles azt 5 évig megőrizni.  

 

2. Lakásépítés vagy bővítés hitelcél esetén alkalmazandó egyéb szabályok 
 

5.  Lakásépítés vagy bővítés hitelcél esetén a kérelemhez a 2. pontban meghatározottak 

mellett csatolni szükséges:  

a)  az egyszerű bejelentési dokumentációt vagy a kinyomtatott elektronikus építési 

naplót;  

b)  a megépíteni kívánt lakás tervrajzát, illetve bővítés esetén a meglévő állapotot 

tükröző, valamint a bővítést követően kialakításra kerülő állapot tervrajzát;  

c)  részletes, három hónapnál nem régebbi, a kérelmező nevére kiállított, a kivitelező 

által aláírt, lepecsételt költségvetést, amely külön tartalmazza a beépítendő anyag 

díját és a munkadíjat, továbbá a fizetendő ÁFA-t. 

 

3. Lakásvásárlás esetén alkalmazandó egyéb szabályok 
 

6.  A kérelemhez a 2. pontban meghatározottak mellett csatolni kell az ingatlan kérelmező 

általi megvásárlásáról szóló adásvételi vagy vállalkozási szerződés földhivatal által 

érkeztetett eredeti példányát.  

 

4. Korszerűsítés és akadálymentesítés esetén alkalmazandó egyéb szabályok 
 

7.  A kérelemhez a 2. pontban meghatározottak mellett annak benyújtásakor csatolni kell a 

részletes, három hónapnál nem régebbi, a kérelmező nevére kiállított, a kivitelező által 
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aláírt, lepecsételt költségvetést, amely külön tartalmazza a beépítendő anyag- és 

munkadíjat, továbbá a fizetendő ÁFA-t.  

 

5. Lakáscélú pénzintézeti kölcsön alapján fennálló tartozás összegének csökkentése, 

illetve kiegyenlítése esetén alkalmazandó egyéb szabályok 
 

8.  A kérelmező a hitelbiztosítéki érték megállapítása érdekében a kérelemhez független 

értékbecslő által készített 6 hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi értékbecslést is 

benyújthat.  

 

9.  A fennálló tartozás összegének csökkentése, illetve kiegyenlítése érdekében benyújtott 

kérelem esetén a kérelmező köteles olyan pénzintézeti igazolást csatolni, amely 

tartalmazza a benyújtást követő második hónapra várható teljes tartozás visszafizetendő 

összegét. A nyújtott kölcsön összege nem lehet magasabb az így kiállított igazolásban 

meghatározott összegnél.  

 

III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

10.  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba1.  

 

 

Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy s. k. 

rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 28. számában, 2021. június 3-án került sor, hatálybalépés napja: 2021. június 4. 
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Melléklet a 14/2021. (VI. 3.) ORFK utasításhoz  

 

 

NYILATKOZAT  

 

 

lakásépítés/lakásbővítés, lakásvásárlás/-csere, fennálló tulajdonközösség megszüntetése, 

korszerűsítés/akadálymentesítés esetén önerő rendelkezésre állásáról  
 

 

Alulírott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Anyja neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Születési hely, idő: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

kijelentem, hogy a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

cím alatt megvalósítandó  

 

– lakásépítéshez;  

– lakás vásárlásához/cseréjéhez;  

– fennálló tulajdonközösség megszüntetéséhez;  

– lakásbővítéshez;  

– korszerűsítéshez;  

– akadálymentesítéshez  

(Megfelelő rész aláhúzandó!)  

 

 

igényelt lakáscélú munkáltatói kölcsön iránti kérelmemben rögzített, a lakáscélú munkáltatói 

kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendeletben meghatározott önerővel rendelkezem, 

és azt a kérelemben megjelölt, az abban szereplő ingatlannal kapcsolatos célra fordítom.  

 

Az önerő összege: …………………………… forint.  

 

 

Kelt: ……………………………  

 

 

……………………………………………… 

kérelmező aláírása 
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II. rész 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 

 

 

Együttműködési megállapodás 

 

 

Amely létrejött egyrészről 

 

az Országos Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.; a 

továbbiakban: ORFK) képviseletében eljáró dr. Balogh János r. altábornagy országos 

rendőrfőkapitány, 

 

másrészről 

 

a Magyar Honvédség Parancsnoksága (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár 

utca 2.; a továbbiakban: MHP) képviseletében eljáró Korom Ferenc vezérezredes, a 

Magyar Honvédség parancsnoka (Honvéd Vezérkar főnök)                        
 

(a továbbiakban együtt: Felek) 

 

között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint részletezett tartalommal. 

