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A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről 

 

A Human Operator Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság közreműködésével szervezett munkavégzés során a ki nem fizetett 

ellenszolgáltatással megkárosítottak lehető leggyorsabb megsegítése érdekében az állam 

pénzbeli segítséget nyújt. 

2018. január 15-én hatályba lépett a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami 

kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet, amely az ügyintézés 

szempontjából minden lényeges információt tartalmaz, az alábbiak szerint: 

A rendelet szerint állami kárrendezésre jogosult az az állampolgár, aki 2017. május 1. és 

2017. június 30. közötti időszakban munkavégzésben vett részt, és 2018. január 15-én 

követelése áll fenn.  

Állami kárrendezésre jogosult az is, akinek a Czeglédy-céggel érvényes jogviszonya nem 

jött létre, azonban tényleges munkavégzés igazolhatóan történt. 

Az állami kárrendezés iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal bírálja el, azonban a kérelem személyesen bármely integrált 

ügyfélszolgálaton (kormányablakban) benyújtható 2018. február 28-ig, amely határidő 

jogvesztő.  

A kérelemhez szükséges valamennyi, a rendelkezésre álló, a jogosultságát alátámasztó 

dokumentum, különösen a feladatteljesítésére irányuló jogviszonya fennállására, annak 

jellegére, időtartamára és feladatteljesítés helyére, valamint a követelésére vonatkozó 

dokumentumok.  

Amennyiben a kérelmező írásbeli dokumentummal nem rendelkezik, nyilatkozatot tehet 

szóban vagy írásban bármely kormányablakban. A szóbeli nyilatkozatról a kormányablak 

munkatársai jegyzőkönyvet vesznek fel. 

A kárrendezési eljárás lefolytatása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 

továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése alapján illetékköteles, amelynek mértéke 3000.- Ft; 

ennek megfizetése alól azonban a következő esetekben mentesül az ügyfél: 

a) Amennyiben a kérelmező a 18. életévét még nem töltötte be, úgy az Itv. 33. § (3) 

bekezdése alapján mentesül az általános tételű eljárási illeték megfizetése alól. 



b) A kérelmezőt kérelmére mentesíteni kell az illeték, mint költségfajta megfizetése alól 

az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek 

megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. 

rendelet 8. §-a alapján, mivel a munkabér meg nem fizetése ezen esetekben különös 

méltánylást érdemlő esetkörnek minősül.  

Amennyiben a kormányhivatal megállapítja a kérelmező jogosultságát az állami 

kárrendezésre, a kárrendezés összegét a Magyar Államkincstár folyósítja részére. Az 

állami kárrendezés alapján kifizetett összeg a személyi jövedelemadó rendszerében a 

foglalkoztatás formájától függetlenül jövedelmet pótló kártérítésnek minősül, amely után 

15 % személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség merül fel. A jövedelmet pótló kártérítés 

összegéből az adóelőleget a kifizető – jelen esetben az Államkincstár – vonja le.  

Az állami kárrendezés alapján kifizetett összeg a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 

törvény 21. § c) pontja alapján  jövedelmet pótló kártérítésnek minősül, ezért az ezen 

jogcímen kifizetett összeget nem terheli a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási járulék, 

és a munkaerő-piaci járulék megfizetésének kötelezettsége. 

 

 


