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Zsinka András 

személyügyi helyettes államtitkár úr 

részére 

 

Belügyminisztérium 

 

Tárgy: 2015. évi …… törvény a rendvédelmi szervek hivatásos állománya szolgálati viszonyáról 

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

 

A tárgyban hivatkozott törvénytervezettel kapcsolatban a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek 

Országos Szövetsége az alábbi észrevételeket teszi: 

 

Illetményrendszer: 

A tervezet mellékletében szerepel a hivatásosok illetményrendszere, mellyel kapcsolatban az a szakmai 

véleményünk, hogy nagy a "szakadék"  a tiszti és tiszthelyettesi illetmények között. 

Beosztott tiszt szorzójának a maximuma 11,3 míg a tiszthelyettesé 7,6. Véleményem szerint a tiszthelyettesi 

maximum 9,3 lenne, amely kompenzálhatná azt, hogy a tiszthelyettesi állomány az, aki valóban a legnagyobb 

fizikai és mentális terhelésnek van kitéve. 

 

A fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó kollegák esetében indokolt plusz pótlék bevezetése, mivel a 

legnagyobb leterheltség őket éri nap, mint. Ezt 60 éves korig szinte lehetetlen "jól csinálni". 

 

XIII. fejezetben hivatkozik a rendvédelmi illetményalapra, amit jelenleg az állomány nem tud, hogy mennyi lesz 

és ehhez több szorzó is kapcsolódik, így még körülbelül sem tudja kiszámítani a majdani bérét, kifejezetten 

hogyha megnézzük az előterjesztés 14. oldalán található %-os értékeket és ezeket összehasonlítjuk a XXIX. 

fejezet 293.§-ában leírt %-os értékekkel (A kettő nem egyezik). 

 

Könnyített szolgálat: 

A könnyített szolgálat kapcsán a tervezet azt írja, hogy ha "van ilyen státusz", akkor van lehetőség a könnyített 

státuszra.  

Véleményünk szerint a könnyített státuszt „kötelezően” biztosítani kell, mivel a szolgálati nyugdíj megszüntetése 

kapcsán is erről volt szó, hogy biztosítják a könnyített státuszt a kollegáknak. Ez a jogintézmény főleg a 

végrehajtó állományt érinti érzékenyen. 

 

A 7.§ (4) bekezdése a jelenlegi szabálynak megfelelően szabályozza a jognyilatkozat megtámadhatóságát. (Nem 

támadhatja meg a jognyilatkozatát az, aki a tévedését felismerhette vagy a tévedés kockázatát vállalta),  

de ez a tervezet 21.§ -ban szereplő véleménynyilvánítás szabadsága (A hivatásos állomány tagja a részére kiadott 

parancsot, intézkedést - a 94. § esetét kivéve - nem bírálhatja, azokról a jog- és érdekérvényesítő tevékenysége 

körén kívül véleményt nem mondhat, a szolgálati rendet és a fegyelmet sértő nyilatkozatot nem tehet, a 

sajtónyilvánosság igénybevételével hivatalos eljárásban magánvéleményt nem nyilváníthat.)  

és a tervezetben szereplő többi alkotmányos alapjogi korlátozással együtt már alaptörvény ellenessé vált.  
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A 13.§ (3) A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszony létesítésekor vállalja, hogy e törvényben 

meghatározott feltételekkel, a szolgálati érdekeknek megfelelően a rendvédelmi szerv bármely szervezeti 

egységénél kötelezhető szolgálatteljesítésre, vagy e törvényben meghatározott más szervnél szolgálatot teljesíteni. 

A szolgálatteljesítés helyének meghatározásakor a hivatásos állományú méltányolható érdekeit lehetőség szerint 

figyelembe kell venni. 

 

Észrevétel: A hivatásos munkavállalók munkavégzési helye teljes bizonytalanságát okozza, bárki bárhol 

(családtól távol) köteles szolgáltatott teljesíteni úgy, hogy ezen egyoldalú munkáltatói döntés ellen még 

semmilyen jogorvoslati joga sincs. Javasoljuk, hogy szerepeljen benne a „beleegyezésével” szövegrész.  

13.§ (5) bekezdés: A hivatásos szolgálati beosztás szolgálati jellegének megszűnése miatti nem hivatásos 

munkakörré átminősítés esetén a hivatásos állományú az átminősített munkakörben hivatásos jogviszonyban 

legfeljebb 5 évig foglalkoztatható tovább. 

 

Kérdés: Mi történik, ha a munkáltató ennek elkerülése érdekében a megváltozott munkakörök a hivatásos 

állományúakat megcseréli (áthelyezi), mert akkor már nem kötelező a rendfokozat megtartása. 

Ha közalkalmazott (köztisztviselő/kormánytisztviselő) lesz csökkenthető-e az addigi fizetése? Mi van azokkal, 

akik vezényelve vannak egyenruhásként közalkalmazotti munkakörbe?  

