A Budapesti Rendőr-főkapitányság által elrendelt fokozott ellenőrzés
szolgálatteljesítésének akció szolgálati pótlékra vonatkozó jogosultságáról.
Budapest rendőrfőkapitányának utasítására a kapitány bűnügyi helyettese
3/2005. (XII.22.) BRFK Bü.h. körlevele 2005. december 22. és 24. napja közötti
időszakban Budapest területén az ünnepek miatti megemelkedett
bűnelkövetési veszélyhelyzetre tekintettel fokozott ellenőrzést és megerősített
szolgálatot rendelt el, melynek alapján hat fő bűnügyi, és a napi szolgálaton
felül három fő közrendvédelmi járőrt kell erre a feladatra beosztani.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm.
rendelet 57. §-a szerint akció szolgálati pótlékra az jogosult, aki az
állományilletékes parancsnok által szolgálati feladat végrehajtása érdekében
elrendelt országos vagy területi akcióban, illetőleg különleges szolgálati
feladatban vesz részt.
Fentiek alapján az akció szolgálati pótlékra való jogosultságnak három
konjunktív, összefüggő feltétele van:
1. az állományilletékes parancsnok rendelje el, vagy az utasítására
történjen
2. szolgálati feladat végrehajtása érdekében, amely
3. a) országos vagy
b) területi akcióban vagy
c) az illetékességi területi irányultságra tekintet nélkül különleges
szolgálati feladat ellátására vonatkozik.
Az akciószolgálati pótlékra vonatkozó jogosultság harmadik feltételének egyes
elemei vagylagos feltételek, azaz vagy országos, illetve területi akciónak kell
szerveződnie az állományilletékes parancsnok utasítása alapján, és ekkor nem
feltétel, hogy a szolgálati feladat különleges legyen; vagy illetékességi területre
tekintet nélkül a feladatnak különleges szolgálati feladatnak kell minősülnie.
Az akció fogalmát a Hszt. vagy a végrehajtási rendelete nem fogalmazza meg.
Jogszabályi definíció hiányában a területileg elrendelt fokozott ellenőrzést
álláspontunk szerint feltétlenül az akció fogalma alá kell sorolni, melynek és a
további feltételeknek való megfelelés miatt az érintett személyi állomány
álláspontunk szerint az irányadó időszakban jogosult akciószolgálati pótlékra.
A Hszt. 12. §-a alapján a szolgálati viszonyból eredő igény főszabályként 3 év
alatt évül el, azaz 3 évre visszamenően az állományilletékes parancsnok által
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vagy utasítására elrendelt országos vagy területi fokozott ellenőrzések, illetve
akciók az akció szolgálati pótlékra vonatkozó jogosultságot nyitják meg.
Jogsegélyszolgálat

