
Tájékoztató 

a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről  

 

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

Korm. rendelet 2018. január 15. napján lépett hatályba. E rendeletben foglaltak szerint a 

Human Operátor Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Zrt. közreműködésével szervezett 

munkavégzés során a ki nem fizetett ellenszolgáltatással megkárosítottak javára az állam 

pénzbeli segítséget (a továbbiakban: állami kárrendezés) nyújt. 

 

Az állami kárrendezés iránti kérelem személyesen a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes 

fővárosi és megyei kormányhivatalnál, illetve bármely kormányablakban benyújtható 2018. 

június 30. napjáig. A határidő jogvesztő. 

 

Állami kárrendezésre jogosult az a természetes személy, aki 

a) 2017. május 1. és 2017. június 30. közötti időszakban feladatteljesítésben vett részt, és 

b) az a) pontban meghatározott jogviszonyából fakadóan a részére ki nem fizetett 

ellenszolgáltatást illetően e rendelet hatálybalépése napján követelése áll fenn, továbbá 

c) a b) pontban szereplő követelése érvényesítése iránt 

ca) nem indított polgári eljárást, vagy 

cb) büntetőeljárásban nem érvényesített polgári jogi igényt, vagy 

cc) az e rendelet hatálybalépését megelőzően indított polgári eljárást megindító kérelemtől 

eláll, vagy a büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igényét visszavonja a kérelem 

benyújtásáig. 

A fentieken túl állami kárrendezésre jogosult azt a természetes személy is, akinek a 

feladatteljesítésre irányuló jogviszonya a fent nevezett gazdálkodó szervezettel érvényesen 

nem jött létre, azonban tényleges feladatteljesítés igazolhatóan történt. 

 

Az állami kárrendezés iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell valamennyi, a 

rendelkezésére álló, a jogosultságát alátámasztó írásbeli dokumentumot, különösen a 

feladatteljesítésére irányuló jogviszonyt igazoló, annak jellegére, időtartamára és a teljesítés 

helyére, valamint a követelésére vonatkozó dokumentumokat.  

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kifizetés módjáról arra az esetre, amennyiben 

kárrendezésben részesül (pl. postacím vagy bankszámlára történő utalás esetén a 

bankszámla számáról). 

 

Ha a kérelmező a jogosultságot alátámasztó írásbeli dokumentummal nem rendelkezik, a 

hiányzó dokumentumokat egyoldalú nyilatkozattal pótolhatja. A nyilatkozat írásban vagy 

szóban a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál, vagy bármely kormányablakban 

megtehető. 

 

Amennyiben a kormányhivatal megállapítja a kérelmező jogosultságát az állami 

kárrendezésre, úgy döntésében 

a) rendelkezik az állami kárrendezés összegéről, valamint 

b) tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a döntés véglegessé válásával egyidejűleg a 

kérelmező követelése ezen összeg és járulékai erejéig a magyar államra száll át. 

  



A véglegessé vált döntést a kormányhivatal megküldi kifizetés céljából a Magyar 

Államkincstár részére, amely a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül gondoskodik a 

kifizetéséről. 

 

Ha a kifizetést követően megállapítást nyer, hogy az állami kárrendezés összege a hatóság 

félrevezetésével került megállapításra, úgy a kérelmező köteles a jogosulatlanul kifizetett 

állami kárrendezést és annak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét 

visszatéríteni. 

Ha a jogosult részére kifizetett állami kárrendezés összege magasabb, mint amekkora 

összeg a követelése alapján megillette volna, úgy az ebből eredő különbözetet a jogosult 

köteles a magyar állam részére a Kincstár útján visszatéríteni. 

 

 

    


