A Magyar Közlöny 2007. december 23-ai 183. számának 3. kötetében jelent meg a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.
évi XLIII. törvény (Hszt.) végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) módosításáról szóló 390/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet:
A büntetés-végrehajtási szervezetnél fokozottan veszélyes beosztást látnak el
azok, akik
− különleges biztonságú, illetve hosszúidős speciális rezsim körletre vagy
− különleges biztonságú zárkához, vagy
− HIV-pozitív fogvatartottak körletére
vannak beosztva.
A rendőrségnél egyéb veszélyességi pótlékra jogosultak:
− a rendőrségi fogdák őrszemélyzete és a fogva tartottakat kísérő szolgálatot
ellátók, valamint
− a rendőrségnél az őrzött szálláson őrizetben lévők körletébe beosztottak.
Határrendészeti pótlékra jogosult a rendőrség hivatásos állományú tagja –
kivéve, ha nyomozói, illetve közterületi pótlékban részsül, vagy folyamatos ügyeleti
szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztást tölt be – ha az alapfeladatok
ellátására szervezett szolgálati beosztásokban kinevezéssel, megbízással vagy
vezényléssel határrendészeti végrehajtói feladatokat lát el.
Őrzési pótlékra jogosult a büntetés-végrehajtási szervezet zászlós és
tiszthelyettes állománycsoportú tagja, ha a fogvatartottakkal közvetlen és
folyamatosan foglalkozó szolgálati beosztást tölt be.
A Kr. új vezetői juttatásokat határoz meg a Hszt. 2. § e) pontjában
meghatározott vezetők és helyetteseik részére vezetői megbízatásuk időtartama alatt:
− Hivatali lakás használatát lehet biztosítani, ha − a vele közös háztartásban
élő házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe véve − Budapesten
vagy közvetlen vonzáskörzetében megfelelő lakással nem rendelkezik.
E lakás a jogosult részére nem adható el, a lakásra vonatkozó tartási
szerződéshez hozzájárulás nem adható, illetőleg a jogosult halála esetén a
bérleti jogviszony nem folytatható.
− Ha a hivatali lakás használatára a jogosult vezető nem tart igényt, kérelmére
lakásfenntartási térítést kell fizetni részére, melynek havi összege a
budapesti (vonzáskörzeti) lakásmegoldással összefüggésben felmerült,
számlával igazolt lakbérnek megfelelő összeg, legfeljebb azonban a
köztisztviselői illetményalap hatszorosa.
− Ha a külföldre utazás repülőgéppel történik, Európán belüli utazásnál
„turista”, a négy óra repülési időt meghaladó tengerentúli utazásnál,
illetőleg más hosszú távú járatoknál magasabb komfortosztálynak megfelelő
árú repülőjegy vásárolható a vezető részére. Vonattal történő utazás esetén a
vezető első osztályt vehet igénybe.
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− A vezető hivatalos külföldre utazás és külföldről történő hazautazás esetén,
illetőleg külföldi állami vezetők vagy a fogadóval azonos szintű vezető
fogadása (kísérése) céljából jogosult a kormányváró-helyiségek
használatára, továbbá jogosult diplomata útlevélre.
− A miniszter belső szabályzatban állapítja meg a felügyelete vagy irányítása
alá tartozó szerv állományába tartozó személyek számára biztosított
rádiótelefon- és Internet-használati jogosultság részletes szabályait.
− A vezetőt személyes gépkocsi-használat illeti meg. Az ennek keretében
biztosított személygépkocsi – amely legfeljebb felső középkategóriájú (8.
kategória) lehet – hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt igénybe vehető.
A gépkocsi menetlevél nélkül, érvényes forgalmi engedéllyel vehet részt a
közúti forgalomban.
− A vezető jogosult a Kormány központi üdülőjének használatára. Az üdülőt
az igényjogosulttal együtt üdülő házastársa (élettársa) gyermeke,
gyermekének házastársa, továbbá szülője és unokája is igénybe veheti.
Jogsegélyszolgálat
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