 

19.§ (2) bekezdés: A hivatásos állomány tagja kötelezhető arra, hogy a külföldre utazását a szolgálati elöljárónak 

(vezetőnek) bejelentse, aki a szolgálati feladatok jellegére tekintettel, szolgálati vagy nemzetbiztonsági érdekből, 

megindokolt döntésével azt megtilthatja vagy korlátozhatja. 

 

Észrevétel: Ellentétes a Közösségi jog rendelkezéseivel (szabad mozgás), elegendő lenne a távollét bejelentése. 

 

20.§ (2) bekezdés: A visszarendelésre a szolgálati elöljáró jogosult. Nem rendelhető vissza a hivatásos állomány 

tagja, ha a visszarendelés számára a szolgálati feladat végrehajtásával arányban nem álló jog- vagy érdeksérelmet 

okozna. A visszarendelés folytán felmerült költséget a hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni. 

 

Észrevétel: Minden visszarendelés érdeksérelmet okoz! Pl: Alaptörvényben nevesített jogok, így a pihenéshez, a 

családhoz, szülői felügyelet joga… 

Alaptörvény XVII. cikk (4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves 

fizetett szabadsághoz. 

21.§ (3) bekezdés: A szolgálati helyen és szolgálati feladat teljesítése közben a hivatásos állományú politikai 

tevékenységet nem folytathat. 

Megjegyzés: Szükséges értelmező rendelkezésben kifejteni, hogy mi minősül politikai tevékenységnek. 

30.§ (b) bekezdés: más kereső foglalkozást e törvénynek az összeférhetetlenségről szóló 91. §-a 

figyelembevételével folytathat. 

 

Észrevétel: Ez a § a megtérítési kötelezettségről ír, a helyes a 98.§ 
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35.§ (1) bekezdés: A felsorolásból kimaradt a büntetlen előélet, valamint az egyes beosztásoknál a 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség is. A későbbiekben részletezett büntetlen előélet túl kazuisztikus döntési 

helyzetet teremt a bűn lejtőjén kevésbé, vagy jobban megbotlott személyek felvétele között, holott ilyenkor a 

döntés egyértelmű. 

39.§ (6) bekezdés: A rendvédelmi szerveknél tiszti beosztásba az (1)-(5) bekezdésben §-ban meghatározott 

feltételeken túl is csak az a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy nevezhető ki, aki angol, vagy 

francia, vagy német nyelvből államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. Amennyiben a betöltendő szolgálati 

beosztás ellátásához az előzőekben felsorolt nyelveken kívüli nyelv szükséges, akkor az e nyelvből meglévő 

államilag elismert nyelvvizsga az angol, francia vagy német nyelvből meglévő nyelvvizsga helyett alkalmazási 

feltételként elfogadható. 

Észrevétel: Miért kell kötelezővé tenni a felvételhez az egyébként végzettségének megfelelő személy felvételét a 

nyelvtudáshoz. És mi lesz azokkal, akik már ki vannak nevezve, de nem rendelkeznek nyelvismerettel? 

Bizonyos beosztások ellátásához nem szükséges a külföldi nyelv ismerete. 

 

40.§ (4) bekezdés: Az életvitel nem kifogástalan, ha 

c) a jelentkező vagy a hivatásos állomány tagja nem felel meg - különös tekintettel a szolgálaton kívüli 

magatartására, családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi, jövedelmi viszonyaira, valamint a bűncselekményt 

elkövető vagy azzal gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsolatára - a szolgálat törvényes, befolyástól 

mentes ellátása követelményének. 

Észrevétel: Miért kifogásolható valakinek az anyagi helyzete? 

50.§ (2) bekezdés: Ha az új szolgálati beosztásba helyezés nem jár a szolgálatteljesítés helyének 

megváltoztatásával, vagy az új szolgálatteljesítési hely eléréséhez szükséges idő a tartózkodási helytől - 

tömegközlekedés igénybe vételével - nem haladja meg irányonként a másfél órát, vagy a korábbi 

szolgálatteljesítési hely elérési idejéhez képest legfeljebb félórával növekszik, erre való tekintettel a beosztás 

megváltoztatásához nem szükséges a hivatásos állományú beleegyezése.  

Észrevétel: A szolgálatteljesítés új helyének meghatározásakor a hivatásos állományú méltányos érdekét 

lehetőség szerint figyelembe kell venni.  – túl körülményes meghatározás, törvényi szinten ilyet nem lehet, 

jelentős érdeksérelemhez vezethet. 

51.§ (1) bekezdés: A szolgálat érdekében, beleegyezésével vagy a hivatásos állományú kérelmére a hivatásos 

állományú a rendvédelmi szerv más szervezeti egységéhez áthelyezhető, feltéve, hogy a tervezett új szolgálati 

beosztáshoz előírt képzettségi és alkalmassági feltételeknek megfelel.   