 

I. Az együttműködés célja 

 

1. Az együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) célja az ENSZ Ciprusi 

Békefenntartó Misszió (UNFICYP), Törzstiszti Csoport, Katonai Rendész Parancsnok 

Helyettes (a továbbiakban: UNFICYP TCS KR PKH) beosztás és a Katonai Rendész 

Részleg (a továbbiakban: UNFICYP KRR) rendőr beosztásai vonatkozásában 

a) a folyamatos együttműködés biztosítására; 

b) a felkészítés és kiválasztás folyamataira; 

c) a műveleti területre településre és a hazatelepülésre; 

d) a műveleti területen történő feladatellátásra, illetve annak biztosítására; 

e) az együttműködés költségeire, valamint a pénzügyi elszámolás módjára és a 

finanszírozás rendjére  

vonatkozó előírások meghatározása. 

 

 

II. Az UNFICYP TCS KR PKH-ra és az UNFICYP KRR-re vonatkozó általános 

szabályok 

 

2. Az UNFICYP TCS KR PKH és az UNFICYP KRR a Magyar Honvédség (a 

továbbiakban: MH) külföldi békefenntartói feladat végrehajtására került létrehozásra. Az 

UNFICYP TCS KR PKH és az UNFICYP KRR állomány az MH parancsnokának 

szolgálati alárendeltségébe tartoznak, megalakításra kijelölt katonai szervezet az MHP, 

felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM). 
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3. Az UNFICYP TCS KR PKH és az UNFICYP KRR beosztások Rangidős Nemzeti 

Képviselője az MH parancsnoka által parancsban kijelölt személy. A szolgálati jellegű 

ügyintézés, illetve feladatszabás az UNFICYP TCS KR PKH és UNFICYP KRR felé a 

Rangidős Nemzeti Képviselőn keresztül, az MH parancsnoka által meghatározottak alapján 

történik. 

 

4. Az UNFICYP TCS KR PKH beosztás váltására tervezetten évente egy alkalommal, 

augusztusban, az UNFICYP KRR váltására tervezetten évente két alkalommal, 

márciusban, illetve szeptemberben van lehetőség. 

 

5. Váltás előtt 4-6 hónappal az MHP a váltás kijelölésére, összeállítására, felkészítésére és a 

váltás végrehajtására ütemtervet készít, melyet tájékoztatásul megküld az ORFK részére. 

 

6. A Felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésére – közös álláspont kialakítása 

érdekében – bizottságot hozhatnak létre.  

 

III. Személyi feltételek 

 

7. Az ORFK vállalja, hogy az UNFICYP KRR-be váltásonként folyamatosan, határozatlan 

ideig biztosít 2 fő rendőr tiszthelyettest vagy zászlóst (őrmester-főtörzszászlós), az 

UNFICYP TCS KR PKH beosztásba váltásonként folyamatosan, határozatlan ideig biztosít 

1 fő rendőrtisztet (főhadnagy-őrnagy). 

 

8. Az MHP vállalja, hogy az UNFICYP állománytábláját érintő tervezett változásról 

tájékoztatja az ORFK-t, amennyiben az a rendőri állomány által feltöltött beosztásokat 

érinti. Ez esetben az állománytábla (rendőri beosztásokat érintő) módosítására kizárólag 

az ORFK egyetértésével kerülhet sor. 

 

9. A Felek a felkészítésre vezénylés, illetve a váltások összetételének megállapítása során – a 

vonatkozó jogszabályokban és egyéb normákban foglaltakon túl – törekednek az alábbiak 

érvényre juttatására: 

a) képzettség bűnügyi nyomozásra és helyszínelésre; 

b) legalább „B” kategóriás vezetői engedély és vezetési gyakorlat 4x4 meghajtású 

járművekre; 

c) legalább középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga vagy önálló munkavégzésre 

alkalmas angol nyelvismeret, az angol nyomozati szaknyelv szükség szerinti 

ismerete; 

d) számítógép felhasználói szintű ismerete (MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint). 

