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Tisztelt Főtitkár Úr! 

 

 

A fenti hivatkozási számú megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom. 

 

A hivatásos állomány részére kifizetett utánpótlási ruházati ellátmány elszámolását a 

belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult állományának 

ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány 

ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. 

(V. 10.) BM rendelet 21. §-a szabályozza. 

 

A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 21. § (1) pontja értelmében „Az alapfelszerelési, alapellátás-

kiegészítési és ruházati utánpótlási ellátmány készpénzben kifizetett részének felhasználását 

igazoló számlával az igényjogosult a tárgyév október 31. napjáig köteles elszámolni.” 

 

A jelenlegi helyzet a határidő módosítását nem indokolja, amennyiben a későbbiekben ez 

szükségessé válik, a határidő meghosszabbítása érdekében a megfelelő lépéseket megtesszük. 

 

 

A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös 

szabályairól szóló 91/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1-2. §-ai szerint a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését 

követő 60 napig a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásaként átutalt, 

fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére a munkavállalóval szemben díjat nem 

számíthat fel.  
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A pénzforgalmi szolgáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül tájékoztatja a 

kártyabirtokost arról, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 61. naptól kezdve milyen 

mértékű díjat számít fel a fel nem használt pénzeszközre. 

 

 

A munkáltatói kölcsönre vonatkozó szabályokat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) és a 37/2012. (VIII. 29.) BM 

utasítás tartalmazza. 

 

A megkeresésben említett – a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatosan felmerülő – esetre csak 

konkrét információk ismeretében tudunk intézkedni.  

Általánosságban elmondható, hogy a lakáscélú munkáltatói kölcsönnel megvalósuló 

lakásépítés vállalkozási/kivitelezési szerződés alapján, illetve a dolgozó saját kivitelezése 

alapján történik. A BM rendelet 4. § (3) bekezdés ca) és cb) alpontjai szerint lakáscélú 

munkáltatói kölcsön kérelem akkor támogatható, ha a dolgozó rendelkezik az építési költség 

legalább 20 %-át kitevő mértékű önerővel, illetve vállalja, hogy a rendelkezésre álló önerőt, 

valamint a munkáltatói kölcsön összegét az építési költség megfizetésére használja fel. 

 

A BM rendelet 9. § aa) alpontja szerint a munkáltatói kölcsön – ha az engedély- vagy 

bejelentésköteles – legkésőbb a használatbavételi engedély kiadásáig adható. 

 

A helyi lakásügyi szerv a folyósításra vonatkozó megállapodás megkötésekor a vállalkozási 

vagy kivitelezési szerződésben rögzített fizetési határidőt veszi figyelembe, ez alapján 

folyósítja a kölcsönt. Amennyiben a Magyarországon kialakult helyzet miatt az építkezés 

befejezési határideje módosul – és ezt a határidőt a felek a szerződés-módosításban is rögzítik 

– a dolgozónak lehetősége van a helyi lakásügyi szervtől kérni a határidő ilyen irányú 

módosítását. 

 

A Rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít munkatársai lakhatási problémáinak 

megoldására, melynek egyik legfőbb eszköze a kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön. 

A munkáltatói kölcsönök elbírálása és folyósítása felfüggesztésére sem a 

Belügyminisztérium, sem a Rendőrség részéről intézkedés nem történt, a kérelmek 

befogadása folyamatos.  

 

 

Budapest, 2020. április „  ”. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

szolgálatvezető 
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