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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 41 . § (1)-(3)
bekezdése alapján A honvédek jogállásáról szóló 2012 . évi CCV. törvény, a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015 . évi
XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12370 . sz.
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 11 . §-ában foglalt Hszt . 82/B. §-a a következők szerint módosul :

„82/B. § (1) A 82/A . § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a rendvédelm i
szerv köteles megvizsgálni, hogy a hivatásos állomány tagja részére az egészségi állapotána k
megfelelő szolgálati beosztás vagy ennek hiánya eseténnem hivatásos munkakör felajánlható -
e . A rendvédelmi szerv a 86 . § (5) bekezdésében és (6) bekezdés a) pontjában meghatározott
eljárásrend megfelel ő alkalmazásával köteles a hivatásos állomány tagja részére felajánlható ,
egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztást vagy ennek hiánya eseténnem hivatásos
munkakört keresni . A rendvédelmi szerv felajánlható meglévő szolgálati beosztás vagy nem
hivatásos munkakör hiányában köteles a szolgálati beosztás nem hivatásos munkakörré val ó
átminősítésével, vagy új szolgálati beosztás, nem hivatásos munkakör létrehozásával
biztosítani a továbbfoglalkoztatás lehet őségét. A hivatásos állomány tagja részére olyan
szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör ajánlható fel, amely esetében az ú j
szolgálatteljesítési vagy munkavégzési hely eléréséhez szükséges id ő a tartózkodási helytő l —
tömegközlekedés igénybevételével — nem haladja meg irányonként a másfél órát, a hivatáso s
állomány tíz éven aluli gyermeket nevel ő tagja esetében az egy órát .
(2) A rendvédelmi egészségkárosodási kereset-kiegészítésre jogosultság abban az esetbe n
állapítható meg, ha az alkalmatlanság megállapításától számított negyvenöt napon belül az (1 )
bekezdésben meghatározott eljárás eredményeként a hivatásos állomány tagjána k
a) szolgálati viszonya a rendvédelmi szerven belül, a 96 . § szerinti kormányzati szolgálati ,
közalkalmazotti vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyba történ ő áthelyezéssel
szűnik meg,



b) felajánlott munkavállalói munkakör elfogadására tekintettel az érintett a rendvédelm i
szervnél munkaviszonyt létesít ,
c) szolgálati viszonya a felajánlott másik, egészségi állapotának megfelel ő szolgálati
beosztásba helyezésre vagy áthelyezésre tekintettel nem sz űnik meg ,
és az ennek megfelelően megállapított új illetménye vagy munkabére alacsonyabb az e
törvény szerint megállapított korábbi illetményénél .
(3) A (2) bekezdés b) pontja alapján megállapított rendvédelmi egészségkárosodási kereset-
kiegészítés esetén a 86 . § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felmentés helyett a törvén y
erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya .
(4) A hivatásos állomány tagja a felajánlott szolgálati beosztás, nem hivatásos munkakö r
elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban
nyilatkozik . Ha a hivatásos állomány tagja öt munkanapon belül nem nyilatkozik, azt úgy kel l
tekinteni, mintha a felajánlott szolgálati beosztást, nem hivatásos munkakört elutasított a
volna. Ha a hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerinti eljárásban felajánlott szolgálat i
beosztást[, nem hivatásos munkakört] nem fogadja el, egészségkárosodási ellátásra nem
jogosult, és a szolgálati viszonyát felmentéssel kell megszüntetni . Ebben az esetben a
felmentésre irányuló eljárásban a 86 . § (5)-(7) bekezdését nem kell alkalmazni . "

2. A törvényjavaslat 11 . §-ában foglalt Hszt . 82/C. § (1) bekezdése a következők szerint
módosul :

„82/C. § (1) A 82/B . § szerinti továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól a hivatásos állomány
tagjának kérelme alapján az országos parancsnok el őterjesztésére a miniszter adhat
mentesítést, ha a hivatásos állomány tagjának az egészségi állapota a rehabilitációs hatósá g
komplex minősítése alapján 40 %-os vagy kisebb mértékű,	 valamint ha a hivatásos állomány
érintett tagja a részére felajánlott nem hivatásos munkakört nem fogadja el . Rendvédelmi
egészségkárosodási járadékra jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha a miniszter a
továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól mentesítést ad .”

Indokolá s

Nem jó megoldás, hogy nem hivatásos munkakör is felajánlható és ezt köteles elfogadni az ,
aki egészségkárosodást szenvedett. Érthető , hogy a cél a továbbfoglalkoztatás, de ez ne m
mindenáron kell, hogy megvalósuljon, ugyanis az, akinek az életformája a hivatásos szolgála t
volt, ez magalázásként és visszalépésként élheti meg . E szabályozás átalakítása szüksége s
annak érdekében, hogy az érintett méltósággal távozva a testülettől, részesülhessen a további
juttatásban.

Budapest, 2016 . október 12 .
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