 

10. A Felek a célfelkészítésen a kiutazó állományon felül a létszám és az állománykategória 

figyelembevételével tartalékot képeznek. 

 

11. A külföldi szolgálat időtartama az ENSZ előírásai alapján 1 év a hosszabbítás 

lehetőségével. A rendőri állomány vezénylésének tervezett hosszabbításáról az ORFK a 

váltás előtt legalább 3 hónappal tájékoztatja a váltásra tervezett állományt, valamint az 

MHP-t. 
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12. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy 

a) a váltásra kijelölt, vagy ott szolgálatot teljesítő állományuk személyes adatait – az 

adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokra és az adatkezelés célhoz 

kötöttségére is figyelemmel – a szükséges mértékben egymás rendelkezésére 

bocsátják; 

b) a felkészülés eredményeiről és tapasztalatairól a felkészülés befejezéséig egymást a 

kiválasztás elősegítése érdekében tájékoztatják. 

 

IV. Pénzügyi feltételek 

 

Élet-, baleset-, és poggyászbiztosítás 

 

13. Az UNFICYP állományának élet-, baleset-, és poggyászbiztosítására a Felek belső 

szabályozói vonatkoznak. 

 

Hazai illetménnyel történő ellátás 

 

14. Az UNFICYP állományában szolgálatot teljesítők részére a külszolgálat időtartama alatt a 

hazai illetmény és egyéb járandóságának megállapítását és folyósítását a Felek saját 

állományukra vonatkozóan, saját belső szabályozóiknak megfelelően önállóan végzik. 

 

Devizaellátás, egyéb elszámolások  

 

15. Az UNFICYP állományában szolgálatot teljesítők, állományviszonytól függetlenül a 

külföldi szolgálat időtartamára devizajuttatásban részesülnek, annak megállapítását és 

folyósítását – figyelemmel az alábbiakban rögzített együttműködési feladatokra – az 

ORFK és az MH az állományukba tartozók vonatkozásában külön végzi. 

 

16. Az ENSZ és Magyarország Kormánya között megkötött, az UNFICYP misszióhoz való 

magyar hozzájárulásról szóló, New York-ban, 1997. szeptember 2-án kelt megállapodás 

szerint visszatérített költségből az ORFK-t a rendőri állomány által betöltött beosztásokra 

vonatkozóan megállapított és ténylegesen visszatérített – pénzforgalmilag teljesített – 

összeg illeti meg, melynek elszámolása a 18-20. pontok szerint kerül végrehajtásra. 

 

17. Az MH felelős a missziós beosztásokkal kapcsolatos működési költségek biztosításáért. 

A költségvetésből vásárolt anyagok, eszközök az MH tulajdonát képezik, azoknak az MH 

mérlegben való szerepeltetéséről a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM 

VGH) gondoskodik. A jóváhagyott éves költségvetés felhasználásának tényleges 

összegéből a létszám-arányosítással megosztott részt a 18. pont szerinti elszámolási 

időszakonként és elszámolási módon az ORFK megtéríti. Az UNFICYP beosztások KRR 

működési költségei ORFK-t terhelő hányadának megállapítása érdekében az MHP kijelölt 

szervezete az elszámolási periódust követően adatot szolgáltat a HM előirányzat átadási 

megállapodás előkészítéséért felelős szervezeti egység felé. 

 

18. Az ORFK és az MH között fennálló követelésállományok (kiemelten a 16. pont szerinti 

ENSZ költségtérítés, 17. pont szerinti működési költségek megosztása) rendezését 

fejezetek közötti előirányzat átadással kell végrehajtani, mely egy éves elszámolási 
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időszakkal (periódus) valósul meg. A periódusok január 1-től december 31-ig, illetve 

október 1-től március 31-ig tartanak. 

 

19. Az ORFK és az MH a periódusonként számított követelésállományokat az adott periódust 

követő 30 napon belül megküldik a másik fél részére, 45 napon belül kezdeményezik a 

fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel végrehajtását. 

 

20. A fennálló USD vagy EUR követelésállományt az adott periódus utolsó napján érvényes, 

a Magyar Nemzeti Bank által megállapított HUF/USD, illetve HUF/EUR árfolyamon kell 

forintra átszámítani. 

