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ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.
Preambulum
1. A Miskolci Rendvédelmi Technikum (a továbbiakban: MRVT) kártérítési ügyeinek
elbírálásának rendjét (a továbbiakban: Szabályzat) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény (a továbbiakban: Szkt.), a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.
(II.7.) kormányrendelet (a továbbiakban: Szkr.), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény (a továbbiakban: Fktv.), a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
11/2020. (II.7.) kormányrendelet (a továbbiakban: Fktv. r.), a Munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.),
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak
kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III.19.) BM rendelet (a továbbiakban: BM. r.), a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a következők
szerint állapítom meg.
II.
A Szabályzat jogszabályoknak való megfelelése
A Szabályzat hatálya
2. A Szabályzat a Preambulum 1. pontjában meghatározott jogi normáknak való megfelelést
szolgálja.
3. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed minden, az MRVT-vel tanulói jogviszonyban és
felnőttképzési jogviszonyban álló személyre, valamint a kártérítési eljárás lefolytatásában
érintett valamennyi személyre.
III.
Értelmező rendelkezések
A Szabályzat alkalmazása során:
4. kár: az MRVT vagyonában bekövetkezett (okozott) értékcsökkenés, hiány, így különösen
az MRVT vagyonkezelésében lévő vagyontárgyakban rendeltetésellenes használat során
bekövetkezett értékcsökkenés (rongálódás, elvesztés, anyagi-technikai eszközök jogtalan
felhasználása, igénybevétele).
5. A tanuló és a képzésben részt vevő tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével
összefüggésben okozott kárnak kell tekinteni az MRVT által szervezett kulturális, sport- és
szakmai rendezvényeken, vagy az MRVT által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során
jogellenesen okozott kárt is.
6. jogellenesség: a tanulói és képzésben részt vevői magatartás akkor tekinthető jogellenesnek,
ha eredménye szemben áll valamely tanulói jogviszonyra, felnőttképzési jogviszonyra
vonatkozó szabállyal (jogszabály, belső norma).
7. felróhatóság (a tanuló vagy a képzésben részt vevő a kárt akkor köteles megtéríteni): ha a
tanuló vagy a képzésben részt vevő nem úgy jár el, ahogy az adott helyzetben általában
elvárható.
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8. vétkesség (felróhatóság szubjektív oldala, amely lehet szándékos vagy gondatlan) :
a károkozó cselekmény és elkövetője közötti pszichikus viszony.
8.1. szándékos károkozás: ha a tanuló vagy a képzésben részt vevő magatartásának vagy
cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.
8.2. gondatlan károkozás: ha a tanuló vagy a képzésben részt vevő magatartásának vagy
cselekményének következményeit előre látja, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy
magatartásának vagy cselekményének következményeit azért nem látja előre, mert a tőle
elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.
9. okozati összefüggés: objektív kapcsolat megléte a vétkes magatartás vagy cselekmény és a
kár között.
10. tanuló: az MRVT-vel közigazgatási szerződést kötött és az Szkt. alapján az MRVT-vel
tanulói jogviszonyban álló személy.
11. képzésben részt vevő:
a) az MRVT-vel felnőttképzési szerződést kötött, és az Fktv. alapján az MRVT-vel
felnőttképzési jogviszonyban álló szakmai oktatásban részt vevő személy;
b) az MRVT-vel felnőttképzési szerződést kötött, és az Fktv. alapján az MRVT-vel
felnőttképzési jogviszonyban álló szakmai képzésben részt vevő személy, aki területi
rendvédelmi szervnél foglalkoztatási jogviszonyban áll az Mt. vagy a Hszt. rendelkezései
alapján.
MÁSODIK RÉSZ
FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS
IV.
Felelősségi szabályok a tanulói jogviszonyban álló személyekre
12. A tanuló, ha a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az MRVT-nek
vagy a gyakorlati képzés (gyakorló szolgálat vagy a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlat)
szervezőjének (a továbbiakban: területi szervnek) jogellenesen kárt okoz, az Szkt-ben
meghatározott eltérésekkel a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. A tanuló mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
13. A jogellenes magatartást, a kárt (annak bekövetkeztét és mértékét), az okozati összefüggést
és a felróhatóságot az MRVT-nek kell bizonyítani.
14. Szándékos károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján
érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) öt havi összegét.
15. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján
érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) egyhavi összegének 50%-át.
16. A tanuló vétkességére tekintet nélkül felelős azért a hiányért, amely olyan dologban
következett be, amelyet visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel jegyzék vagy
elismervény alapján vett át és amelyet állandóan az őrizetében tart, kizárólagosan használ vagy
kezel.
17. Ha több tanuló közösen okoz kárt, úgy felelősségük az MRVT-vel, területi szervvel
szemben egyetemleges, egymással szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában oszlik
