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A rendvedelmi feladatokat ellato szervek hivatasos allomanyanak szolgalati jogviszonyarol
szolo 2015. evi XLIII. torveny (uj Hszt.) 2015. julius 1-jei hatalybalepese, valamint az ezen
idoponttal vegrehajtott illetmenyemeles eddigi tapasztalatai alapjan a szemelyi allomany
erdekkepviselete koreben az alabbi megkeresessel fordulok Onhoz.
Mind a hivatasos allomany, mind szakszervezetiink akceptalja a 2015. julius 1-jevel
megvalosult berrendezest, ugyanakkor e tekintetben, es az uj Hszt. hatalybelepese altal
generalt jogi problemak miatt is szeretnenk felhivni a rendvedelmi tarca vezetesenek
figyelmet a kovetkezokre, egyiittal kezdemenyezve az azok kikuszobolese erdekeben
szukseges intezkedesek megtetelet.
I.
1)

Illetmenyemeles

Korabbi potlekok beszamitasa, megszunese

Az atlag 30 %-os illetmenyemeles alapjaba nem keriilt beszamitasra a korabban
folyositott nyelvpotlek, ami a jovoben a jogszabalyi feltetelek hianya miatt a potlektol eleso
kollegak tekinteteben azt eredmenyezte, hogy ok vegso soron kisebb mertekii beremelest
kaptak. PL: az uj Hszt. alapjan az ugymond preferalt nyelvek eseteben alapfokra csak
komplex nyelvvizsga utan jar potlek, tehat akinek vagy csak szobeli vagy csak irasbeli
alapfoka van mondjuk nemet nyelvbol, az 2015. 06. 30-ig kapott ezert 10 % nyelvpotlekot,
2015. 07. 01-t61 viszont mar nem. Az illetmenyemeles elmaradas meg markansabb, ha a
peldaban emlitett kollega korabban netan mondjuk roman nyelvbol meglevo alapfokii
nyelwizsgaja utan ugyancsak 10 %-os nyelvpotlekot is kapott 2015. 06. 30-ig. 2015. 07. 01tol ugyanis mar ezt sem kaphatja, mivel az uj Hszt. szerint az egyeb - nem preferalt - nyelvek
utan alapfokra nem jar nyelvpotlek.
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A gepjarmuvezetoi potlek, azok tekinteteben, akik 2015. 06. 30-an reszesultek ilyen
potlekban, beeptilt az illetmenyemeles alapjaba, tehat arra kaptak meg a 30 %-os beremelest,
viszont a szolgalati gepjarmu vezetesere minden - arra jogosultsaggal (iigyintezoi vizsga,
stb.) rendelkezo - hivatasos kotelezheto. Igy azok, akik korabban a rendorsegi kvota miatt
nem kaptak gepjarmuvezetoi potlekot, kevesebb penzert ugyanugy kotelezettek
gepjarmiivezetesre, mint azok, akik ezert kozvetetten illetmenyemelesben reszesultek.
A gepjarmuvezejto potlek problemahoz kapcsolodva azt is szuksegesnek tartjuk kiemelni,
hogy a szolgalati gepjarmu vezetese komoly karteritesi es egyeb felelosseggel parosul,
ami a gepjarmuvezetoi potlek megsziinesevel nem keriil kompenzaiasra, melyet
hianyolunk es tovabbra is szuksegesnek tartunk kulon dijazassal elismerni. A specialis
rendorsegi gepjarmuveket vezetok dijazasanak indokoltsaga velemenyiink szerint
ugyancsak vitathatatlan: pi. rabszallito, motor, stb.
Az ejszakai potlek tekinteteben ugyancsak hatranyosan valtoztak a folyositas feltetelei,
mivel a korabbi szabalyozassal ellentetben - amennyiben a szolgalatteljesites tobb mint fele
ejszakai idoszakra esett, ugy a teljes szolgalatra jart a potlek - csak a kifejezett ejszakai
idoszak kerulhet dijazasra (uj Hszt. 161. §). Raadasul a korabbi delutani potlek is
megszunt.
Az emlitett potlekok vonatkozasaban kezdemenyezziik
feliilvizsgalatat, illetve a hatalyos potlekrendszer kibdviteset!

a

jogi

szabalyozas

Az atlag 30 %-os illetmenyemeles kapcsan tovabbi problemat, illetve csalodottsagot
eredmenyezett az, hogy az illetmenyemeles miatti berkompenzacio-veszteseg
kovetkezteben tobb kollega bernovekmenye valojaban nem eri el a 30 %-ot, mivel akar
tobb ezer Ft-tal is lecsokkent juliustol a berkompenzacio osszege. Ezen kollegak - es fokent a
kisebb fizetesuek - jogosan erzik magukat becsapottnak, mert amit az egyik oldalon kaptak,
azt a masik oldalrol elveszitettek.
Kezdemenyezziik
a
berkompenzacio-veszteseg
ellentetelezeset az erintett szemelyi kor tekinteteben!
2)

valamilyen

formaban

torteno

Preferalt telepulesi potlek

Hianyoljuk, hogy mindezidaig nem tortent meg az uj Hszt. szerinti „preferalt telepulesi"
potlek jogi szabalyozasa: mely szolgalati helyeken milyen beosztasban dolgozok jogosultak
ra, mekkora %-os mertekben.
3)