 

21. Haláleset, illetve súlyos sérülés vagy betegség esetén az ENSZ által fizetett térítések 

ORFK-t érintő részét eseti megállapodás szerint, a kijelölt honvédségi szervezet az ORFK 

felé (a 18-20. pontban részletezett elszámolási periódus részeként előirányzat átadással) 

megtéríti. Amennyiben a haláleset, vagy a súlyos sérülés a szolgálattal össze nem függő 

módon vagy szándékos önkárosítás eredményeként következett be, úgy az ENSZ által 

fizetett térítés megosztásáról a Felek eseti alapon az eset összes körülményét mérlegelve 

döntenek. 

 

Kártérítési ügyek 

 

22. Az UNFICYP állományába tartozó személyek károkozása esetén – a Rangidős Nemzeti 

Képviselő jelentése alapján – az MH parancsnoka a honvédek jogállására vonatkozó 

jogszabályok szerint jár el. Rendőr károkozó esetében a kártérítési felelősség 

megállapítására az eredeti beosztás helye szerinti állományilletékes parancsnok jogosult. 

 

23. Az MH vagyonában rendőr által okozott kár esetén a káreseményről készített kimutatás 

alapján a kárt az ORFK megtéríti az MH-nak. Amennyiben a kárt a rendőr és katona 

állományba tartozó személyek együttesen okozták, jegyzőkönyvben kell rögzíteni a 

vétkesség arányát. Amennyiben a károkozásban rendőr érintett, az UNFICYP Rangidős 

Nemzeti Képviselője a kártérítési felelősség megállapítását – a kár mértékét, a kárt okozó 

személyét, és a kártérítési felelősséget alátámasztó iratok egyidejű megküldése mellett – a 

szolgálati út betartásával kezdeményezi az ORFK-nál. 

 

24. A Felek az egymás vagyonában okozott károk és a kapcsolódó káresetek kivizsgálására, 

megállapítására és rendezésére – ha azt a kár összege vagy egyéb körülmény indokolja – 

azonos számú képviselőből álló vegyes bizottságot hoznak létre.  

 

V. Logisztikai támogatás 

 

25. A logisztikai támogatás a mindenkor hatályos ENSZ és MH szabályzók szerint kerül 

biztosításra. 

 

26. Az ORFK vállalja, hogy amennyiben szükségesnek találja az UNFICYP állományába 

tartozó rendőrök számára rendőrségi eszközök, anyagok MH által történő kiszállítását, a 

kiszállítást megelőzően legalább 40 nappal adatokat szolgáltat  

a) ezen rendőrségi eszközök és anyagok 

aa) listájáról; 
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ab) azonosító jeleiről; 

ac) beszerzési évéről; 

ad) a beszerzési és a kiszállításkor megállapított értékéről; 

b) az értékcsökkenési kulcsról, valamint 

c) a kiszállítás időpontjáról. 

 

27. A Felek felkészítésére és szolgálat ellátására kiadott anyagaival és eszközeivel az érintett 

állomány a feladat befejezését követően, de legfeljebb 60 napon belül köteles elszámolni. 

Amennyiben ez határidőre nem történik meg, akkor azok kárként jelentkeznek. Az így 

keletkezett kárt a 22-24. pontok szerint kell rendezni.  

 

Fegyverzettechnikai támogatás 

 

28. Az UNFICYP rendőr állománya részére fegyverzettechnikai eszközökkel és 

harcanyagokkal történő ellátást műveleti területen az MH térítésmentesen biztosítja azzal 

a kikötéssel, hogy azok átadására – az eszköz teljességi jegyzékében felsorolt anyagokkal 

együtt – a műveleti területen kerül sor. 

 

29. A Felek felkészítésért felelős szervezeti elemei a felkészülés időszakában az általuk 

lebonyolított felkészítéseken a felkészítés alatt álló állomány részére a felkészítéshez 

szükséges fegyverzettechnikai eszközöket és harcanyagokat térítésmentesen biztosítják. 

 

30. A felkészítés és a műveleti területen történő tartózkodás ideje alatt a fegyverzettechnikai 

eszközök rendeltetésszerű használatáért és karbantartásáért a személyi állomány felelős. 

 

31. A meghibásodott fegyverzettechnikai eszközök cseréje, illetve pótlása az UNFICYP 

részére biztosított tartalékkészletből kerül végrehajtásra. 

