1./ Túlszolgálattal kapcsolatos témakör
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.
évi XLIII. törvény (Hszt.):
84. § (1) A szolgálatteljesítési idő heti 40 óra.
(2) A részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásokban az (1) bekezdésben
meghatározottnál hosszabb, de heti 54 órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idő
állapítható meg. Ettől eltérni csak a háromváltásos rendszer alkalmazása esetén lehet.
87. § (1) Ha a szolgálat érdeke vagy rendkívüli eset (baleset, elemi csapás vagy
súlyos kár megelőzése, illetőleg elhárítása, következményeinek felszámolása, továbbá
egyéb előre nem látható körülmény bekövetkezése) szükségessé teszi, a hivatásos
állomány tagja a 84. §-ban meghatározott szolgálatteljesítési időn túl, valamint a
munkaszüneti és pihenőnapon is kötelezhető arra, hogy szolgálatot teljesítsen
(túlszolgálat), illetőleg meghatározott ideig és helyen arra készen álljon. Nem minősül
túlszolgálatnak az ügyeleti-, őr- és készenléti szolgálat, valamint a gyakorlaton való
részvétel.
(2) Az elrendelhető túlszolgálat tartama naptári évenként 300 óra, amely a miniszter
által kiadott rendelkezésben további 50%-kal növelhető.

(3) A (2) bekezdésben írt korlátozás nem alkalmazható, ha a túlszolgálatra rendkívüli
esetben kerül sor.
88. § (1) A (2) és (3) bekezdés szerinti túlszolgálatot az állományilletékes
parancsnoknak írásban kell elrendelnie. A teljesített túlszolgálatról nyilvántartást kell
vezetni.
(2) A hivatásos állomány tagját - az állományilletékes és annál magasabb
parancsnok (vezető) kivételével - évi 150 óráig terjedő túlszolgálatért szabadidő, azon
felüli túlszolgálatért - beleértve a rendkívüli esetben teljesítettet is - díjazás illeti meg.
Az állományilletékes parancsnok a 150 órán belüli túlszolgálat díjazását is
engedélyezheti, ha a szabadidő kiadása a szolgálat ellátását veszélyeztetné.
(3) A túlszolgálatért annak időtartamával megegyező, ha pedig a túlszolgálatot a heti
pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének
megfelelő szabadidő, illetőleg díjazás jár.
(4) A túlszolgálatért járó szabadidőt a túlszolgálatot követő napon (napokon), de
legkésőbb 30 napon belül kell kiadni. Ettől el lehet térni, ha a túlszolgálat havi vagy
éves szolgálatteljesítési idő keretében történt.
(5) A túlszolgálatért annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésőbb a tárgyhónapot
követő 2. hónapban kell kifizetni.
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet:
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[A Hszt. 87. § (2) bekezdéséhez és a 88. § (5) bekezdéséhez]
8. § (1) Az elrendelhető túlszolgálat tartama naptári évenként 450 óra.
(2) Az elrendelt túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat 174 órás havi
osztószámmal kiszámított egy órára eső távolléti díj alapulvételével kell megállapítani.
a fenti jogszabályokon túl:
a rendőrség hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak
megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 15/1997. (X. 8.) ORFK
utasítás:
(A Hszt. 88. §-ához)
8. A teljesített túlszolgálatért csak egy jogcímen fizethető díjazás. Nem részesíthető
túlszolgálatért járó ellentételezésben a rendőr, ha a szolgálatban töltött ideje pótlékkal
van megváltva (ügyeleti díj, készenléti pótlék).
A túlszolgálat elrendelését és nyilvántartását a melléklet szerinti, illetve a helyi
igényekhez igazodó nyomtatványokon kell elvégezni.

A teljesített órákra járó illetménypótlékok helyett – amennyiben a jogot adó
tevékenységet a szolgálati időn túl teljesítették – a rendőrt túlszolgálatért járó
szabadidőben vagy díjazásban kell részesíteni, mivel a távolléti díj és a pótlékok
együttes fizetésére a vonatkozó jogszabályok nem adnak lehetőséget.

Jogsegélyszolgálat

