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1/1998. (I. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai fogpótlással

kapcsolatos költségtérítéséről és a szemüvegtérítés
egyes kérdéseiről

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a belügyminiszter által
irányított fegyveres erőre (Határőrség), rendvédelmi szervekre
(Rendőrség, Polgári Védelem, állami és hivatásos önkormányzati
tűzoltóság) (a továbbiakban együtt: fegyveres szervek), valamint a
velük szolgálati viszonyban álló hivatásos állományúakra.

(2) A rendeletben foglaltakat - eltérő megállapodás hiányában -
megfelelően alkalmazni kell a fegyveres szervek szerződéses
állományú tagjaira is.

(3) A hivatásos állomány próbaidőt töltő tagjai e rendelet alapján
költségtérítésre nem jogosultak.

(4) A hivatásos állomány nyugállományba helyezett tagjaira az e
rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

2. § (1) A hivatásos állomány tagja fogpótlásának részbeni
megtérítésére jogosult, amennyiben a külön jogszabályban1 előírt
időszakos alkalmassági vizsgálaton felül a fegyveres szerv
egészségügyi szolgálatánál további évi egy alkalommal fogászati
szűrővizsgálaton vesz részt, és ezt részére az egészségügyi szolgálat
igazolja.

(2) A részbeni megtérítés további feltétele - ha a fogpótlást a
fegyveres szerv egészségügyi szolgálatán kívüli fogorvos készíti el a
hivatásos állomány tagjának -, hogy annak indokoltságát, illetve a
szűrővizsgálaton való részvételt az egészségügyi szolgálat előzetesen
igazolja.

3. § (1) A hivatásos állomány tagja részére fogpótlással
kapcsolatos költségek részleges megtérítése céljából a fegyveres
szerv egészségügyi szolgálatánál érvényben levő, fogpótlásra
vonatkozó fogtechnikai költségek 75%-a fizethető ki. Az elkészült
fogmű árát a szolgáltatást nyújtó fegyveres szerv egészségügyi
szolgálata állapítja meg.

(2) Amennyiben a hivatásos állomány tagja részére a fogpótlást a
fegyveres szerv egészségügyi szolgálatán kívüli fogorvos készíti el, -
a fogpótlásról kiállított számla végösszegétől függetlenül - az (1)
bekezdésben meghatározottak szerint alakul a költségtérítés mértéke.

(3) Ha a fegyveres szerv területi, illetőleg helyi szervénél működő
saját fogorvos hiányában a hivatásos állomány tagja részére más, e
rendelet hatálya alá tartozó fegyveres szerv egészségügyi
szolgálatának fogorvosa készíti el a fogpótlást, akkor a térítés
alapjául a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálatnál érvényben
levő fogtechnikai költségeket kell figyelembe venni.

4. § (1) A hivatásos állomány tagja fogpótlásával kapcsolatos
költségeinek megtérítése iránti kérelmét állományilletékes
parancsnokánál terjesztheti elő. A kérelemhez mellékelni kell az
egészségügyi szolgálat igazolását a szűrővizsgálaton való részvételről
és a fogpótlás indokoltságáról, valamint a fegyveres szerv részére
kiállított, a hivatásos állomány tagja nevével ellátott részletes
fogtechnikai számlát. Amennyiben a hivatásos állomány tagja részére
a fogpótlást a fegyveres szerv egészségügyi szolgálatán kívüli

fogorvos készíti el, a kérelemhez csatolni kell az elkészült fogműnek
az egészségügyi szolgálatnál érvényben levő fogtechnikai költségét
bemutató igazolást is.

(2) A hivatásos állomány nyugállományú tagja a nyugállományba
vonulása előtti utolsó szolgálati helye szerinti állományilletékes
parancsnoknál terjesztheti elő kérelmét. A részbeni megtérítésre az
utolsó szolgálati hely köteles. Amennyiben az utolsó szolgálati hely
jogutód nélkül megszűnt, a fegyveres szerv országos parancsnoksága
személyügyi szolgálatához kell a kérelemmel fordulni. A részbeni
megtérítésre a fegyveres szerv országos parancsnoksága köteles.

5. § Ha a hivatásos állomány tagja betegség következtében
rágóképessége legalább 50%-át elveszíti, részére a 3. § (1)
bekezdésében meghatározott fogtechnikai költségek teljes összege
megtérítendő.

6. § Költségtérítés nem fizethető, amennyiben az a hivatásos
állomány tagja részére máshonnan megtérül, illetőleg külön
jogszabályban foglaltak szerint térítésmentesen jogosult fogpótlásra.

7. § E rendelet hatálybalépését követő hatodik hónap utolsó napjáig
a részbeni költségtérítésnek nem feltétele, hogy a hivatásos állomány
tagja ezen időszak alatt a 2. § (1) bekezdésében meghatározottak
szerint két alkalommal vegyen részt fogászati szűrővizsgálaton.

8. § (1) Fogpótlással kapcsolatos részleges költségtérítés esetén a
kifizetést terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség a
fegyveres szervet terheli.

(2) A fogpótlással kapcsolatos költségtérítés fedezete a fegyveres
szerv költségvetését terheli.

9. § (1) E rendeletben foglaltakat az 1. §-ban meghatározott
szerveken és személyeken túl - köztisztviselők esetében a
közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője fogpótlásra
vonatkozó szabályozásának, közalkalmazottak vonatkozásában a
kollektív szerződés ez irányú rendelkezésének hiányában - a
Belügyminisztérium hivatali szervezeteire, a Belügyminisztérium
költségvetési fejezeten belül - az Országos Testnevelési és
Sporthivatal, valamint a Helyi önkormányzatok támogatásai és
hozzájárulásai cím kivételével - a belügyminiszter irányítása alatt
álló szervekre és a velük jogviszonyban álló köztisztviselőkre,
közalkalmazottakra, illetve nyugdíjasokra megfelelően alkalmazni
kell.

(2) Köztisztviselők esetében a közigazgatási szerv hivatali
szervezetének vezetője szemüvegtérítésre vonatkozó szabályozásának,
közalkalmazottak tekintetében a kollektív szerződés ez irányú
rendelkezésének hiányában a Belügyminisztérium hivatali
szervezeteire, a Belügyminisztérium költségvetési fejezeten belül - az
Országos Testnevelési és Sporthivatal, valamint a Helyi
önkormányzatok támogatásai és hozzájárulásai cím kivételével - a
belügyminiszter irányítása alatt álló szervekre és a velük
jogviszonyban álló köztisztviselőkre, közalkalmazottakra megfelelően
alkalmazni kell a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 44. §-ában
foglaltakat. Illetményalapon - közalkalmazottak esetében is - a
mindenkori köztisztviselői illetményalap értendő.

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép
hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a
hivatásos állomány és a polgári alkalmazottak társadalombiztosítási
és gyógyító-megelőző ellátásának szabályozásáról szóló 21/1988. (BK
8.) BM utasítás.
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 1    Lásd: 33/1997. (V. 13.) BM-IM-TNM együttes rendelet. 
 2    Beépítve: 33/1997. (V. 13.) BM-IM-TNM együttes rendelet 14. § (2)-(4). 
 3    Beépítve: 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 44. § (2)-(3). 
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