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ELOTERJESZTES

a szemeiyi allomany 2011. evi cafeteria juttatasait biztosito
egyes munkaltatoi intezkedesek vegrehajtasarol szolo

/2011. ( .) ORFK utasitasarol

A belugyminiszter iranyitasa alatt allo koltsegvetesi szervek valaszthato beren. kiviili
juttatasairol, valamint a szemeiyi juttatas terhere teljesitendo egyes kifizetesekrol szolo
5/2011. (II. 11.) BM utasitas (a tovabbiakban: BM utasitas) 7. §-a alapjan a
Belugyminiszterium iranyitasa alatt allo koltsegvetesi szerveknek 8 napon belul ki kell adniuk
a juttatasok biztositasat szabalyozo belso normat.

Az elozoekben eloirt kotelezettseg alapjan sor keriilt a szemeiyi allomany 2011. evi cafeteria
juttatasait biztosito egyes munkaltatoi intezkedesek vegrehajtasarol szolo ORFK utasitas
tervezetenek (a tovabbiakban: Tervezet) elokeszitesere.

A Tervezet a valaszthato juttatasokat, azok merteket az iranyado jogszabalyok es kozjogi
szervezetszabalyozo eszkozok - a szemeiyi jovedelemadorol szolo 1995. evi CXVII. torveny
71.§-a, a fegyveres szervek hivatasos allomanyu ta^ainak szolgalati viszonyarol szolo 1996.
evi XLIII. torveny 116/A. §-a, tovabba a koztisztviselok jogallasarol szolo 1992. evi XXIII .
torveny 49/F. §-a, illetve a BM utasitas - rendelkezesei alapjan hatarozza meg. Az eljarasi
rend az elmult evekben kialakitott eljarason es a vegrehajtas tapasztalatain alapul.

Indokolt kiemelni, hogy a BM utasitas 3. §-a lehetove teszi a szemeiyi jovedelemadorol szolo
1995. evi CXVII. torveny 71. §. (1) bekezdes c) pontjaban rogzitett Szechenyi Piheno Kartya

juttatas valasztasat, azonban az annak felhasznalasara vonatkozo reszletszabalyok
kidolgozasara ez idaig meg nem kerult sor.

A fentiekre tekintettel javasolom az ORFK utasitas kiadasat. amelynek kozzetetelere a
jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 26.§ (2) bekezdesere figyelemmel a Magyar
Kozlony mellekfetekent kiadott Hivatalos Ertesitoben kertil sor.

Budapest, 2011. februar ,,

Lajtar Jozsef r. vezerornagy
orszagos rendorfokapitany-helyettes

gazdasagi foigazgato
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UTASITASA

a szemelyi allomany 2011. evi cafeteria juttatasait biztosito egyes munkaltatoi
intezkedesek vegrehajtasarol

A fegyveres szervek hivatasos allomanyu tagjainak szolgalati viszonyarol szolo 1996. evi
XLIII, torveny 116/A. §-aban, tovabba a koztisztviselok jogallasarol szolo 1992. evi XXIII.
torveny 49/F. §-aban meghatarozottak, illetve a belugyminiszter iranyitasa alatt allo
koltsegvetesi szervek valaszthato beren kiviili juttatasairol, valamint a szemelyi juttatas
terhere teljesi'tendo egyes kifizetesekrol szolo 5/2011. (II. I I . ) BM utasi'tas alapjan - a
szakszervezetekkel tortent egyeztetest kovetoen - kiadom az alabbi

utasitdst:

I. Bevezeto rendelkezesek

1. Az utasitas hatalya kiterjed az altalanos rendori feladatok ellatasara letrahozott szervre (a
tovabbiakban: Rendorseg), a Rendorsegnel hivatasos, kormanytisztviseloi es
kozalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott allomanyra, valamint a Munka
Torvenykonyvenek hatalya ala tartozo munkavallalokra (a tovabbiakban egyiitt:
jogosultak).

2. A jogosultak reszere biztositott cafeteria keret osszege es egyenenkenti elosztasa azonos.
A valaszthato termeszetbeni juttatas eves keretosszege brutto 200 000 Ft/fo/ev. Az ev
kozben letesi'tett jogviszony eseten a cafeteria keret idoaranyosan biztositott. A
premiumevek programban resztvevo jogosultakat - a premiumevekrol es a kulonleges
foglalkoztatasi allomanyrol szolo 2004. evi CXX1I. torveny 4. § (5) bekezdesere
figyelemmel - a cafeteria keret 30%-a i l let i meg.



