
 

Kérelem 

rendkívüli állami kárrendezés iránt 

 

A kérelmező adatai: 

Név:  .......................................................................................................................................................  

Születési név:  ..........................................................................................................................................  

Születési hely, idő: ...  ...............................................................................................................................  

Anyja neve:  ............................................................................................................................................  

Lakóhely:  ...............................................................................................................................................  

Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................  

Adószám:  ...............................................................................................................................................  

Személyazonosító igazolvány száma: ....................................................................................................  

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: ........................................................................................  

Telefonszám: ..........................................................................................................................................  

 

kérem a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet szerinti kárrendezést.  

 

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásakor a Békés Megyei Kormányhivatal ………………. Járási 

Hivatalától tájékoztatást kaptam arról, hogy: 

 az állami kárrendezés iránti kérelem elbírálására a kérelmező lakóhelye szerint illetékes 

fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) jogosult, 

 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: 

 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. 

 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.  

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben foglalt esetekben 

bűncselekménynek minősül az állami kárrendezés jogosulatlan igénylése, a jogosultság 

feltételeinek megállapítása tekintetében valótlan tartalmú nyilatkozat tétele, továbbá a hamis, 

hamisított vagy valótlan tartalmú okirat felhasználása abban az esetben is, ha ezzel a 

költségvetésnek nem okoz kárt, 

 az állami kárrendezésre való jogosultság megállapítása esetén az arról rendelkező határozat 

véglegessé válásával egyidejűleg a fennálló követelés és annak járulékai erejéig a Czeglédy-

ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

alapján a magyar államra szállnak át, 
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 a véglegesség vált határozatot a kormányhivatal megküldi a kifizetés céljából a Magyar 

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére, a Kincstár a határozat kézhezvételét követő 

15 napon belül gondoskodik az állami kárrendezésnek a jogosult részére történő kifizetéséről, 

 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.  

 a jogosulatlanul igénybe vett állami kárrendezés összegét a magyar állam visszaköveteli, 

 amennyiben a kifizetést követően megállapítást nyer, hogy a magyar állam által kifizetett 

állami kárrendezés összege a hatóság félrevezetésével került megállapításra, úgy az állami 

kárrendezésben részesült köteles a jogosulatlanul kifizetett állami kárrendezés és annak 

jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszatéríteni, 

 amennyiben a kifizetést követően megállapítást nyer, hogy a magyar állam által kifizetett 

állami kárrendezés összege magasabb, mint amekkora összeg a követelés alapján megillette 

volna, úgy az ebből eredő különbözetet a jogosult köteles a magyar állam részére a Kincstár 

útján visszatéríteni. 

 

Nyilatkozom arról, hogy:  

Az állami kárrendezésre jogosult vagyok az alábbiak szerint:* 

A.  A Human Operator Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, annak tulajdonosa, vezető tisztségviselője közvetlen vagy közvetett 

közreműködésével szervezett munkavégzésben, feladatteljesítésben, a 2017. május 1. és 

2017. június 30. közötti időszakban vettem részt és a ki nem fizetett ellenszolgáltatással 

megkárosítottak. 

B.  Jogviszonyomból fakadóan a részemre ki nem fizetett ellenszolgáltatást illetően 2018. 

január 15-én követelésem áll fenn, továbbá követelésem érvényesítése iránt nem indítottam 

polgári eljárást, vagy büntetőeljárásban nem érvényesítettem polgári jogi igényt, vagy az e 

rendelet hatálybalépését megelőzően indított polgári eljárást megindító kérelemtől, ezen 

kérelmem benyújtásáig elálltam, vagy a büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igényemet 

visszavontam. 

C.  Követelésem alapjául szolgáló - A. pontban megjelölt - feladatteljesítésre irányuló 

jogviszonyom az A. pont szerinti gazdálkodó szervezettel érvényesen nem jött létre, azonban 

a tényleges feladatteljesítés igazolhatóan történt 

 

                                                      

* Megjegyzés: a kívánt tartalom az üres négyzetben elhelyezett X jelzéssel választandó ki. 



 3 

A kifizetés módja:  

átutalással a(z)  ....................................................................  (bankszámlát vezető pénzintézet) 

  .......................................................................  bankszámlaszámra 

vagy 

 

postai úton a   ..................................................................................................................................  címre 

(arra az esetre, amennyiben a kárrendezésben részesül) 

 

Csatolt mellékletek: 

 valamennyi a rendelkezésemre álló, a jogosultságot alátámasztó írásbeli dokumentum 

(különösen a feladatteljesítésre irányuló jogviszony fennállására, annak jellegére, 

időtartamára és a feladatteljesítés helyére, valamint a követelésre vonatkozó dokumentumok) 

vagy 

 

nyilatkozom arról, hogy:  

a jogosultságot alátámasztó írásbeli dokumentummal nem rendelkezem, viszont nyilatkozom az 

alábbiakról: 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

Kérelmemet, illetve nyilatkozatomat büntetőjogi felelősségem tudatában terjesztettem elő. 

 

Kelt:  

 

 

  ......................................  

 kérelmező 

 

Igazolom, hogy a kérelem egy példányát és annak mellékleteit átvettem: 

Kelt: 

 

  ......................................  

 ügyintéző 


