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FELJEGYZÉS
egyes szolgálati idő számítással kapcsolatos kérdésekről

A tagjainktól érkezett visszajelzések szerint az állomány leginkább a fizetési fokozat és a
szolgálati időpótlékra való jogosultság szempontjából beszámított időket vitatja.

A szolgálati idő számításával kapcsolatos fő szabályokat a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (új
Hszt.) külön fejezetben (a 280-283. §-okban) szabályozza.

A fizetési fokozat szempontjából beszámítandó idő

Többen kifogásolják, hogy a régi Hszt. szerint elismert és beszámított egyes időket nem
vették figyelembe a fizetési fokozat meghatározása során.

Ez a kifogás véleményünk szerint megalapozatlan, mivel az új Hszt. 357. § (1) bekezdése
rögzíti, hogy:

„A hivatásos állomány e törvény hatálybalépésekor szolgálati viszonyban álló, nem vezetői
beosztást betöltő tagjának fizetési fokozatát 2015. július 1-jével a hivatásos állomány
tagjának a 280. § (3) bekezdésében meghatározott idejének alapul vételével kell
megállapítani …..”

Az új Hszt. 280. § (3) bekezdése kimondja, hogy:

„A szolgálati viszony létesítésekor a fizetési fokozat megállapításakor fizetési várakozási
időben eltöltött időként kell figyelembe venni az (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott
időket.”

Új Hszt. 280. § (1) bekezdése szerint:

„Ahol e törvény hivatásos szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe
venni:

a) a rendvédelmi szervnél szolgálati viszonyban töltött időt,
b) a rendvédelmi szervnél kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi

alkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban töltött időt,
c) e törvény hatálya alá tartozó másik rendvédelmi szervnél szolgálati viszonyban töltött

időt,
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d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonai állományában töltött időt,
e) az a) és b) pont alá nem tartozó költségvetési szervnél kormányzati szolgálati

jogviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban töltött időt, ha a szolgálati viszony e
jogviszonyok valamelyikéből áthelyezéssel vagy közvetlenül kinevezéssel jött létre,…”

A fizetési  fokozat  meghatározása  során tehát  sajnos  nem lehet  beszámítani  az  új  Hszt.
280. § (1) bekezdés f), g) és h) pontjaiban meghatározott időket, vagyis az:

- f) pont: az a) és b) pont alá nem tartozó költségvetési szervnél közalkalmazotti,
igazságügyi alkalmazotti, bírói vagy ügyészi jogviszonyban eltöltött időt, ha a szolgálati
viszony e jogviszonyok valamelyikéből áthelyezéssel vagy közvetlenül kinevezéssel jött
létre,

- a g) pont: e törvény hatálybalépése előtt a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 1996.
évi XLIII. törvény) rendelkezései alapján elismert és beszámított időt, valamint

- a h) pont: a sor- és tartalékos katonai szolgálatban eltöltött időt.

A szolgálati időpótlékra való jogosultság szempontjából beszámítandó idő

Az új Hszt. 156. § (1) bekezdése rögzíti, hogy:

„A szolgálati időpótlék a hivatásos állomány tagját a szolgálati viszonyban eltöltött tízedik
évtől kezdődően megillető, a szolgálatban eltöltött további ötévenként növekvő mértékű, a
rendvédelmi illetményalap meghatározott százalékában megállapított illetményelem. A
szolgálati időpótlék mértékét a 10. melléklet tartalmazza. A szolgálati időpótlékra való
jogosultságot a hivatásos szolgálati idő figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül szolgálatban eltöltött időnek a
szolgálatból történő felfüggesztés és a szolgálati viszony szünetelésének időtartama, valamint
az illetmény nélkül szabadság három évet meghaladó időtartama.”

Új Hszt. 280. § (1) bekezdése rögzíti, hogy:

„Ahol e törvény hivatásos szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe
venni:

a) a rendvédelmi szervnél szolgálati viszonyban töltött időt,
b) a rendvédelmi szervnél kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi

alkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban töltött időt,
c) e törvény hatálya alá tartozó másik rendvédelmi szervnél szolgálati viszonyban töltött

időt,
d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonai állományában töltött időt,
e) az a) és b) pont alá nem tartozó költségvetési szervnél kormányzati szolgálati

jogviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban töltött időt, ha a szolgálati viszony e
jogviszonyok valamelyikéből áthelyezéssel vagy közvetlenül kinevezéssel jött létre,

f) az a) és b) pont alá nem tartozó költségvetési szervnél közalkalmazotti, igazságügyi
alkalmazotti, bírói vagy ügyészi jogviszonyban eltöltött időt, ha a szolgálati viszony e
jogviszonyok valamelyikéből áthelyezéssel vagy közvetlenül kinevezéssel jött létre,
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g) e törvény hatálybalépése előtt a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XLIII.
törvény) rendelkezései alapján elismert és beszámított időt, valamint

h) a sor- és tartalékos katonai szolgálatban eltöltött időt.”