3. Az utasitas alkalmazasa soran a jogosultak reszere a 2. pontban meghatarozott cafeteria
keret figyelembevetelevel, az alabbi juttatasok koziil torteno valasztas lehetoseget kell
biztositani:
a) udiilesi csekk (legalabb 5000 Ft. iegfeljebb 78 000 Ft +19,04 % ado/fo/ev mertekig, a

jogosult, illetve a kozeli hozzatartozoi reszere},
b) etkezesi utalvany (Iegfeljebb 18 000 Ft + 19,04 % ado/ho mertekig),
c) onkentes kolcsonos nyugdijpenztari munkaltatoi hozzajarulas (Iegfeljebb 39 000 Ft +

19,04 % ado/ho mertekig, az igy juttatott tamogatas a szemelyi jovedelemadorol szolo
1995. evi CXVII. torveny 71. § (3) bekezdesenek c) pontja alapjan munkaltatoi
tamogatasnak minosiil, ezert a szemelyi jovedelemado kedvezmeny ervenyesitesere
nines mod, e juttatas igenylesere havi azonos osszegben keriilhet sor),

d) onkentes kolcsonos egeszsegpenztari munkaltatoi hozzajarulas (Iegfeljebb 23 400 Ft +
19,04 % ado/ho mertekig, ejuttatas igenylesere havi azonos osszegben keriilhet sor),

e) internethasznalati-dij hozzajarulas (Iegfeljebb 5000 Ft + 19,04 % ado/ho mertekig, a
jogosult vagy a vele egy haztartasban elo hazastars nevere szolo, egyedi szolgaltatasi
szerzodes masolatanak benyujtasa, valamint a jogosult vagy a vele egy haztartasban
elo hazastars nevere kiallitott es befizetett szamla elleneben, utolagos folyoszamlara
utalassal, a tamogatas felhasznalhato mind az elofizetesi havi dijak, mind a forgalmi
dij, korlaton feliili letoltesi dij megflzetesere, e dijak telefonbeszelgetestol,
kabeltelevizio eiofizetestoi valo elkiilonitesevel),

J) iskolakezdesi tamogatas (utalvany formajaban 23 400 Ft + 19,04 % ado/gyermek/ev
mertekig, a csaladok tamogatasarol szolo 1998. evi LXXXIV. torveny alapjan csaladi
potlekra, vagy az Szja. torveny 3. § 78. pontjaban meghatarozott barmely EGT-allam
hasonlo jogszabalya alapjan csaladi potlek juttatasra, vagy hasonlo ellatasra jogosult
sziilo, vagy a vele kozos haztartasban elo hazastars utjan),

g) helyi utazasra szolgalo berlet (a berlet ara + 19,04 % ado mertekig a munkaltato
nevere szolo, szamlaval megvasarolt, kizarolag a munkavallalo helyi utazasara
szolgalo formaban),

h) sportrendezvenyekre szolo belepojegy, berlet, (adomentes, utalvany formajaban,
Iegfeljebb 50 000 Ft ertekig),

i) Szechenyi Piheno Kartya (jelenleg hatalyos, reszletes jogi szabalyozas meg nines).

4. Adomentes juttatas valasztasa eseten 1000 Ft lehivasa a cafeteria keret 1000 Ft-tal torteno
csokkenteset jelenti. Adoterhet viselo juttatas valasztasa eseten 1000 Ft lehivasa a
cafeteria keret 1190 Ft-tal torteno csokkenteset jelenti.

II. A juttatasok kivalasztasanak folyamata

5. A jogosult reszere meghatarozott cafeteria keret nem lepheto tiil, es az egyes juttatasok
esetleges adovonzatat is tartalmazza. A jogosultak reszere a cafeteria keret teljes
igenybevetelet biztositani kell.

6. A jogosultak a cafeteria keret felhasznalasara vonatkozo nyilatkozatukat az anyagi-
penzugyi felelosok szamitogepere telepitett, a 2. szamu mellekletben meghatarozott
nyilatkozatnak megfelelo adattartalommal elkeszitett program segitsegevel allithatjak ki
2011. marcius 01 -jetol marcius 16-ig.

7. Az anyagi-penziigyi felelosok a kitoltott, kinyomtatott es alairt nyilatkozatokat az illetekes
gazdasagi ellato igazgatosag igazgatojahoz, illetve a gazdasagi, tamogato igazgatohoz (a
tovabbiakban egyiitt: igazgatok) tovabbitjak, legkesobb 2011. marcius 22-ig.