 

Észrevétel: Az alapjogok korlátozásánál ez nincs nevesítve, szükséges a kiegészítés! 

 

52.§ (2) bekezdés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a vezetői kinevezés határozatlan időre szól. Vezetői 

kinevezés helyettesítés céljából vagy tartós külszolgálat időtartamára határozott időre is adható. A helyettesítés 

céljából adott határozott idejű vezetői kinevezés meghosszabbítható. 



 
 

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége 

 

 

 

 
Kucsera Miklós főtitkár 

Budapest. 1108. Venyige u. 1. tel:+36/30-510-0737, e-mail: kucsera.miklos@bv.gov.hu, www.fbvszosz.hu 

Észrevétel: Helyettesítés időtartamára csak megbízás lenne az indokolt, mivel a helyettesített személy „visszatér”, 

úgy nem lesz beosztása a helyettesítőnek. 

 

A 52.§ (4) bekezdés: A területi és a helyi szerv vezetője 5 évre nevezhető ki vezetői beosztásába. A kinevezés 

azonos szolgálati helyen egy alkalommal, 5 évvel hosszabbítható meg, amennyiben a vezető által irányított 

szervezeti egység szervezeti teljesítményértékelésének átlaga kivételes teljesítmény fokozatú.    

 

Észrevétel: Indokolatlanul és diszkriminatívan csak a helyi és területi vezetők mandátumát szűkíti le 5 + 5 évre, 

ezzel szemben az országos vezetetők mandátuma korlátlan.  Továbbá ellentétes a (2) bekezdéssel: (2) Törvény 

eltérő rendelkezése hiányában a vezetői kinevezés határozatlan időre szól. ez alapján nem érdemes területi, vagy 

helyi szerv vezetőjének lenni. 

Megjegyzés: Ez az állomány számára 5 évente akár bizonytalanságot is okozhat, ami nem szolgálja a nyugodt 

munkavégzést. 

 

53.§ (1) bekezdés: A hivatásos állomány tagja a vezetői beosztásából indokolás nélkül azonnali hatállyal 

felmenthető vagy arról az érintett 30 napos határidővel indokolás nélkül bármikor lemondhat. 

 

Észrevétel: A mondat első fele ellentétes a Közösségi Joggal és Alkotmányellenes is. (AB döntés) 

 

53.§ (3) bekezdés: Ha a vezetői kinevezés visszavonásakor a (2) bekezdés szerinti szolgálati beosztás nem 

biztosítható, de az a későbbiekben várható, úgy az érintett beleegyezésével – a vezetői besorolása szerinti utolsó 

illetménye 75%-ának folyósítása mellett - a beosztásba helyezéséig, de legfeljebb 1 évig rendelkezési állományba 

helyezhető. Ez esetben a szolgálati hely és szolgálati tevékenység meghatározásáról az állományilletékes 

parancsnok köteles gondoskodni. 

Észrevétel: Ha kinevezés visszavonása nem önhibából következik be, akkor javasoljuk illetménye 100%-ának 

folyósítását. 

53.§ (4) bekezdés: Ha a hivatásos állomány tagja a részére felajánlott beosztást elfogadja, új beosztásának 

megfelelően be kell sorolni és illetményét megállapítani. Ha a hivatásos állomány tagja a vezetői kinevezés 

visszavonását követően a számára felajánlott, a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő beosztást 

nem fogadja el, szolgálati viszonyát az 76. § (2) bekezdés e) pontja alapján felmentéssel meg kell szüntetni. 

Észrevétel: Javasoljuk a szolgálati járandóságra jogosultság megállapítását amennyiben rendelkezik 30 év 

szolgálati viszonyban eltöltött idővel. 

55.§: Véleményünk szerint valamennyi vezénylés esetében szükséges annak rögzítése, hogy ahhoz a hszt. 

állomány tagjának beleegyezése is szükséges, annak hiánya esetén ismét egy alapjog korlátozás van burkoltan 

nevesítve a törvénytervezetben. 

A 64.§ (2) bekezdés pontosítása szükséges (Az (1) bekezdés szerinti szolgálati beosztások ellátására, illetve a 

helyettesítésre szóló megbízás történhet az eredeti beosztás ellátása mellett vagy az ellátása alóli mentesítéssel. A 

helyettesítés az egy évet nem haladhatja meg. Az illetmény nélküli szabadságon távollevő helyettesítése az 



 
 

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége 

 

 

 

 
Kucsera Miklós főtitkár 

Budapest. 1108. Venyige u. 1. tel:+36/30-510-0737, e-mail: kucsera.miklos@bv.gov.hu, www.fbvszosz.hu 

illetmény nélküli szabadság tartamára szólhat.  A naptári éven belüli egy hónapi időtartamot meg nem haladó 

megbízáshoz a hivatásos állomány tagjának beleegyezése nem szükséges.) 