Az új Hszt. 156. § (1) bekezdésének és 280. § (1) bekezdésének összevetése alapján
megállapítható, hogy a szolgálati időpótlékra való jogosultság szempontjából a régi Hszt.
alapján elismert és beszámított időket is figyelembe kell(ene) venni!

Ehhez képest a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM
rendelet (a továbbiakban BM rendelet) 89. § (1) – (2) bekezdései szűkítik a szolgálati
időpótlék szempontjából beszámítandó időket:

BM rendelet 89. § (1) bekezdése szerint: „A hivatásos állományba történő kinevezéskor meg
kell állapítani a Hszt. 280. § (1) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja alapján:

a) a felmentési idő,
b) a végkielégítés,
c) a pótszabadság,
d) a jubileumi jutalom, és
e) a szolgálati időpótlék

szempontjából a hivatásos állomány tagjának hivatásos szolgálati idejét.”

(2) A Hszt. 280. § (1) bekezdés g) pontja alkalmazásában az (1) bekezdés a)–d) pontja
szempontjából a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény 326–329. §-a alapján beszámított szolgálati időt, az (1) bekezdés e)
pontja szempontjából a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 100/A. § (2) bekezdésében meghatározott időt kell
figyelembe venni.”

A régi Hszt. 100/A. § (2) bekezdése pedig valóban úgy rendelkezett, hogy: „A szolgálati
időpótlékra jogosultság szempontjából kizárólag – a kedvezményesen számított szolgálati
idő nélküli – a ténylegesen hivatásos állományban eltöltött idő vehető figyelembe.”

A BM rendelet tehát a régi, már hatályon kívül helyezett Hszt-re hivatkozással a
tényleges hivatásos állományban eltöltött időre szűkíti a szolgálati időpótlékra való
jogosultság szempontjából beszámítható időt. Az új Hszt. azonban nem tartalmaz olyan
rendelkezést, amelyből ez a szűkítés levezethető lenne, és felhatalmazást sem ad a
belügyminiszternek ilyen jellegű szabályozásra!

Az új Hszt. 280. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint határozza ugyan a tényleges
szolgálati idő fogalmát:

„Ahol e törvény tényleges szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe
venni

a) a valamely rendvédelmi szervnél vagy a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban
eltöltött – naptári napban meghatározandó – időt, valamint

b) az e törvény hatálybalépése előtt az 1996. évi XLIII. törvény rendelkezései alapján
tényleges hivatásos szolgálatban eltöltött szolgálati időt.”
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Az új Hszt. több helyen is rendelkezik a tényleges szolgálati időről, így például:

- a 38. § (2) bekezdés a) pontja 5 év tényleges szolgálati időhöz köti a tartalékos
nyilvántartásba vételt,

- a 78. § (1) bekezdése 30 év tényleges szolgálati időhöz köti a nyugdíj előtti rendelkezési
állományba vételt,

- a 79. § (1) bekezdés 25 év tényleges szolgálati időhöz köti a könnyített szolgálatba
helyezést,

- a 91. § (2) bekezdés c) pontja 25 év tényleges szolgálati időhöz köti a
tartalékállományba vételt.

Fentiekkel szemben az új Hszt. 156. §-ának (1) bekezdése a szolgálati időpótlékra való
jogosultság szempontjából beszámítható időket nem szűkíti le a tényleges szolgálati
időre, hanem a hivatásos szolgálati idő figyelembevételét rendeli el, amibe a 280. § (1)
bekezdése szerint a régi Hszt. alapján elismert és beszámított szolgálati idő is
beletartozik!

A kifejtettek alapján véleményünk szerint megalapozottan támadható azon munkáltatói
joggyakorlat, mely a BM rendeletre hivatkozással nem ismeri el a szolgálati időpótlékra
való jogosultság megállapításakor a régi Hszt. szerint elismert és beszámított szolgálati
időket. Végezetül megjegyzést igényel, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a
rendőri szervek joggyakorlata nem egységes a beszámítást illetően.

A probléma megoldása érdekében megkereséssel tervezünk fordulni az ORFK, illetve a
BM vezetőihez, aki azonban ettől függetlenül jogvitában kívánja támadni a
besorolásáról szóló állományparancs vonatkozó rendelkezéseit, keresse jogászainkat.

Budapest, 2015. július 20.

FRSZ Jogsegélyszolgálata


