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B u d a p e s t

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Szakszervezetünk örömmel fogadta, hogy több hónapnyi várakozás és bizonytalanság után
még az év végi ünnepek előtt kihirdetésre került a rendvédelmi hivatásos állomány szolgálatát
elismerő szolgálati juttatás, avagy közismert nevén a „fegyverpénz” folyósítását szabályozó
712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).
Természetesen örömmel fogadtuk, hogy a fegyverpénz kifizetésére 2023 előtt, már 2022
februárban sor kerül.
Ugyanakkor álláspontunk szerint nagyobb jogi garanciát jelentett volna, ha a még 2019 év
végén beígért 3 évente 6 havi illetménynek megfelelő szolgálati időt elismerő támogatás a
Hszt. illetményrendszerébe illesztve került volna szabályozásra, törvényi szinten garanciát
nyújtva arra, hogy az anyagi elismerés nem csupán egyszeri, hanem azzal hosszú távon
számíthatnak a kollégák, ahogy arra vonatkozóan a korábbi ígéret elhangzott. Arra is
ismételten szeretnénk felhívni a tárca figyelmét, hogy nagy csalódást okozott a rendvédelmi
dolgozók körében az, hogy a médiában korábban terjedő hírek ellenére a rendvédelmi
alkalmazottak és a munkavállalók nem részesülnek majd szolgálati juttatásban, pedig az ő
munkájuk ugyan úgy elengedhetetlenül szükséges a rendvédelmi szervek hatékony
működésének a biztosításához. Külön is kiemelni kívánjuk a fegyveres biztonsági őrként
dolgozó kollégákat.

Kérjük, hogy a minisztérium ismételten fontolja meg és kezdeményezze a Korm.
rendelet személyi hatályának a rendvédelmi munkavállalókra és rendvédelmi
alkalmazottakra történő kiterjesztését.
Javasoljuk továbbá a Korm. rendelet felülvizsgálatát és módosítását az alábbiak
tekintetében.
Tekintettel arra, hogy a „fegyverpénz” a szolgálati jogviszony fenntartásának elismerését
célozza, indokolatlannak tartjuk a már elbírált (lezárult) fegyelmi eljárások
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érintettjeinek kizárását a juttatás folyósításából. Leginkább a határszolgálatot, különösen
az útlevélkezelői feladatot ellátó kollégák válnak gyakorta fegyelmi eljárás érintettjévé,
akiknek a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló szabályszegése, fegyelmi vétsége a komoly
leterheltség és fáradtság miatt következik be. Indokolatlannak tartjuk, hogy egy szolgálati időt
elismerő támogatásból indokolatlanul hosszú hónapokra (pl. fizetési fokozat várakozási idő
meghosszabbítása fegyelmi büntetés esetén akár 1 évre is) elhalasztásra kerül a „fegyverpénz”
kifizetése. Indítványozzuk, hogy a nem szolgálati jogviszony megszüntetés fegyelmi
büntetés kiszabásával jogerősen lezárult fegyelmi eljárások érintettjei részére is kerüljön
kifizetésre a „fegyverpénz”.
Kezdeményezzük továbbá, hogy a szenior foglalkoztatottak is kapják meg a 6 havi
szolgálati juttatást. A szenior foglalkoztatottak is hivatásos szolgálatot teljesítenek, a Hszt.
hatálya alá tartoznak, így őket is azonos szolgálati kötelezettségek terhelnek, ezért
indokolatlannak tartjuk a szolgálati juttatásból történő kirekesztésüket.

A „fegyverpénzre” vonatkozó javaslatokon felül még az alábbi, Hszt.-s módosító indítványt
terjesztjük elő.
Kezdeményezzük a készenléti és a kiemelt készenléti pótlék jelenleg aránytalanul
alacsony összegeinek felemelését: a készenléti pótlék 97,- Ft/óra (az illetményalap 0,25 %-
a), ami azt jelenti, hogy egy hétvégére elrendelt készenlétért kevesebb mint bruttó 5.000,- Ft
ellentételezés jár. Ez nyilvánvalóan irreálisan alacsony, nem áll arányban a szabadidő
korlátozásával, a nem zavartalan pihenést nem, hogy nem kompenzálja, de még csak meg sem
közelíti.

Budapest, 2022. január 05.
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