 

69.§: Szükséges kiegészíteni azzal, hogy a felmentéssel, vagy eü. okból, esetleg rendelkezési állomány 

megszűnését követően szolgálati járandóságra jogosult legyen az, aki 30 év szolgálati viszonyban töltött idővel 

rendelkezik. Ezzel megbecsülnék azokat, akik már bizonyítottak, de önhibájukon kívül tovább nem 

foglalkoztathatók. 

A 70.§ (1) bekezdésében megfogalmazott könnyített szolgálatba helyezés feltételeinek pontosítása szükséges. 

Nincsenek nevesítve az ilyen beosztások sehol sem. 

Egyértelműen látható, hogy a korábban tervezett könnyített szolgálat, illetve a nyugdíj előtti rendelkezési 

állomány a hivatásos szolgálati jogviszony tartalmi elemeire nem integrálható, nem értelmezhető, a korábbi 

szolgálati nyugdíj megreformált változata a helyénvaló. 

70.§ (2) bekezdés az (1) bekezdés alkalmazásában 

a) a szolgálati viszonyban töltött időbe be kell számítani az 1996. augusztus 31-ét követő hivatásos állományba 

vételt közvetlenül megelőzően rendvédelmi szervnél, a Magyar Honvédségnél vagy a miniszter által vezetett 

minisztériumnál 2012. január 1-je előtt megszakítás nélkül közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, 

munkaviszonyban eltöltött időt azzal, hogy e jogviszonyokban eltöltött idő ötven százalékos mértékben vehető 

figyelembe, továbbá …. 

Észrevétel: Ez diszkriminatív. Miért nem számolják be a 100%-át? Az egyenlő bánásmódba ütközik. 

72.§ (4) bekezdés: A könnyített szolgálatban foglalkoztatott hivatásos állományú illetménye a besorolása és 

szolgálati ideje alapján megállapítható illetményének 90%-a.  

Észrevétel: Javasoljuk, hogy legyen 100%. 

72.§ A hivatásos szolgálat felső korhatára a hivatásos állományúra irányadó társadalombiztosítási öregségi 

nyugdíjkorhatár. A hivatásos szolgálati jogviszony annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, melyben a 

hivatásos állományú eléri a reá irányadó társadalombiztosítási öregségi nyugdíjkorhatárt.  

Észrevétel: A Hszt. hivatásos jogviszony keretében előírt többletkövetelmények nyilvánvalóvá teszik, hogy az 

öregségi nyugdíjkorhatár elérése számos esetben a halál bekövetkezése okán nem lehetséges az előbbi okok miatt. 

Mindezekre való tekintettel in integrum restitutio – azaz az eredeti állapot (szolgálati nyugdíj) helyreállítása 

szükséges. 

A 74.§ (3) bekezdés pontosítása szükséges (Aki a szolgálati viszonyáról lemondott, a lemondási idő elteltével 

elveszti a jogszabályokban meghatározott volt hivatásos állományúak részére, hivatásos szolgálat alapján a 

jogviszony megszűnését követően is biztosított jogosultságait.) mert 2014. december 31-ig az általános tb 

szabályok alapján megszerzett korkedvezményt ez a szabály elvenné.  
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89. § (1) bekezdés: A törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya ha 

a) megsérti e törvénynek a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési jog, az egyesülési jog, a választó jog 

korlátozásáról szóló rendelkezéseinek tevékenységet tilalmazó szabályait 

Észrevétel: Ez a rendelkezés túlzó, aránytalan a korlátozás, főleg, ha megfelelő és törvényes vizsgálat lefolytatása 

nélkül történik. Amennyiben nem szolgálati helyén követi el, úgy szabadidejében folytathasson politikai 

tevékenységet, ami nem összeférhetetlen munkájával.  

A 91.§ (1) bekezdés pontosítása szükséges (Ha a szolgálati viszony a 71. § c), h), i) pontja, a 76. § (2) bekezdés 

b)-d) pontja, vagy az 89. § (1) bekezdésének a), b) és d) pontja alapján szűnt meg, a rendvédelmi szerv a 

szolgálati beosztáshoz és előmenetelhez szükséges iskolarendszerű képzéshez térítés mentesen nyújtott támogatás 

időarányosan visszakövetelheti, ideértve a pénzbeli juttatásokat, a természetbeni élelmezés értékét, valamint a 

megállapított, de meg nem fizetett tandíjnak azt a hányadát is, amelyet a felsőoktatási intézményben a szociális és 

tanulmányi kedvezmények mellett is meg kellett volna fizetni.)  