meg. A kár a károkozók között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának
arányát nem lehet megállapítani.
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18. Az MRVT vagy a területi szerv a tanulónak a tanulói jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel
összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A
kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy az MRVT vagy a
területi szerv a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult
elháríthatatlan magatartása okozta.
19. Kártérítés címén a tanulói állomány kárért felelős tagja – a 14. és a 15. pontban
meghatározott korlátozás figyelembevételével - köteles megtéríteni:
a) az MRVT vagyonában beállott értékcsökkenést,
b) az elmaradt vagyoni előnyt,
c) az MRVT-t ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.
20. A kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való
megtérítését indokolják.
21. A kár összegének meghatározásánál
a) a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást – ideértve az üzemviteli költséget is – és a
kijavítás ellenére még fennmaradó esetleges értékcsökkenés mértékét,
b) ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná vált, valamint ha nincs meg (elveszett) a
károkozás időpontjában érvényes fogyasztói árat kell – a számvitelről szóló törvény szerinti
értékcsökkenésre is tekintettel, továbbá az MRVT belső normában foglaltakra – figyelembe
venni.
V.
Eljárási szabályok
22. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok elegendőek, a tényállás egyszerű ténybeli és jogi
megítélésű, a kárt okozó tanuló a felelősségét elismeri, valamint a kár összege a mindenkori
költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés összegét (2022. évre
vonatkoztatva 100.000,-forint) nem haladja meg, ebben az esetben kötelező a kárt okozó tanuló
jelentésének beszerzése és jegyzőkönyv készítése (1. melléklet), amely tartalmazza a már fent
említett konjunktív feltételeket, a tényállást (a kár bekövetkezésének körülményeit), a kár
összegét és a kár megtérítésének feltételeit.
23. Az egész évfolyamot érintő leszerelések (pld. tanév végén beléptető kártya-, jegyzetek
leadása, stb.) alkalmával, amennyiben a 22. pontban foglalt feltételek fennállnak, az MRVT
igazgató saját hatáskörben engedélyezi kimutatás (2. melléklet) készítését. A kimutatást 2
(kettő) példányban kell elkészíteni. A kitöltés után egy példány a Közgazdasági Osztály részére
kerül átadásra, a másik példány az adott szervezeti elemfelelős ügyintézőjéhez kerül.
24. Amennyiben a 22. pontban meghatározott konjunktív feltételek közül hiányzik a kárt okozó
tanuló felelősségét elismerő nyilatkozata, a kártérítési eljárást le kell lefolytatni.
25. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés összegét
meghaladóan bekövetkezett kár esetén, amennyiben a kárt okozó tanuló személye ismert, a
tanuló akár elismeri a felelősségét akár nem, minden esetben kártérítési eljárást kell lefolytatni.
26. Amennyiben jelen Szabályzatban meghatározott határidőkre is figyelemmel a kártérítési
eljárást nem lehet lefolytatni (pld. az utolsó évfolyam tanév végén történő laptop visszavétel
elszámolás), az MRVT a mindenkor hatályos fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény
rendelkezéseire figyelemmel követelését a kárt okozó tanulóval szemben fizetési meghagyásos
eljárás útján vagy polgári peres úton érvényesíti, amennyiben a kárt okozó volt tanuló tartozását
jelen Szabályzatban meghatározott határidőn belül nem teljesíti.
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27. Az MRVT igazgató a kár felfedezése után intézkedik a kár összegének és a károkozó
személyének megállapítására. A kár összegének és a károkozó személyének megállapítását
követő 15 napon belül az MRVT igazgatója megindítja a kártérítési eljárást.
Ha a károkozó magatartás miatt fegyelmi eljárás indult, a kárfelelősség vétkességi alapú
megállapításával meg kell várni a fegyelmi eljárás jogerős befejezését, kivéve, ha a fegyelmi
eljárás alá vont a károkozás tekintetében a vétkességét az eljárás alá vonti meghallgatása során
elismerte. Az eljárás megindításáról a tanulót írásban értesíteni kell. (3. melléklet) Az MRVT
igazgató a kár felfedezését követően a kárt okozó személyének és a kár összegének
megállapítására úgy intézkedik, hogy a kár összege és a károkozó személye lehetőség szerint a
kár felfedezésétől számított 30 napon belül megállapítható legyen. Ha a kár összegének
megállapításához külső szerv, személy – így különösen a javítást elvégző vállalkozás –
bevonása szükséges és a 30 napos időtartamon belül nem érkezik meg a kár megállapításához
szükséges számla az MRVT-hez, annak megérkezését követően legkésőbb 3 munkanapon belül
intézkedni kell a kártérítési eljárás megindítására.
28. A kártérítési eljárás lefolytatásával a károkozás tárgyának figyelembevételével az MRVT
igazgatója jelöli ki vagy a Tanulmányi Osztályt vagy az Ellátási és Fenntartási Osztályt, ezen
belül az ellátási vagy fenntartási csoportot, vagy a Technikai Osztályt. Az eljárás lefolytatását
végző konkrét személyt az adott szervezeti elem vezetője jelöli ki, figyelemmel itt is a
károkozás tárgyára. Amennyiben a tényállás bonyolult, a szervezeti elem vezetője a kártérítési