Illetmenyelemek 2015. 07. 01. utani valtozasa

Az uj illetmeny-besorolasi parancsok rogzitik a hivatasos allomany tagjait 2015. 07. 01. es
2015. 12. 31. kozott megilleto dijazas osszeget.
A hivatasos szolgalati idopotlek mertekenek ezen idoszak alatti esetleges valtozasa (%-os
mertek emelkedese) eseten tapasztalataink szerint nem tortenik meg az uj illetmeny
megallapitasa (illetmeny-valtozas parancsositasa), de ennel is nagyobb hianyossag, hogy az
illetmeny-ndvekmenyt sem kapjak meg az arra jogosultta valok. Holott az uj Hszt.
kifejezetten - az ugyancsak illetmenyemelkedessel jaro - fizetesi fokozat eloresorolas
vegrehajtasanak hatalyat odazza el 2018-ig.
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A szolgalati idopotlek problemajahoz kapcsolodva altalanos negativ tapasztalat, hogy az uj
Hszt. 156. § (1) bekezdes, valamint a 280. § (1) bekezdes g) pont egytittes rendelkezeseivel
ellentetesen nem kerultek figyelembevetelre az 1996. evi X L I I I . torveny alapjan elismert
es beszamitott idok (1,2-szeres, illetve 1971. evi 10. sz. tvr. szerinti „gratisz" idok). Ezen velemenyiink szerint jogserto - munkaltatoi eljarashoz az uj Hszt. vegrehajtasara kiadott
31/2015. ( V I . 16.) B M rendelet rendelkezesei (89. §) vezettek. Allaspontunk szerint
azonban a szolgalati idopotlekra jogosito idok leszukitese jogszabalyserto, mivel
alacsonyabb szintii jogszabaly (BM rendelet) magasabb szintii jogszaballyal (uj Hszt.)
ellentetesen nem rendelkezhet, plane ugy, hogy ilyen szabalyok megalkotasara maga a
torveny sem adott felhatalmazast.
A B M rendelet altali szolgalati ido leszukites nem csupan jogi szempontbol kifogasolhato. Az
uj Hszt., illetve az uj eletpalya kapcsan egyertelmiien kinyilvanitotta a rendvedelmi tarca
vezetese is azon szandekot, hogy az uj berrendszer kompenzalni fogja a megszuno
„hiisegpenz" jogintezmenyet. Az uj Hszt. 280. §-aban ez torvenyi szintre is lett emelve, de azt
a 31/2015. (VI. 16.) B M rendelet utobb lerontotta. Konkret peldan szemleltetve: vegyunk egy
1992. 05. Ol.-jevel hivatasos allomanyba felszerelt kollegat, akinek az 1996. evi X L I I I .
torveny altal elismert es beszamitott szolgalati ideje 2011. december 31-en mar 1982. 10. 10eben volt megallapitva, es 5 ev tovabb szolgalatot vallalva 50.000 Ft hiisegpenzben
reszesul(t). A hivatasos szolgalati idopotlekra valo jogosultsag kezdo idopontjat a B M
rendelet alapjan csak 1992. 05. 01-t61 ismerik el, ami alapjan 125 % a megallapitott
„korpotleka", vagyis 48.313 Ft. Ez nem hogy nem valtja ki az 50.000 Ft korpotlekot, hanem
meg csak el sem eri azt. Ellenben, ha jogszeruen 1982. 10. 10-et vettek volna alapul, ugy a %os mertek 180 %, mig a Ft-6sszeg 69.570 Ft lenne. Ez az utobbi osszeg fedne le a korabban
(2015. 07. 01.) elott a hosszabb eletutat: 50.000 Ft husegpenz + korabban, az 1996. evi XLIII.
torveny 100/A. § alapjan folyositott 18 %-os korpotlek (6.957 Ft), azaz mindosszesen 56.957
Ft.
4)

Illetmenyek alakulasa 2016-tol, eletpalya tovabbi pillerei

Bizonytalansagot eredmenyezett az allomany koreben, hogy az allomanyparancsok az uj
illetmeny vonatkozasaban csak 2015. december 31-ig rendelkeznek a folyositando osszeg %os mertekerol es Ft-6sszeger61. Ugyanakkor a 2019-ig igert tovabbi 5-5 %-os
illetmenyemelkedes megvalosulasa nem lekovetheto.
Az illetmeny-pilleren tul idoszerunek tartanank a lakastamogatasi rendszerre vonatkozo
tajekoztatas kozleset, tekintettel az annak kidolgozasara eloirt hatarido (2015. december 31.)
kozelsegere!
5)

