Bűnügyi kutyavezetőként dolgozom, jogosult vagyok-e közterületi vagy nyomozói
pótlékra?
1. Mindkét pótlékot a 140/1996. (VIII.31.) Korm. rendelet és a 20/1997. (III.19.) BM rendelet
szabályozza. Közterületi pótlékra az jogosult, aki az alapfeladatok ellátására szervezett
beosztásokban végrehajtói feladatot lát el, és a BM rendelet 2. számú mellékletének IX.
pontjába foglalt kimerítő felsorolás tartalmazza a beosztásának megnevezését. A bűnügyi
területen szolgálatot teljesítő kutyavezetők jogi helyzete sajátos, hiszen megfelelnek a Korm.
rendelet főszabályának, minthogy a bűnügyi kutyavezetők a rendőrség alapfeladatai ellátására
szervezett végrehajtói beosztások, azonban a BM rendelet kizárólag a közrendvédelmi és
közlekedésrendészeti tevékenységet ellátó beosztásokat nevesíti.
Véleményünk szerint ebből következően a szabályozás alkotmányellenes, a magasabb rendű
jogszabály, azaz a Kormányrendelt főszabályát a BM rendelet lerontja, és a rendelkezés sérti
az alkotmány szerinti egyenlő munkáért egyenlő bérhez való jogot is.
Minden bizonnyal hasonlóképpen vélekedhettek egyes megyei főkapitányságok is,
amelyeknél a bűnügyi kutyavezetők számára is megállapították a közterületi pótlékot, másutt
viszont ezt az igényt nem ismerték el.
2. Lényegében hasonló a jogi helyzet a nyomozói pótlék esetében is, hiszen a bűnügyi
kutyavezetők megfelelnek a Korm. rendelet azon feltételének, hogy beosztásuk ellátása során
bűnügyi megelőző és felderítő tevékenységet folytatnak, azonban a BM rendelet nem nevesíti
beosztásukat, így nyomozói pótlékban nem részesülnek.
Kiemelendő, hogy a mindkét pótlékra vonatkozó egyidejű igény megalapozatlan lenne, mert a
Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése alapján a nyomozói pótlékra vonatkozó jogosultság a
közterületi pótlékra vonatkozó igényt kizárja.
A Jogsegélyszolgálat szolgálati panaszt nyújtott be öt bűnügyi kutyavezető esetében, akik
számára a munkáltató sem közterületi, sem nyomozói pótlékot nem állapított meg. Az igényt
vagylagosan terjesztettük elő, hiszen egyidejűleg mindkét pótlékra vonatkozó jogosultság
nem állhat fenn. Már a szolgálati panaszokban jeleztük, hogy amennyiben azokat a
munkáltató elutasítja, a keresetünkben indítványozni fogjuk, hogy a bíróság az
Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezze, ha az előtte folyamatban lévő ügy elbírálása
során olyan jogszabályt kellene alkalmazni, amelynek alkotmányellenességét észleli.
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