 

Ruházati ellátás 

 

32. A felkészülés során a rendőri állomány ellenszolgáltatás nélkül jogosult használni az MH 

által biztosított katonai gyakorló ruházatot, illetve kiegészítő felszerelést, melyet a 

felkészítésért felelős MHP alárendelt katonai szervezet biztosít. Az anyagokkal az érintett 

állománynak a kiképzés befejeztével az ellátó alakulat felé el kell számolnia. 

 

33. A rendőri állomány sportruházatát, illetve alsóruházatát az ORFK a saját ellátási 

rendszerében biztosítja. 

 

34. A ruházati felszerelés a külszolgálat idejére a rendőri állomány részére térítésmentesen 

kerül kiadásra az MH által, amellyel a feladat végeztével – a saját tulajdonba kerülő 

cikkek kivételével – elszámol. Az átvett, és a külszolgálatot követően el nem számolt 

felszerelés értékét a rendőri állomány az MH részére megtéríti. 

 

35. A tartalék rendőri állomány részére kiadott ruházati felszerelést a kijelölt honvédségi 

szervezet tárolja. 
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Vegyivédelmi-technikai támogatás 

 

36. Az MH az UNFICYP rendőr állománya részére az egyéni vegyivédelmi felszerelést és a 

szükséges kiegészítőket, illetve azok szükség szerinti cseréjét a felkészítés és a műveleti 

területen történő szolgálatellátás ideje alatt térítésmentesen biztosítja.  

 

Élelmezési ellátás 

 

37. A Felek az általuk végrehajtott felkészítések során a felkészítésen résztvevő állomány 

részére térítésmentesen biztosítják az élelmezési ellátást.  

 

38. Az UNFICYP rendőr állománya részére a műveleti területen történő szolgálatellátás 

ideje alatt a természetbeni élelmezési ellátás az UNFICYP ellátási rendszerében 

térítésmentesen (UNFICYP TCS KR PKH esetében térítés ellenében) biztosított. 

 

Humán szakanyaggal való ellátás 

 

39. Az UNFICYP rendőr állomány humán szakanyaggal való ellátását az MH a kiképzés, 

illetve a műveleti területen történő szolgálatellátás ideje alatt térítésmentesen biztosítja. 

 

Elhelyezési támogatás 

 

40. A Felek az általuk lebonyolított felkészítéseken a felkészítés alatt álló teljes (rendőri és 

katonai) állomány elhelyezését a felkészítés során térítésmentesen biztosítják. 

 

41. Az UNFICYP KRR állomány elhelyezése (lakhatási feltételek biztosítása) a műveleti 

területen történő szolgálatellátás ideje alatt az UNFICYP ellátási rendszerében 

térítésmentesen (UNFICYP TCS KR PKH esetében térítés ellenében) biztosított. 

 

Közlekedési támogatás 

 

42. A rendőri állomány szállítása a felkészítésre, kiutazáskor a berakó repülőtérre, illetve 

hazautazáskor a kirakó repülőtérről a rendvédelmi szerv felelőssége. 

 

43. Az MH vállalja, hogy honvédségi vezetők, szolgálati elöljárók műveleti területi 

látogatása, illetve logisztikai utánszállítás esetén, igény szerint, a rendelkezésre álló 

szabad kapacitás figyelembe vételével, a Rendőrség és a Belügyminisztérium állományba 

tartozó legfeljebb 3 fő részére térítésmentesen férőhelyet biztosít a katonai 

szállítóeszközön. 

 

44. Az MH az utánszállítások alkalmával – a szabad szállítási kapacitás terhére – anyagok és 

eszközök kiszállítását térítésmentesen biztosítja az ORFK részére. 

 

45. Súlyos betegség, sérülés, valamint halál esetén a hazaszállítást az MH szervezi és 

biztosítja. A felmerülő költségeket a Felek eseti megállapodás alapján viselik. 
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Híradó és informatikai biztosítás 

 

46. A Felek az általuk lebonyolított felkészítések során térítésmentesen biztosítják a teljes 

(rendőri és katonai) állomány részére a híradó és informatikai eszközöket. 

 

47. A műveleti területen az UNFICYP által nem biztosított híradó és informatikai eszközöket 

az MH térítésmentesen biztosítja. 