 

Lemondás, esetében mivel nincs más felmondási jogcím, illetve aki megsérti e törvénynek a véleménynyilvánítás 

szabadsága, a gyülekezési jog, az egyesülési jog, a választó jog korlátozásáról szóló rendelkezéseinek 

tevékenységet tilalmazó szabályait. E törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott és az alapján az 

állományilletékes parancsnok által előírt képzési és vizsga kötelezettségei teljesítését elmulasztotta; okán történő 

szolgálati viszony megszűnés esetében már a szolgálati jogviszony megszüntetése is szankció jellegű, további 

hátrányos megkülönböztetést ehhez nem szabad fűzni. Továbbá a megtérítendő összeg fogalmai is igen 

képlékeny, a tervezetből annak nagysága nem ítélhető meg az érintet személy is csak a szolgálati viszonya közben 

tudja meg annak nagyságát.  

100.§ (1) bekezdésében 1 alkalommal írja elő az állomány teljesítményértékelését a jelenlegi 2-höz képest.  

 

Kérdés: Ez véletlen vagy csak könnyítés lesz? 

 

110.§ (2) bekezdés: Ha a hivatásos állományút kérelmére vagy neki felróható okból alacsonyabb beosztásba 

helyezik, akkor a szolgálati ideje figyelembe vételével az új beosztás beosztási kategóriájához rendelt 

rendfokozatot kell részére megállapítani.  

 

Észrevétel: Miért büntetnek még azzal is ami csak fegyelmi fenyítésként alkalmazható a rendfokozatban való 

visszavetést.  

 

A 120.§ (1) bekezdés második mondata ellentétes az Uniós munkaidő irányelv szabályaival (túlszolgálattal együtt 

heti max. 48 óra).  

 

A 124.§ (2) bekezdés második mondatát pontosítani kell, mert a tervezet 13.§,  94.§  és a 21.§ (4) bekezdése 

alapján a hivatásos állományú munkavállalónak nincs önkéntes vállalás megtételére szolgáló jognyilatkozati 

lehetősége, a szigorú parancsuralmi rendszerben még a törvénysértő parancsot is végre kell hajtania.  
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A 124.§ (3) bekezdés második mondatát pontosítani kell, mert az (2) bekezdés alapján rendkívüli esetben lehet 

túlszolgálatot elrendelni, így szinte minden esetben az időkorlát megszűnne, így e szabály is ellentétes az Unió 

munkaidő irányelvével.  

125.§ (2) bekezdés: A rendvédelemi szerv vezetőjének és helyetteseinek, valamint a szervezeti egység 

vezetőjének és helyetteseinek a teljesített túlszolgálatért ellentételezés nem jár, ha az nem haladta meg a naptári 

évenként 360 órát. A hivatásos állomány egyéb tagjának túlszolgálattal azonos tartamú szabadidőt kell 

biztosítani. Ha pedig a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének 

megfelelő szabadidő jár. 

Észrevétel: Nem derül ki, hogy az ellentételezés mit takar, amennyiben pénzbeli ellentételezés elvonásáról van 

szó, akkor az diszkriminatív szabályozást eredményez. Ezen túlmenően ellentétes az Alaptörvénnyel. 

125.§ (4) bekezdés: A túlszolgálat elrendelésének és elszámolásának, valamint a szabadidő kiadásának rendjét a 

miniszter állapítja meg. 

Észrevétel: Ebben a törvényben kellene szabályozni. 

A 128.§ (4) bekezdésében rosszul van feltüntetve, mert az új Bv. Kódex szerint már nincs KBK hanem 

Biztonsági Részleg van helyette.  

 

Kérdés: az évente megillető pótszabadság mértéke minden kategóriában 1 nappal nőne? 

 

139.§ (7) bekezdésben a)-d) pontban felsoroltakat ki kellene egészíteni a büntetés-végrehajtás esetében a 

fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó állományt. 

 

A 141.§ (1) bekezdésében felsoroltakat javasoljuk kiegészíteni egy f.) fogvatartottak között szolgálatot teljesítők 

pótléka havonta az illetményalap 50%-a - ponttal. 

 

A 142.§ rendelkezik az illetmény kifizetéséről tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.  

 

Észrevétel: Ezt tudomásunk szerint idéntől törölték el a tárgyhónapot követő hónap 5-10 napjáig. 

 

A 146.§-ban leírt jubileumi jutalomnak csak az "A" változatát tudja elfogadni az állomány. 

 

A 154.§-ban rendelkezik a Cafetériáról történő nyilatkozás idejéről (tárgyév január 31-ig).  

 

Megjegyzés: Szeretnénk, ha ez maradéktalanul megvalósulna vagy esetleg a tárgyévet megelőző év december 

31.-re módosulna. 

 

172.§ (8) bekezdés: A felfüggesztés megszüntetése érdekében újabb panaszt legfeljebb az előző panasz 

elbírálásától számított 1 30 nap elteltével nyújtható be. 

