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Utasítások

A belügyminiszter 2/2017. (I. 11.) BM utasítása
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
és igazságügyi alkalmazottainak, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
igazságügyi alkalmazottainak választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére
a 2017. évben teljesítendő egyes kifizetésekről

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 176. §
(1) és (6) bekezdésére, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 119. §-ára
és 133. §-ára, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ában, továbbá a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdésére – a 2017. 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, valamint
a Nemzeti Szakértői és Kutató Központra (a továbbiakban együtt: rendvédelmi és szakértői szerv) és az azokkal
hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra, valamint azok igazságügyi alkalmazottaira (a továbbiakban együtt:
személyi állomány) terjed ki.

2. Választható béren kívüli juttatások
2. §		
A választható béren kívüli juttatások (a továbbiakban: cafetéria-juttatások) éves összege – figyelemmel a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdésére – a 2017. évben bruttó
200 000 forint/fő.
3. §		
A cafetéria-juttatások köre: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében
meghatározott juttatások.
4. §		
A cafetéria-juttatásokra vonatkozó választás Cafetéria Nyilatkozattal történik, amelynek érvényessége a 2017. évre
szól. Évente egyszer lehetőség van a Cafetéria Nyilatkozat módosítására.

3. Bankszámla-hozzájárulás
5. §

(1) A személyi állomány tagja az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 4000 forint összegű
bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a 2017. november havi illetmény kifizetésével
egyidejűleg köteles megfizetni.
(2) A személyi állomány tagja jogviszonyának megszűnése esetén – az (1) bekezdéstől eltérően – a bankszámlahozzájárulás 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.
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4. Záró rendelkezések
6. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
7. §		
A rendvédelmi és szakértői szerv vezetője a jelen utasítás végrehajtására az utasítás közzétételét követő 8 napon belül
belső szabályzatot ad ki.
8. §		
A rendvédelmi és szakértői szerv vezetője az utasítás közzétételét követő 15 napon belül gondoskodik az irányítása
alatt álló rendvédelmi és szakértői szervnél foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állók, közalkalmazottak
és 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 igazságügyi alkalmazottainak választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére
a 2016. évben teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 1/2016. (II. 25.) BM utasítás.

		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 1/2017. (I. 11.) EMMI utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2017. február 1. napjától 2017. július 31. napjáig
terjedő időtartamra Fűrész Tündét az Emberi Erőforrások Minisztériuma bölcsődei rendszer átalakításával kapcsolatos
feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosává nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos feladata:
a)
koordinálja a bölcsődei rendszer átalakításának folyamatát,
b)
figyelemmel kíséri a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
2017. január 1-től a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó módosításának megvalósulását,
c)
előkészíti a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők illetményrendezésére és felsőfokú képzésbe való
bekapcsolódásukra vonatkozó intézkedési tervet és az ahhoz kapcsolódó jogszabály-módosítások szakmai
javaslatát,
d)
figyelemmel kíséri és szakmailag véleményezi a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP),
valamint a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében, továbbá
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében megvalósuló bölcsődefejlesztéseket,
e)
kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervezetekkel és egyéb szakmai partnerekkel,

