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Tervezet!  

A belügyminiszter 

…/2023. (… …)  

BM utasítása 

 
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, továbbá az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szervvel szerződéses jogviszonyban álló szerződéses 
határvadászok 2023. évi béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott 
hatáskörben eljárva - figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 163. § (4) bekezdésére, 
176. § (1) és (6) bekezdésére, 289/E. § (3) bekezdésére, 289/G. § (1) bekezdésére, 319/A. § (2) 
bekezdésére - a 2023. évre vonatkozóan a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes 
kifizetésekkel kapcsolatban az alábbi utasítást adom ki: 
 

1. Az utasítás hatálya 
 

1. § 
 

Ezen utasítás hatálya a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervekre (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) és az azokkal hivatásos szolgálati jogviszonyban, 
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint szerződéses határvadász 
jogviszonyban állókra terjed ki. 
 

2. Béren kívüli juttatások 
 

2. § 
 

A béren kívüli juttatások (a továbbiakban: cafetéria-juttatások) éves összege a 2023. évben bruttó 
200.000 forint/fő. 
 

3. § 
 
A cafetéria-juttatások köre: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 176. § (1) bekezdésében meghatározott 
juttatások. 
 

4. § 
 

A cafetéria-juttatások igénylése Cafetéria Nyilatkozattal történik, amelynek érvényessége a 2023. 
évre szól. 
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3. Bankszámla-hozzájárulás 

 
5. § 

 
(1) A hivatásos állomány tagja, a rendvédelmi igazgatási alkalmazott, valamint a szerződéses 
határvadász az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 4000 forint 
összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a 2023. november 
havi illetmény kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni. 
(2) A hivatásos szolgálati jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony vagy a 
szerződéses határvadász jogviszony megszűnése esetén - az (1) bekezdéstől eltérően - a 
bankszámla-hozzájárulás időarányos összegét legkésőbb a jogviszony megszűnésekor köteles a 
rendvédelmi szerv teljesíteni. 
(3) Az időarányos összeg megállapításakor a bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló 
foglalkoztatási jogviszony minden megkezdett hónapjának egészét bankszámla-hozzájárulásra 
jogosító időtartamként kell figyelembe venni. 
 

4. Záró rendelkezések 
 

6. § 
 
(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 
(2) Ezen utasítás rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 

7. § 
 
A rendvédelmi szerv vezetője a jelen utasítás végrehajtására az utasítás közzétételét követő 8 
napon belül belső szabályzatot ad ki. 
 

8. § 
 
A rendvédelmi szerv vezetője az utasítás közzétételét követő 15 napon belül gondoskodik az 
irányítása alatt álló rendvédelmi szervnél foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a 
cafetéria-juttatások mértékének és a választható juttatások körének, valamint a bankszámla-
hozzájárulás mértékének - az alkalmazandó jogszabályok keretei között történő - 
meghatározására. 
 

9. § 
 
Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2022. évi választható béren 
kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról szóló 1/2022. (I. 21.) BM utasítás.  
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INDOKOLÁS 

 
 
 
Az utasítás hatályba lépése biztosítja, hogy a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya, rendvédelmi igazgatási alkalmazottai, valamint a 
szerződéses határvadászok részére – figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 71. §-ában foglaltakra – jogszerűen, egységes pénzügyi és személyügyi 
szakigazgatási szempontoknak és elveknek megfelelően kerül biztosításra valamennyi béren 
kívüli juttatás.  

 
A norma a rendvédelmi szerv vezetőjének kötelezettségeként határozza meg a rendvédelmi 
szervnél foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában is a cafeteria-juttatások, valamint a 
bankszámla-hozzájárulás mértékének meghatározását. 

A norma célja, hogy a belügyminiszter által irányított rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
pénzügyi és személyügyi szakigazgatási feladataikat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, 
összehangoltan, hatékonyan, a foglalkoztatottak jogszabályokban rögzített jogosultságainak 
megtartásával, szakszerűen lássák el. 

 
 