Fizetesi fokozat - atjarhatosag hianyossaga

A kozszolgalaton beluli atjarhatosagot az igeretekkel ellentetben nem teremtette meg az
uj Hszt. mivel a 280. § (3) bekezdes csak az (1) bekezdes a)-tol e) pontig nevesitett szolgalati
idoket rendeli figyelembe venni. A felsorolast szuksegesnek tartjuk kiegesziteni a 280. §
(1) bekezdes f) pontjaval!
6)

Illetmenyemelesbol kimaradtak

A hivatasos allomany atlag 30 %-os illetmenyemelese mellett a kozalkalmazotti allomany is
reszesiilt - ha joval csekelyebb mertekben - illetmeny novekmenyben (rendvedelmi agazati
potlek). Nem kaptak ugyanakkor semmit a rendvedelmi szervek munkavallaloi, amit
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kiilonosen a rendorsegi munkavallalokat erintoen meltanytalannak tartunk! A
rendorsegen meghatarozo letszamban dolgoznak fegyveres biztonsagi or munkakorben
munkavallalok, akik sok esetben azonos feladatokat latnak el a pi. kozalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatottakkal. Ennek ellenere ok nem reszesultek, meg csak minimalis
berrendezesben sem.
Ismetelten kezdemenyezziik a legalulfizetettebb munkavallaloi szemelyi kor mieldbbi
berrendezeset! •
(

II. Jogi szabalyozasi problemak, hianyossagok
Az illetmenyemeles kapcsan mar emlitett jogi anomaliakon nil az alabbiak tekinteteben
kezdemenyezziik jogi kodifikacios intezkedesek megtetelet.
1)

Munkaido-beosztas

Meltanytalannak es aranytalannak tartjuk azt, hogy az uj Hszt. kizarolag a 24 oras
szolgalatot ellatok eseteben biztosit 30 percnel hosszabb (60 perc) munkakozi sziinetet
(136. § (2) bekezdes). Korabban a 12 oras szolgalatot ellatokat - amit egyebirant szeles
korben alkalmaz a rendorseg - is mar magasabb merteku munkakozi sztinet illette meg a napi
8 oraban dolgozokhoz kepest.
Az uj Hszt.-beli szabaly egyebirant a Munka Torvenykonyvevel sem harmonizal - holott az uj
Hszt. az Mt.-hez igazodas jegyeben valtoztatott tobb korabbi kedvezobb szolgalati torvenyi
szabalyon - amely szerint a 6 oras munkaido utan 9 ora munkavegzesnel ujabb tobblet
munkakozi sziinet biztositasat irja elo.
Tovabbi negativum, hogy a 24 oras szolgalatot ellatok 4 ora alvasidejet is megsziintette
az uj Hszt.
A munkaidd-beosztas kozlesenek hatarideje is lecsokkent, megpedig ugyancsak az Mt.hez kepest hatranyosan. Mig az Mt. 97. § (4) bekezdese szerint 1 hetre vonatkozoan 7 nappal
elobb kell a dolgozoval kozolni a munkaido-beosztasat, addig az uj Hszt. 135. § (6) bekezdese
szerint ez a hatarido osszesen 1 hetre rovidul.
2)

Tulajdonjog korlatozas

Az uj Hszt. 30. §-aval allaspontunk szerint nines teljes osszhangban a vegrehajtasara kiadott
21/2015. (VI. 15.) B M rendelet 2. § (1) bekezdeseben foglalt rendelkezes. Amig ugyanis a
Hszt. a bankkartyat kiveszi a korlatozhato keszpenzt helyettesito fizetoeszkozok koziil, addig
a B M rendelet megfogalmazasaban ez mar nem ilyen egyertelmii. Ebbol eredoen van olyan
rendori szerv, ahol a munkaltatoi jogkort gyakorlo vezeto meg a SZEP kartya birtokban
tartasat sem engedelyezi a szolgalatellatas soran, holott abbol oldjak (oldanak meg) sokan a
napi etkezesuket.
A tapasztalt jogi anomalia allaspontunk szerint jogszabaly-modositassal oldhato fel.
3)

Besorolasi hianyossag

A 30/2015. (VI. 16.) B M rendelet 11. sz. melleklete az Orzott Szallasokat ugyeleti szolgalatta
minositi, ugyanakkor az Orzott Szallasokon nines rendszeresitve (ugyeletesi) beosztas. Ennek
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eredmenyekent C fizetesi osztalyba sorolt segedeloadokkal lattatjak el az egyertelmiien
ugyeletesi feladatokat, amely a B M rendelet 2. sz. melleklete szerint D besorolasu.
A fentiekben reszletezett problemak tekinteteben jogszabaly-feliilvizsgalatot es jogszabalymodositast, illetve allomanytabla-modositast kezdemenyezunk!

B u d a p e s t , 201,5. szeptember „
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