8. A jogosultak reszere az oket megilleto keretosszeg erejeig az utasitas 3. pontjaban
meghatarozott juttatasok korebol szabad valasztast kell biztosi'tani.

9. Az ev kozben foglalkoztatasi jogviszonyba lepo jogosultak eseteben a nyilatkozat
kitolteset a jogviszony letrejottetol szamitott 15 napon beliil kell biztosi'tani, es a
kitoltestol szamitott 5 napon beliil kell visszajuttatni azzal. hogy csak az adott idopontban
meg valaszthato juttatasokra nyujthato be igeny.

10. Amennyiben a jogosult nyilatkozatteteli kotelezettsegenek neki fel nem rohato ok miatt,
hataridoben nem tett eleget, biztositani kell reszere annak lehetoseget, hogy az
akadalyoztatas megszunesetol, illetve a hibas nyilatkozatteteltoi szamitott 5 munkanapon
beliil nyilatkozatot tegyen az illetekes gazdasagi ellato igazgatosag, illetve a gazdasagi,
tamogato igazgatosag erre kijelolt munkatarsanal, felteve, ha mulasztasat irasban,
kozvetlen felettese vagy vezetoje altal is igazoltan kimenti. Ebben az esetben a jogosult a
cafeteria keretosszeget oly modon igenyelheti, hogy csak az adott idopontban meg
valaszthato juttatasokra nyujthat be kerelmet.

11. A kitoltott es leadott nyilatkozat csak kiilonos meltanylast erdemlo esetben modosithato,
az illetekes igazgato elozetes, irasbeli engedelyevel. A nem penzben biztositott juttatasok
jogosultak reszere torteno atadasat kovetoen nines lehetoseg a nyilatkozat modositasara.

12. A nyilatkozat kitolteset elmulasztojogosultak a szemelyi jovedelemadorol szolo 1995. evi
CXVIII. torveny 71. § (1) bekezdes b) pontjaban meghatarozott merteku etkezesi
utalvanyra jogosultak.

13. Az utasitas alapjan biztositott juttatasokrol az igazgatoknak reszletes nyilvantartast kell
vezetniiik. A nyilvantartasnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abbol megallapithato
legyen kiilonosen:
a) a felhasznalhato keretosszeg,
b) a valasztott juttatasok, jogcimenkenti bontasban,
c) a megvalosult felhasznalasok jogcimenkent,
d) a meg felhasznalhato keretek
egyenre, szervezeti egysegenkent.

14. A jogosultak altal fel nem hasznalt osszeg penzbeli megvaltasara nines lehetoseg.

III. Eljaras az ev kozben keletkezett, vagy megsziint jogosultsag eseten

15. Nem veheti igenybe a cafeteria juttatast a jogosult arra az idoszakra, amely alatt tartos
kulszolgalaton tartozkodik. illetve nemzetkozi szakertokent foglalkoztatjak, tovabba azon
idotartam vonatkozasaban, amelyre illetmenyre, atlagkeresetre vagy tavolleti dijra nem
jogosult, felteve, hogy a tavollet idotartama meghaladja a 30 napot.

16. A jogosultak reszere - allomanykategoriatol fuggetleniil - a felmentesi idore is jar a
cafeteria.

17. Abban az esetben, ha a jogosult jogviszonya a targyev kozben sziinik meg, az idoaranyos
reszt meghalado mertekben igenybevett termeszetbeni juttatas erteket a tavollet vege utani



elso munkanapon, illetve a jogviszony megszunesekor vissza kell fizetni, illetve ha a
jogosult valasztasa szerinti juttatas termeszete ezt lehetove teszi, vissza kell adni, ezert az
1. szamu melleklet kitoltese a nyilatkozattetellel egyidejiileg kotelezo.

18. Nem kell visszafizetni a cafeteria juttatas erteket, ha a jogviszony a jogosult halalaval
szunik meg.

IV. A juttatasok kifizetesenek szabalyozasa

19. Az onkentes kolcsonos penztari befizetesek a targyhot koveto honap 15-lg keriilnek
atvezetesre a jogosult penztari szamlajara. Az internet hasznalati dij folyositasa, szamla
elleneben havonta utolag tortenik. Elszamolasi szempontbol a 2011. evben kelt, 2011-re
vonatkozo szamlak benyujtasa lehetseges. A szamlak utolso leadasi hatarideje 2011.
december 15.