 

Észrevétel: Az 1 szóköz 30 nap számunkra nem értelmezhető, nyilván gépelési probléma, de 130 vagy 30 akart 

lenni? Vagy valami más? 
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A 192.§ (3) bekezdést pontosítani kell (A döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, a hivatásos 

állomány tagja az annak végrehajtásáról rendelkező állományparanccsal (határozattal) szemben a Hszt. 237. §-a 

alapján benyújtott - nem halasztó hatályú - szolgálati panaszban kifogásolhatja a döntés jogszerűségét.) szemben 

a nagyobb súlyú fegyelmi felelősségre vonással a méltatlansági eljárásban a nem jogerős határozat és a Becsület 

Bíróság által el nem bírált döntés alapján szűnik meg a szolgálati jogviszony.  

239.§ (5) A rendvédelmi szerv kérelmére a bíróság mellőzheti a hivatásos állományú eredeti beosztásba, 

munkakörbe történő visszahelyezését, ha a hivatásos állományú továbbfoglalkoztatása a rendvédelmi szervtől 

méltányolható okból nem várható el. 

(6) A munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi az eredeti beosztásba, munkakörbe történő visszahelyezést, a 

bíróság a rendvédelmi szervet - az eset összes körülményei, így különösen a jogsértés és annak következményei 

súlyának mérlegelésével - a hivatásos állomány tagja részére legalább két, legfeljebb tizenkét havi 

átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére kötelezheti. 

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy lehessen kártérítést kérnie az elmaradt jövedelme ügyében. 

248.§ A szolgálati idő számítása kapcsán konkrétan nevesíteni kell, hogy mit értenek konkrétan 

"kedvezményesen számított szolgálati időn." 

  

A 261.§ (3) bekezdésében az "MRK. tisztségviselője, az ügyintéző testületének tisztségviselő tagja nem lehet" a 

(d) pont szerint az "akit szakszervezeti tisztségviselőnek megválasztottak". 

 

Észrevétel: Ez az összeférhetetlenségi szabály több szempontból is aggályos. 

Egyrészről diszkriminatív, mivel a szakszervezet is érdekképviseleti szerv, ezáltal hasonló a rendeltetése 

valamelyest az MRK-val.  

Véleményünk szerint "Alaptörvénybe" ütköző, mivel az összeférhetetlenség jogintézménye a "hatalmi ágak 

összeférhetetlenségét, összefonódását" kívánja megakadályozni, ezáltal a szakszervezeti tisztségviselő nem 

összeférhetetlen az MRK tisztségviselői tisztséggel. 

 

A tervezet önkényesen határoz meg összeférhetetlenségi kategóriákat, például az állami vezetőket 

összeférhetetlenné teszi a szakszervezeti tisztségviselőkkel egyűt, de önkényesen kihagyja az állományilletékes 

parancsnokokat, és szervezetszerű helyetteseiket és azok elöljáró parancsnokait, így előfordulhat, hogy a 

munkáltató saját magával mint az MRK tisztségviselőjével egyeztet, konzultál.   

 

Indokolatlan ezen önkényes összeférhetetlenség a hivatásos állományú munkavállalók esetében, hiszen e 

tárgyban az egyesülési alapjog nincs korlátozva más kamarai, illetve érdekképviseleti tagságában való részvétel 

esetében, így álláspontom szerint ezen önkényes és szükségtelen alapjog korlátozás alaptörvénybe ütközik.  

Egyértelmű, hogy egy politikai párt tagja, más államhatalmai szerv vezetője, tagja összeférhetetlen, azonban a 

szakszervezeti vezető biztos, hogy nem. 
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Egyes rendelkezések átfogó vizsgálata témakörök alapján:  

 

szolgálatteljesítés helye – önkény forrása  

 

A Tervezet 13. § a szolgálati jogviszony jellegével foglalkozik, mely a Hszt. 15. § rendelkezéséhez képest 

lényeges visszalépés a hivatásos állományú életkörülményei és méltányolható érdekei tekintetében. 

 

A Hszt. 15. § (1) bekezdés szerint: „A hivatásos állomány tagjának szolgálati helyét a fegyveres szerv szervezeti 

egységei területi elhelyezkedésének és a fegyveres szerv feladataiból fakadó szakmai igényeknek megfelelően, a 

hivatásos állomány tagja méltányos érdekeinek figyelembevételével kell meghatározni.” 

A ugyanezen § (2) bekezdés szerint: „A hivatásos állomány tagja e törvényben meghatározott esetekben és 

feltételek szerint a szolgálati helyéről áthelyezhető, illetve más szolgálati helyre vezényelhető.” 