eljárás lefolytatására 3 tagú bizottságot jelölhet ki.
29. A kártérítési eljárás során az eljárás lefolytatására kijelölt személy vagy a kijelölt bizottság
tagja (a továbbiakban együtt: eljáró személy) a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója ügyében nem
járhat el. Nem lehet eljáró személy továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tesz vagy
szakértőként jár el, vagy akitől az ügy elfogulatlan tárgyilagos megítélése egyéb okból nem
várható el.
30. A károkozó az eljárásban képviselőt hatalmazhat meg. Nem lehet képviselő az MRVT
igazgatója, igazgató-helyettesei, a Koordinációs és Humánigazgatási Osztály osztályvezetőhelyettese, alosztályvezetője, kiemelt jogi főelőadója, az Ellátási és Fenntartási Osztály jogi
végzettségű főelőadója, a Tanulmányi Osztály kiemelt főreferense, továbbá akit az ügyben
tanúként vagy szakértőként hallgatnak meg. A képviselő az eljárásban akkor vehet részt, ha az
erről szóló meghatalmazást a károkozó vagy a képviselője írásban becsatolta. A
meghatalmazott képviselő munkadíját és egyéb költségeit a károkozó személy viseli. A
károkozó az eljárás során keletkezett iratokat megismerheti, szóban vagy írásban nyilatkozatot
tehet, bizonyítékot terjeszthet elő, indítvánnyal és észrevétellel élhet.
30. Az MRVT igazgatója a kártérítési eljárás megindítását követő 30 napon belül indokolt
határozattal dönt a kártérítésre kötelezésről.
31. A határidőbe a kártérítési eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít be.
32. Ha a károkozóval szemben a kárigénnyel összefüggően büntetőeljárás, szabálysértési vagy
fegyelmi eljárás indult, a határidő az eljárás jogerős befejezésekor veszi kezdetét.
33. A tényállás tisztázása érdekében folytatott bizonyítási cselekményekről, különösen a
károkozó, a tanú, a szakértő meghallgatásáról, az esetleges szemle lefolytatásáról egyidejűleg
jegyzőkönyvet kell készíteni. (4. melléklet)
34. Az eljáró személy a bizonyítékokat egyenként és összességében értékeli és ezen alapuló
meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
35. Az MRVT igazgatója az eljáró személy által megállapított tényállás alapján a kártérítésre
kötelezésről határozatot hoz. (5. melléklet)
36. A határozatnak tartalmaznia kell:
a) a károkozó személy személyes adatai közül: nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét,
lakóhelyét,
b) az ügy számát,
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c) tárgyának és ügyintézőjének megjelölését,
d) a rendelkező részben az MRVT igazgató döntését, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást,
e) az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
f) kártérítésre kötelezést, a felmerült költségek viselésének rendjét, az esetleges méltánylást
eredményező körülményeket, valamint azokat a jogszabályokat, amely alapján az MRVT
igazgató a határozatot hozta,
g) a határozat hozatalának helyét és idejét,
h) az MRVT igazgatójának nevét, beosztását.
37. Ha a határozat kötelezést tartalmaz, rendelkezni kell a kártérítés összegéről, felmerült
költségekről, a teljesítési határidőről, valamint a teljesítés feltételeiről.
38. A megállapított kár összeget a kártérítésre kötelezésről szóló határozat kézbesítésétől
számított 15 napon belül egyösszegben az MRVT házipénztárba történő befizetéssel, vagy az
MRVT bankszámlájára történő utalással kell teljesíteni.
39. Kártérítésre kötelezés esetén az MRVT igazgató saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján
a kár összegének kifizetésére maximum tizenkét havi részletfizetést engedélyezhet,
amennyiben a kár összege az 50.000,-forintot meghaladja. Részletfizetés engedélyezése esetén
az erről szóló okiratot a Koordinációs és Humánigazgatási Osztály kiemelt jogi főelőadója
készíti elő.
40. Kártérítés eljárás elrendelése nélkül megállapított kártérítési felelősség esetében a teljesítési
határidő a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított, a 38. pontban meghatározott határidőn belül
és ugyanebben a pontban meghatározott módon kell teljesíteni.
41. A 23. pontban meghatározott leszerelések során megállapított károkozás esetében a kárt
okozó személy a kárt a leszerelés napján köteles teljesíteni az MRVT házipénztárába történő
befizetéssel.
42. A károkozó az MRVT igazgatójának határozata ellen a határozat közlésétől számított 15
napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az MRVT igazgatójához. Amennyiben a
kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással nyújtották be a fenntartó jár el, és hoz másodfokú
döntést, melynek során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti és az MRVT-t új döntés meghozatalára utasíthatja. Az érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott kérelmet az oktatói testületből választott három tagú állandó bizottság
vizsgálja meg, melynek tagjai a Koordinációs és Humánigazgatási Osztály szervezeti elem
osztályvezető-helyettese, alosztályvezetője és a Tanulmányi Osztály kiemelt főreferense. A
bizottság a kérelemben foglaltakat megvizsgálja, melynek eredményeképpen a kérelmet
elutasíthatja, vagy javaslatot tehet az MRVT igazgatónak új döntés meghozatalára. Az
igazgatót a javaslat nem köti a döntésének meghozatalában.