20. Azon kozalkalmazottak eseteben, akik szamara a munkaltato a 2011. evre - az Szjatv.
71.§ (1) bekezdes^} pontja alapjan a cafeteria juttatasok koze tartozo -, a helyi utazasra
szolgalo berletet biztositott, a cafeteria juttatasok maximalis osszege tullepesenek
elkerulese erdekeben a cafeteria keret osszeget a helyi utazasi berlet vetelaranak 19,04 %
adoval megnovelt osszegevel csb'kkenteni kell. Erre figyelemmel az ebbe a korbe tartozo
jogosultak a 2. szamu mellekletben kotelesek nyilatkozni a helyi utazasra szolgalo berlet
atvetelenek tenyerol, es a tovabbi juttatasok kivalasztasat a csokkentett osszegii cafeteria
keret flgyelembe vetelevel kell biztositani.

21. Azon nem hivatasos allomanykategoriaba tartozo jogosultak, akik a cafeteria keret
6'sszegenek terhere helyi utazasra szolgalo berletet kivannak valasztani, a munkaltato
nevere, cimere kiallitott szamla elleneben jogosultak megvasarolni a helyi utazasra szolo
eves berletet, majd a gazdasagi szervnel torteno szamlaleadast kovetoen utolagos,
folyoszamlara torteno utalassal kapjak meg az eves berlet aranak ellentetelezeset. Ez a
kifizetes, valamint annak adovonzata a felhasznalhato cafeteria keret osszeget terheli.

22. Az utalvanyokat es az atvetelt igazolo iveket az anyagi-penziigyi felelosok veszik at. Az
igazgatok a valasztott juttatasok flgyelembe vetelevel soron kivul intezkednek a sziikseges
beszerzesek vegrehajtasara, majd a beszerzeseket kovetoen az tidulesi csekkeket es
etkezesi utalvanyokat jogosultak reszere soron kiviil ki kell osztani.

23. Az etkezesi utalvanyokat az elso alkalommal 2011. januarig visszamenolegesen is. majd a
jovore nezve minden honapban, a fizetesi jegyzekkel egyidejiileg kell tovabbitani a
jogosultak reszere. Lehetoseget kell biztositani arra is, hogy a jogosult - tartos
akadalyoztatasa esetere - irasbeli, teljes bizonyito erejii maganokiratba foglalt
meghatalmazast adhasson az utalvany atvetelere. Az iskolakezdesi tamogatas, valamint
sportrendezvenyekre szolo belepojegy, berlet biztositasara utalvany formajaban,
legkesobb 2011. Julius OI-jeigkeriil sor.

V. Zaro rendelkezesek

24. Az Orszagos Rendor-fokapitanysag, mint kozepiranyito szerv biztositja a fedezetet a
rendeszeti szakkozepiskolak altal foglalkoztatott jogosultak szamara a cafeteria juttatasok



igenybe vetele erdekeben, amelynek felhasznalasahoz sziikseges munkaltatoi
intezkedeseket - jelen utasitas figyelembe vetelevel - a rendeszeti szakkozepiskolak
hajtjak vegre.

25. Az utasitas a kozzetetelet koveto napon lep hatalyba, ezzel egyidejiileg a Rendorseg
szemelyi allomanyanak 2010. evi cafeteria juttatasait biztosito egyes munkaltatoi
intezkedesek vegrehajtasarol szolo 13/2010. (OT 7.) ORFK utasitas hatalyat veszti.

Dr. Hatala Jozsef
r. altabornagy

/. sz. melieklet a /2Q1I, (OT . ) ORFK utasilashoz

NYILATKOZAT

a cafeteria-tartozds illetmenybol (munkaberbdl) torteno levondsdhoz

Nev:

Sziiletesi hely, ido:

Adoazonosito jel:

Hozzajarulok ahhoz, hogy a (munkaltato)-nal fennallo jogviszonyom/a cafeteria-
jogosultsagom megsziinese eseten az idoaranyos cafeteria keretem tullepese miatti, jogalap
nelkiil felvett juttatasok osszege, valamint ezek ado- es jarulekterhe az illetmenyembol
(munkaberembol) levonasra keruljon. Amennyiben az altalam igenyelt etkezesi utalvanyt
visszaszolgaltatom, ugy az esetleges levonas osszegebe az beszamitasra kertil.