 

VI. Koordináció 

 

48. Az MHP és az ORFK az UNFICYP KRR-re vonatkozó szolgálati közleményeket, 

tájékoztatásokat egymásnak átadja, a misszióval és a személyi állománnyal kapcsolatos 

információkat megosztja. Az MHP, valamint az ORFK felelősek a folyamatos 

kapcsolattartásért. 

 

49. Az MHP a váltások felkészítését megelőző legalább 30, de legfeljebb 60 napon belül 

koordinációs egyeztetést biztosít az ORFK képviselőinek részvételével a felkészítés 

tervének pontosítása céljából. 

 

50. A tervezéshez, koordinációs tevékenységhez és ellenőrzésekhez, valamint a missziós 

feladat végrehajtásához elengedhetetlen adatok kölcsönös biztosítása érdekében a Felek 

kapcsolattartókat jelölnek ki. 

 

VII. Felkészítés, kiképzés 

 

51. A felkészítés időtartama két hét. Változás esetén az MHP tájékoztatja az ORFK-t. 

 

52. A felkészítés tervét az MH Transzformációs Parancsnokság állítja össze, melyet az MHP 

szervezetén keresztül tájékoztatásul megküld az ORFK-nak. A pontosítás érdekében a 

Felek egyeztető értekezleteket hívhatnak össze. 

 

53. A felkészítés megkezdése előtt a kijelölt állománynak nyelvi felmérésen kell részt venni. 

 

54. A felkészítés során a Felek a felkészülő állományt tesztekkel és gyakorlati feladatok 

végrehajtásával mérik fel és annak eredményeit a hivatalos felkészítési 

dokumentumokban rögzítik, amelyet egymás rendelkezésére bocsátanak. 

 

VIII. Munkavédelem 

 

55. A felkészítés időszakában az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

személyi, szervezési és tárgyi feltételei megteremtéséért a felkészítést végrehajtó rendőri, 

illetve honvédségi szervezet a felelős. 

 

56. Az UNFICYP Rangidős Nemzeti Képviselője az állományba tartozó személlyel történt 

baleset, megbetegedés vagy halál bekövetkezése esetén annak körülményeiről és leírásáról 

szolgálati úton jelentést tesz az MH parancsnok részére, aki az érintett személy 

állományilletékes parancsnokánál – a körülmények kivizsgálását lehetővé tevő iratok 

egyidejű megküldése mellett – kezdeményezi az esemény kivizsgálását, nyilvántartását. 
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IX. Egészségügyi feladatok 

 

57. A kijelölt állomány egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatát, egészségi és 

pszichológiai felkészítését, kollektív és egyéni egészségügyi eszközökkel és 

szakanyagokkal történő ellátását, továbbá a kiutazó állomány részére a védőoltásokat és 

az erről szóló nemzetközi oltási bizonyítványokat az MH biztosítja.  

 

58. A felkészülő rendőri állomány részére beadott védőoltásokról az MH az oltási 

bizonyítványokat az érintettek részére átadja, illetve a személy szerinti nyilvántartást 

megküldi az ORFK részére. 

 

59. A felkészítés időszakában a felkészítésért felelős katonai, valamint rendőri szervezet 

térítésmentesen biztosítja a hon- és rendvédelmi egészségügyi alapellátást valamennyi 

rendőr, illetve katona állomány vonatkozásában, az ennél magasabb progresszivitási 

szintű ellátást igénylő esetekben az ellátás az arra felkészült MH egészségügyi 

intézményben vagy más egészségügyi szolgáltatónál az egészségbiztosítási 

jogszabályokban foglaltak szerint történik. 

 

60. Műveleti területen az egészségügyi biztosítást az UNFICYP által telepített többnemzeti 

egészségügyi ellátó rendszer biztosítja. 

 

61. Az UNFICYP rendőr állománya részére az egészségügyi visszaszűrést az MH biztosítja.  

 

62. Az alkalmassági-, és szűrővizsgálatok, az egészségügyi felkészítő foglalkozások, 

védőoltások időpontjainak, helyszíneinek és létszámadatainak koordinációját a Felek az 

MHP útján hajtják végre. 

 

X. Fegyelmi jogkör 

 

63. Az UNFICYP Rangidős Nemzeti Képviselője a rendőr által elkövetett fegyelemsértés 

gyanúja esetén jelentést tesz az MH parancsnok részére, aki – a fegyelemsértést 

megalapozó iratok megküldése mellett – az ORFK vezetőjénél kezdeményezi a fegyelmi 

felelősség kivizsgálását.  