VI.
Az Fktv. hatálya alá tartozó képzésben részt vevőkre vonatkozó szabályok
43. A szakmai oktatásban részt vevő képzésben részt vevő személyekre jelen Szabályzat
rendelkezései vonatkoznak.
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VII.
Az Mt. hatálya alá tartozó képzésben részt vevőkre vonatkozó szabályok
44. A munkavállalói jogviszonyban álló és egyben az Mt. hatálya alá tartozó kettős jogállású
képzésben részt vevők kártérítési felelősségére abban az esetben és azzal az eltéréssel kell
alkalmazni a jelen Szabályzatot, ha a károkozás a felnőttképzési jogviszonnyal összefüggésben
valósul meg, illetve a károkozással a kár az MRVT vagyonában keletkezik, a képzésben részt
vevő az MRVT igazgatójának határozata ellen „jogorvoslati igényét” a határozat közlésétől
számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2012. V. törvény szerinti általános elévülési időn
belül, azaz 5 éven belül érvényesítheti, a kereset Miskolci Járásbírósághoz történő
benyújtásával.
VIII.
A Hszt. hatálya alá tartozó képzésben részt vevőkre vonatkozó szabályok
45. A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló és egyben a Hszt. hatálya alá tartozó kettős
jogállású képzésben részt vevők kártérítési felelősségére abban az esetben és azzal az eltéréssel
kell alkalmazni a jelen Szabályzatot, ha a károkozás a felnőttképzési jogviszonnyal
összefüggésben valósul meg, illetve a károkozással a kár az MRVT vagyonában keletkezik, a
képzésben részt vevő az MRVT igazgatójának határozata ellen „jogorvoslati igényét” a
határozat közlésétől számított a Polgári Törvénykönyvről szóló 2012. V. törvény szerinti
általános elévülési időn belül, azaz 5 éven belül érvényesítheti, a kereset Miskolci
Járásbírósághoz történő benyújtásával.
IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
46. Jelen Szabályzatot a személyi, a tanulói és a képzésben részt vevői állománnyal a helyben
szokásos módon ismertetni kell. A tanulói és a képzésben részt vevői állomány esetében felelős:
osztályfőnökök és/vagy szakaszparancsnokok.
47. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Szkt., az Szkr., a Ptk. és a további
általános eljárási szabályok tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
CL. törvény rendelkezései az irányadók.
48. Jelen Szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tanulói Kártérítési Szabályzatáról szóló 23023200/68/2016. iktatószámú 12/2016. számú igazgatói intézkedés.
Miskolc, „időbélyegző szerint”
Bagi István r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
igazgató
Záradék:

Készült: 1 eredeti példányban:7oldal + 5 oldal melléklet
Kapja: Igazgató, utána irattár
Kapja elektronikus úton, a helyben szokásos módon: személyi állomány
Készítette: Dr. Hanyiszkó Zsuzsa r. alezredes KOHI osztályvezető-helyettes
Dr. Balázs Szonja KOHI kiemelt jogi főelőadó

MISKOLCI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
1. melléklet

Szám: 23023-

/20…
MINTA
Jegyzőkönyv
kártérítési felelősség megállapításáról

Készült:
…………hely……..emelet……..sz.
alatti
hivatalos
helyiségben,
20…év……..hó…..napon……….órai kezdettel,…………………………..név kártérítési
felelősség megállapításának ügyében.
Jelen vannak:
eljáró személy neve, szervezeti elem, munkaköre:………………………………….
meghallgatott személy személyazonosító adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím,
évfolyam, osztályszám vagy képzési csoportszám):……………………………………
Meghallgatott személy által elmondottak:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Az eljáró személy az alábbi tényállást állapította meg:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
A fentiekre és a tanuló korábbi elismerő nyilatkozatára tekintettel a kár előidézésében a
meghallgatott személy szándékos vagy gondatlan vétkessége* megállapítható / nem állapítható
meg**.
(Amennyiben a vétkesség megállapítható hivatkozni kell, hogy milyen jogszabály, vagy belső
norma rendelkezéseit szegte meg a károkozó (pl. Szkt. és/vagy Szkr., és/vagy közigazgatási
szerződés és /vagy felnőttképzési szerződés, és/vagy házirend, stb.)
A meghallgatott személy tudomásul veszi, hogy az általa okozott kárt jelen jegyzőkönyv
kézhezvételétől számított 15 napon belül jelen Szabályzat 38. pontjában meghatározottak
szerint egyösszegben megfizeti vagy amennyiben részletfizetési engedélyben részesül, az
engedélyben meghatározottak szerint egyenlíti ki tartozását.
A jegyzőkönyv lezárva 20…-n,……. órakor.
Miskolc, 20………
…………………………………….
eljáró személy