.,2011. ev ho nap

maganszemely

A nyilatkozatot atvettem:

2011.ev ho nap

munkaltato



2. sz. melleklet a /2011. (OT .) ORFK utasitdshoz

VALASZTHATO BEREN KIVULI JUTTATASOK

NYILATKOZAT

A VALASZTHATO BEREN KIVULI JUTTATASOK FELHASZNALASARA

Alulirott:
megnevezese:

Adoazonosito:

.(nev),

..szlil. ev, ho,

jogviszony

nap:

Szervezeti egyseg:
a Rendorseg,

rendeszeti szakkozepiskola munkavallalqja kijelentem, hogy a felsorolt valaszthato elemek
ko'zul 2011. evre az alabbiakat kivanom igenybe venni:

Az eves keretosszeg: brutto 200 000 Ft (Elerhetoseg telefonszam):

Juttatas elemei

Udiilesi csekk

Etkezesi utalvany

Onkentes kolcsonos
nyugdijpenztari
munkaltatoi
hozzajarulas
Onkentes kolcsonos
egeszsegpenztari
munkaltatoi
hozzajarulas

Adozasi jogszabalyok

19,04%adoterhet
viselo juttatas,
valaszthato legalabb
5 000 Ft, legfeljebb
78 000 Ft mertekben
1 9,04 % adoterhet
viselo juttatas,
valaszthato legfeljebb
18 000 Ft/ho mertekben
19, 04% adoterhet
viselo juttatas,
valaszthato legfeljebb
39 000 Ft/ho mertekben

19,04% adoterhet
viselo juttatas,
valaszthato legfeljebb
23 400 Ft/ho mertekben

Igenyelt osszeg (egyszeri juttatas
eseten csak a ,,Felhasznalt (Ft) "

oszlop kitoltese kotelezo)
Havi (Ft) Honapok

szama
Felhasznalt

(Ft)

-



Iskolakezdesi
tarn Ogatas

Internet hasznalati-dij
hozzajarulas

Heiyi utazasra szolgalo
berlet (amennyiben a
jogosult a jovoben
kivanja megvasarolni
azt)
Sportrendezvenyekre

szolo belepojegy, berlet

Szechenyi Piheno

Kartya

Osszesen:

19.04%adoterhet
viselo juttatas,
valaszthato 23 400
Ft/gyermek/ev
mertekben
19.04%adoterhet
viselo juttatas,
valaszthato legfeljebb
havi 5 000 Ft-ot meg
nem halado osszegben
19,04%adoterhet
viselojuttatas

adomentes, legfeljebb

50000Ftertekhatarig

1 9.04 % adoterhet

viselojuttatas.

.2011. ev ho nap

nyilatkozo alairasa

Alulirott elismerem, hogy 2011 -
ben korabban mar megkaptam az eves, heiyi utazasra szolgalo berletet (+19,04 % ado/fo/ev
) Ft ertekben, (A nem hivatasos allomanyu jogosultak azon resze szamara
kotelezo kitolteni, akik mar reszesiiltek a hivatkozott juttatasban).

.2011.ev ho .nap

nyilatkozo alairasa

Ellenjegyezte a Rendorseg reszerol:
anyagi-penziigyi felelos



3. sz. meileklet a /20H. (OT . ) QRFK utasildshoz

NYILATKOZAT

udulesi csekk kozeli hozzatartozo reszere torteno igenyles esetere

Jogosult neve:

Szolgalati helye:

Kozeli hozzatartozo neve:

Rokonsagi fok:

Kozeli hozzatartozo szuletesi neve:

Kozeli hozzatartozo szuletesi helye, ideje:

Kozeli hozzatartozo anyja neve:

Kozeli hozzatartozo lakohelye:

Kozeli hozzatartozo adoazonosito jele:

Kozeli hozzatartozo TAJ szama:

Kijelentem, hogy mas kifizetotol a kozeli hozzatartozom udulesi csekkben reszesult:
igen/nem.

Ha igen, akkor annak osszege: Ft

Budapest, 2011 ho nap

jogosult alairasa

Megjegyzes: tobb kozeli hozzatartozo reszere torteno igenyles eseten a targyi mellekletet
kiilon-kulon ki kell kolteni!



4. sz. metlekleta :2QU. (OT . ) ORFK ttlasitdshoz

NYILATKOZAT

iskolakezdesi tamogatas igenybevetelehez

Jogosult neve:

Szolgalati helye:

Adoazonosito jele:

Sajat haztartasban eltartott gyermek neve:
szuletesi helye, ideje:
anyja neve:
lakohelye:
adoazonosito jele:
oktatasi intezmenye:

Sajat haztartasban eltartott gyermek neve:
szuletesi helye, ideje:
anyja neve:

lakohelye:
adoazonosito jele: ...
oktatasi intezmenye:

Sajat haztartasban eltartott gyermek neve:

szuletesi helye, ideje:

anyja neve:

lakohelye:

adoazonosito jele:

oktatasi intezmenye:

.. 2011. ev ho nap

jogosult alairasa
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