 

A Tervezet 13. § (3) bekezdése ezzel szemben azt tartalmazza, hogy: „A hivatásos állomány tagja a szolgálati 

viszony létesítésekor vállalja, hogy e törvényben meghatározott feltételekkel, a szolgálati érdekeknek megfelelően 

a rendvédelmi szerv bármely szervezeti egységénél kötelezhető szolgálatteljesítésre, vagy e törvényben 

meghatározott más szervnél szolgálatot teljesíteni. A szolgálatteljesítés helyének meghatározásakor a hivatásos 

állományú méltányolható érdekeit lehetőség szerint figyelembe kell venni.” 

 

A Tervezet alapján tehát a rendvédelmi szerv bármely szervezeti egységénél kötelező a szolgálatteljesítés, és a 

Hszt. 15. § (1) bekezdéstől eltérően a szolgálat teljesítésének helyének meghatározása tekintetében a hivatásos 

állomány tagjának méltányos érdekeit már nem kötelező figyelembe venni, hanem az érdekek védelme csak 

„lehetőség szerinti” szintre szorul vissza. Mindez a jogalkalmazás során a hivatásos állományú és családjának 

kiszolgáltatottságát eredményezi, mivel a munkáltató gyakorlatilag korlátlan jogkörrel bír e tekintetben, illetve a 

jogszabály a mérlegelés sarokpontjait sem fogalmazza meg. 

 

Átminősített munkakör – indokolatlan hátrány okozása, bizonytalan jogalkalmazás 

 

A Tervezet 13. § (5) bekezdés az átminősített beosztásban lévő hivatásos állományú számára aránytalan 

sérelemmel jár, mely kimondja, hogy: „A hivatásos szolgálati beosztás szolgálati jellegének megszűnése miatti 

nem hivatásos munkakörré átminősítés esetén a hivatásos állományú az átminősített munkakörben hivatásos 

jogviszonyban legfeljebb 5 évig foglalkoztatható tovább.” 

 

Érdekes példa, hogy rejtjelkezelő, vagy az orvos valamely szervnél közalkalmazott, míg más szervnél hivatásos 

állományú. Az egyes rendvédelmi szervek a beosztások jellegének minősítési gyakorlatát egymáshoz képest is 

eltérően alakítják, a Tervezet ugyanakkor nem határozza meg az átminősítés szempontrendszerét. Mindez a 

jogalkalmazás következetlenségéhez, és önkényhez vezethet. Az adott beosztásban hivatásos szolgálati 

jogviszonyban lévő számára egy szakmai indokolás nélküli, lényegében fiskális szempontok alapján történő 

szolgálati jelleg átminősítés jelentős érdeksérelemmel jár, anyagi és erkölcsi szempontból egyaránt. Mindez 

felvetheti az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértését is, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3. § a) pontja, az 5. § d) pontja, 7. § (2) bekezdés b) pontja, 

valamint a 8. § t) pontja alapján. 

 

Megjegyzést érdemel, hogy a Tervezet 13. § (5) bekezdése a szolgálati jelleg megszűnése esetén meghatározza a 

legfeljebb 5 évi beosztásban tölthető időt, ugyanakkor hallgat arról, hogy a beosztásban lévő jogviszonya az 5 év 

elteltével hogyan alakul (megszűnik, vagy az átminősített beosztás jellegének megfelelően átalakul), illetve arról, 

hogy az 5 éven túli beosztásban tartás (pl. munkáltató mulasztása) milyen munkajogi következményekkel jár. A 
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jogviszony megszűnése, vagy más közszolgálati jogviszonnyá történő átalakulása a fentiek szerint az önkény, 

továbbá a másokhoz képest hátrányos megkülönböztetés megjelenési formája lehet, azzal, hogy az átminősítés 

ténye a fenti következtetés szerint önmagában is bizonytalan jogalkalmazói helyzetben történik. 

 

A Tervezettel szemben az átminősített beosztásban lévő hivatásos állományú számára a méltányos megoldás az 

lenne, ha az adott, átminősített beosztásban történő szolgálata a hivatásos szolgálati jogviszonyát nem érintené, a 

jelenleg hatályos Hszt. rendelkezése szerinti időbeli korlát nélkül.  

 

Vezetői beosztás – bizonytalan helyzettel, családbarát támogatás hiányában 

 

A Tervezet területi és a helyi szerv vezetőjére irányadó 52. § (4) bekezdését kifejezetten károsnak tartjuk a 

vezetői utánpótlás szempontjából, és méltánytalannak a vezetők személyi és családi körülményei szempontjából. 

A Tervezet a vezető számára azonos szolgálati helyen 5 év eltöltését teszi lehetővé, mely egy esetben lenne 

meghosszabbítható, a szervezeti egység szervezeti teljesítményértékelésének kivételes átlagú teljesítmény 

fokozata esetén.   

 

Megítélésünk szerint a Tervezet eme formájában indokolatlan, a vezetővé válás iránti motiváltságot visszaveti, a 

vezetővé kinevezés magában fogja hordozni a későbbi településváltást és költözést, mely egy család életében 

nagy törés, magánéletbeli, társadalmi, mind pedig egzisztenciális szempontból.   