…………………………………
károkozó

*A megfelelő rész aláhúzandó
** A megfelelő rész aláhúzandó

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 82. e-mail: mrvt@mrvt.hu
Telefon: 46/412-060; tel./fax:+36-46-323-916; BM: telefon: 31/29-20; 31/50-02; fax: 31/22-88,
OM azonosító: 029328; Felnőttképzési engedély száma: E-000280/2014.
Nyilvántartási szám a felnőttképzők nyilvántartásában: B/2020/000409.

MISKOLCI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
2. melléklet

KIMUTATÁS KÁRTÉRÍTÉSRŐL
………………………………………
Szervezeti elem
Név.:……………………………………………..
………………..osztály tanulója vagy
…………….képzési csoport képzésben részt vevője
……………………..eredő kártérítési kötelezettsége:
Ssz.

Cím

db

Ft/db

kártérítés mértéke (Ft)

Miskolc, 20…….év, ……………………..hó………nap
…………………………………………………
felelős ügyintéző neve, munkaköre, aláírása
A fenti tartozást elismerem, a megállapított összeget befizetem az MRVT házipénztárába.
Miskolc, 20…….év, …………………….hó……nap
………………………………………………….
tanuló / képzésben részt vevő aláírása
Befizetést igazoló nyugta sorszáma: ……………………..
…………………………………………..
pénztáros aláírása
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 82. e-mail: mrvt@mrvt.hu
Telefon: 46/412-060; tel./fax:+36-46-323-916; BM: telefon: 31/29-20; 31/50-02; fax: 31/22-88,
OM azonosító: 029328; Felnőttképzési engedély száma: E-000280/2014.
Nyilvántartási szám a felnőttképzők nyilvántartásában: B/2020/000409.

MISKOLCI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
3. melléklet

Szám: 23023-

/20…
Tárgy: értesítés kártérítési eljárás elrendeléséről
Ügyintéző:
Tel.:
E-mail:

MINTA
Értesítés
kártérítési eljárás elrendeléséről
Károkozó:
- neve
- lakcíme
Értesítem, hogy Ön ellen a Miskolci Rendvédelmi Technikum tanulói és képzésben részt vevői kártérítési
Szabályzat 27. pontja alapján a kártérítési eljárást

elrendelem.
A kártérítési eljárás lefolytatásával a……….szervezeti elem vezetője ……..( név )…….. ( munkakör )
bízta meg.
Felhívom a figyelmét, hogy az eljárásban képviselőt hatalmazhat meg. Nem lehet képviselő az MRVT
igazgatója, igazgató-helyettesei, a Koordinációs és Humánigazgatási Osztály osztályvezető-helyettese,
alosztályvezetője, kiemelt jogi főelőadója, az Ellátási és Fenntartási Osztály jogi végzettségű főelőadója, a
Tanulmányi Osztály kiemelt főreferense, továbbá akit az ügyben tanúként vagy szakértőként hallgatnak
meg.
Tájékoztatom, hogy a kártérítési ügy irataiba Ön betekinthet, azokról feljegyzést, másolatot készíthet. Az
eljárással összefüggésben szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, bizonyítékot terjeszthet elő,
észrevétellel, indítvánnyal élhet.
indokolás
( Tényállás leírása, a károkozó által elkövetett szabályszegés megjelölése )
Dátum
igazgató
( név , rendfokozat, beosztás )

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 82. e-mail: mrvt@mrvt.hu
Telefon: 46/412-060; tel./fax:+36-46-323-916; BM: telefon: 31/29-20; 31/50-02; fax: 31/22-88,
OM azonosító: 029328; Felnőttképzési engedély száma: E-000280/2014.
Nyilvántartási szám a felnőttképzők nyilvántartásában: B/2020/000409.