 

XI. Repatriálás 

 

64. A szolgálati jogviszony megszűnése a külföldi szolgálat automatikus megszűnését jelenti.  

 

65. Rendőri állomány esetében az MH parancsnoka kéri az ORFK vezetőjét a rendőr külföldi 

szolgálatának megszüntetésére 

a) amennyiben a feltételek valamelyikének való megfelelés a kiküldött részéről már 

nem áll fenn; 

b) jogszabályban meghatározott esetekben, amennyiben a kötelezően betartandó 

szabályok megsértése, illetve ennek jogi következményei ezt szükségességé teszik, 

c) halasztást nem tűrő szolgálati érdekből; 

d) alkalmatlanság esetén; 
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e) ha a misszió, vagy beosztás a vállalt szolgálati idő letöltése előtt szűnik meg; 

f) egészségügyi ok miatt. 

 

XII. Záró rendelkezések 

 

66. A Felek a Megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy azt a Felek bármelyike 

jogosult – a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül – 30 napos 

határidővel felmondani, illetve a Felek közös megegyezéssel az abban rögzített 

időpontban bármikor megszüntethetik. 

 

67. A Felek a Megállapodást kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

 

68. A Felek a Megállapodásból származó esetleges vitás kérdéseiket tárgyalásos úton oldják 

meg. 

 

69. A Megállapodás a Felek általi aláírását követő 3. napon, amennyiben a Felek részéről az 

aláírásra nem ugyanazon a napon kerül sor, úgy a későbbi aláírás napját követő 3. napon2 

lép hatályba.  

 

70.  A Felek a két egymással megegyező eredeti példányban készült Megállapodást – mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.  

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. május 13. Budapest, 2021. május 28. 

  

 

az MHP részéről: 

 

 

Korom Ferenc vezérezredes s.k. 
a Magyar Honvédség parancsnoka 

(Honvéd Vezérkar főnök) 

az ORFK részéről: 

 

 

Dr. Balogh János r. altábornagy s.k. 

országos rendőrfőkapitány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Hatálybalépés napja: 2021. május 31. 
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III. rész 

KÖZLEMÉNYEK 
 

Szám: 29022/5633-20/2021. ált. 

 

A rendőrségi szolgálati helikopterek igénybevételének rendjéről szóló 20/2008. (OT 11.) ORFK 

utasítás 23. pont a) alponta alapján a Készenléti Rendőrség által üzemeltetett rendőrségi szolgálati 

helikopterek 2021. évre vonatkozó költségtérítési díját az alábbiak szerint állapítom meg:  
 

Helikopter óradíjak 2021.  
  

 Tényleges igénybevétel esetén  

Térítési díj  MD500  MD902  

2021. évi díj Ft/óra  2021. évi díj Ft/óra  

    

Nettó                                             442 896                                                             594 576      

ÁFA (27%)                                             119 582                                                                160 536      

Bruttó                                             562 478                                                                755 112      
 

 Statikus igénybevétel esetén  

Térítési díj  MD500  MD902  

2021. évi díj Ft/óra  2021. évi díj Ft/óra  

    

Nettó                                           16 830         18 432    

ÁFA (27%)                                              4 544                                                     4 977    

Bruttó                                            21 374                                                   23 408    
 

Szolgáltatás lemondása esetén  

Térítési díj  

MD500  MD902  

Rendelkezésre állási 

díj Ft/alkalom  

Előkészítési 

díj  

Ft/alkalom  

Rendelkezésre állási díj 

Ft/alkalom  
Előkészítési díj 

Ft/alkalom 

   

Nettó                     133 755            218 790                        148 049                          437 608    

ÁFA (27%)                       36 114              59 073                          39 973                          118 154    

Bruttó                     169 868            277 864                        188 023                          555 762    

*Ha a szolgáltatás lemondásra kerül, annak esedékességét megelőző 24 órán belül, akkor 

rendelkezésre állási díjat, ha 2 órán belül, akkor előkészítési díjat kell fizetni.  

   
Dr. Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy s.k. 

rendőrségi főtanácsos 

műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes 

Készenléti Rendőrség parancsnoka 
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