 

Volt vezető visszavett rendfokozata 

 

A Tervezet vezetői beosztásba történő helyezésével, majd annak megszűnésével járó rendfokozat változását 

szabályozó 110. §-a méltánytalan a vezetői beosztást vállaló, majd onnan távozó hivatásos állományúval 

szemben, és fegyelmi fenyítéssel, vagy katonai büntetéssel ér fel, figyelemmel a rendfokozat magyar katonai 

hagyományban betöltött jellegére és megítélésére. Különösen sérelmes a Tervezet azon kitétele, hogy a kérelemre 

alacsonyabb beosztásba helyezést is alacsonyabb rendfokozattal „honorálja” a jogalkotó, holott egy ilyen 

kérelemnek lehetnek méltányolható okai (pl. családi ok, egészségi állapot stb.). A rendfokozatok döntően a 

szolgálati idő elismerését kell, hogy jelezzék, hasonlóan a köztisztviselők besorolásához, azonban emellett az 

érdemeket, és a rátermettséget is kifejezik. A magyar hagyományban, valamint a közvélemény előtt a 

rendfokozatban való visszalépés büntetést, erkölcsi megszégyenülést jelent, így a Tervezet e megoldása 

elfogadhatatlan. 

 

A rendfokozatok megtartásának jelenleg hatályos Hszt. szerinti megoldását látjuk elfogadgatónak, legfeljebb a 

Tervezet 293. § (3) bekezdése szerinti „címzetes” jelező viselésének előírása jöhet szóba ilyen helyzetben. 

 

katonai temetés szűkülése – erkölcsi elismerés visszaszorulóban 

 

A Tervezet a 233. § alatt az elhunyt hivatásos, valamint a nyugállományú elhunyt kegyeleti megbecsüléséről 

rendelkezik, míg a szolgálati járadékban részesülő személyek ilyen erkölcsi megbecsüléséről egyszerűen hallgat. 

Ez vélhetően tükrözi a jogalkotó azon akaratát, hogy a szolgálati járadékban részesülők nem érdemesek erre az 

erkölcsi megbecsülésre, mely markánsan sérti az érintett státuszban elhunyt emlékét, valamint hozzátartozói 

kegyeleti jogát. 
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Figyelemreméltó a Tervezet kegyeleti rendelkezésének megszövegezése abban a tekintetben is, hogy a katonai 

temetést már nem a hivatásos jogviszonyhoz köti, hanem a jogosultságot szűkíti, a hősi halott, a szolgálat halottja, 

a rendvédelmi szerv, fegyvernem, helyőrség, szervezeti egység halottja cím adományozásra utalással. Ezzel az 

elhunyt emléke, valamint hozzátartozók kegyeleti joga szűkül. 

 

A Tervezet fenti, szigorító szövegéhez képest a Hszt. 209. § (1)
 
bekezdése a kegyeleti érdekeket szemmel 

láthatóan  jobban érvényesíti az alábbi rendelkezésével: „A kegyelet hivatalos kifejezéseként az elhunytat - a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel - végtisztesség megadásaként katonai tiszteletadással, az intézkedésre jogosult 

hozzátartozó kérésének megfelelően polgári szertartással vagy vallási közösség által végzett vallásos 

szertartással kell eltemetni.” 

Ehhez rendszertanilag jól illeszkedik ugyanezen § (2) és (3) bekezdése: 

 

„(2) Nem illeti meg az (1) bekezdés szerinti katonai tiszteletadással történő eltemetés azt, aki a halálát 

szándékosan maga okozta, illetve akinek a halála önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotának 

következménye. 

(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények figyelembevételével a (2) bekezdésben foglalt esetben is lehetséges 

a katonai tiszteletadással történő eltemetés.” 

 

Figyelemmel a hivatásos szolgálattal járó áldozatvállalásra, erkölcsi szempontból indokolt a hozzátartozó 

kérésének akceptálása. A szigorító rendelkezés az általános gondossággal korábban munkáját végző ember és 

hozzátartozói szempontjából méltánytalan szigorítást jelentene, és erkölcsi szempontból jelzés értékű lenne. 

 

A szolgálati járadékban részesülők szabályozatlan helyzete 

A Tervezet nagy hátrányának tarjuk, hogy hallgat a szolgálati járadékban részesülők (illetve hátramaradt 

hozzátartozói)  társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti ellátási formáiról, így gyakorlatilag e személyi kör, 

illetve hozzátartozóik semminemű védelemre, sem pedig megbecsülésre nem számíthatnak 

 

 

Budapest, 2015. január 19. 

 

           

 

Tisztelettel: 

 

 

FBVSZOSZ Elnöksége nevében 

   Kucsera Miklós 
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