MISKOLCI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
4. melléklet

Szám: 23023-

/20…
MINTA
Jegyzőkönyv
károkozó meghallgatásáról

Készült:
…………hely……..emelet……..sz.
alatti
hivatalos
helyiségben,
20…év……..hó…..napon……….órai kezdettel,…………………………..név ellen indított kártérítési
eljárásban.
Jelen vannak:
eljáró személy neve, szervezeti elem, munkaköre:………………………………….
meghallgatott személy személyazonosító adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, évfolyam,
osztályszám vagy képzési csoportszám):……………………………………
meghatalmazott képviselő:……………….
- Az eljáró személy a károkozót figyelmezteti jogaira, kötelességeire, mely szerint:
a) nem köteles az ügy érdemére nyilatkozatot tenni, azonban a nyilatkozat megtagadásával lemond a
védekezés e módjáról és az ügy a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok alapján lesz elbírálva,
b) nyilatkozatát írásban is megteheti,
c) nem köteles olyan nyilatkozatot tenni, amellyel önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény,
szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével vádolná,
d) az eljárás során bizonyítékot terjeszthet elő, indítványokat és észrevételeket tehet, jogairól,
kötelességeiről elvilágosítást kérhet, képviselőt hatalmazhat meg, az eljárás során keletkezett iratokat
megtekintheti.
-A károkozó jogaira, kötelezettségeire történt tájékoztatással kapcsolatos nyilatkozata:
Kijelentem, hogy a fenti jogaimra, kötelezettségeimre történő figyelmeztetést, tájékoztatást megértettem és
tudomásul vettem.
Miskolc, 20……
…………………………..
károkozó
- Az eljáró személy közli a károkozóval az általa elkövetett cselekményt, valamint a károkozó által
megvalósított kötelességszegést, illetőleg a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
- A károkozó személy által elmondottak (nyilatkozata, kérdések, válaszok)
- A jegyzőkönyv 20….-n ………órakor került lezárásra.
Dátum
…………………………………….
eljáró személy

…………………………………
károkozó
…………………………………
meghatalmazott képviselő

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 82. e-mail: mrvt@mrvt.hu
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MISKOLCI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
5. melléklet

Szám: 23023-

/20…
MINTA
Határozat
kártérítésre kötelezésről

Név ( születési hely, idő, anyja neve ) …….szám alatti lakost, a Miskolci Rendvédelmi Technikum
…évfolyam …. osztályának tanulóját vagy a Miskolci Rendvédelmi Technikum …… képzési csoport
képzésben részt vevőjét, a Miskolci Rendvédelmi Technikum tanulói és képzésben részt vevői kártérítési
szabályzatának 35. pontja alapján figyelemmel a…. ( konkrét jogszabályt és/ vagy belső normát -cím, szám,
paragrafus, bekezdés, pont- kell meghivatkozni)
kártérítés megfizetésére kötelezem

……..forint, azaz………………………forint összegben, melyet a határozat közlésétől számított 15 napon
belül jelen Szabályzat 38. pontjában meghatározott módon kell befizetni.
Jelen határozattal szemben a Szabályzat 42. pontja alapján a határozat közlésétől számított 15 napon belül
jogorvoslattal élhet. *
Jelen határozattal szemben a Szabályzat 44. pontja alapján a határozat közlésétől számított 5 éven belül
keresettel élhet a Miskolci Járásbíróság felé.**
Jelen határozattal szemben a Szabályzat 45. pontja alapján a határozat közlésétől számított 5 éven belül
keresettel élhet a Miskolci Járásbíróság felé.***
indokolás
Tényállás leírása
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Miskolc, „időbélyegző szerint”

igazgató
( név, rendfokozat, beosztás )
*tanuló esetén, szakmai oktatásban részt vevő képzésben részt vevő esetén
** Mt. hatálya alá tartozó képzésben részt vevő esetén
***Hszt. hatálya alá tartozó képzésben részt vevő esetén
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