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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) és a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.)
módosításáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) és a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény

(Hszt.) módosításáról

Az Országgyűlés,
- annak érdekében, hogy a hon- és rendvédelmi pálya a módosítások hatására vonzóbbá váljon a
fiatalok számára,
- felismerve, hogy a jelenlegi életpálya modell nem elég kiszámítható, így módosításra szorul,
-  abban  a  meggyőződésben,  hogy  a  módosítások  bevezetése  jelentősen  átalakítaná  a  fennálló,
hiányosságokkal teli rendszert, a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy

a) átfogóan felül kell vizsgálni a hon- és rendvédelmi szervekre vonatkozó jogszabályokat, különös
tekintettel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényre és a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényre,

b) a honvédelmi és köztisztviselői illetményalap haladéktalanul emelésre szorul, amit garantálni kell
mindazok számára, akik hivatalos állományban napi szinten magas kockázatnak teszik ki életüket,

c)  a  korkedvezményes  nyugdíjrendszer  fokozatos  visszaépítése  megoldást  jelenthet  számos
társadalmi és gazdasági problémára,

d) egy ténylegesen kiszámítható életpálya-modell kialakítása vonzóbbá teheti a rendvédelem iránt
érdeklődő pályakezdő fiatalok számára a területet.

2.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy haladéktalanul  folytasson  átfogó  vizsgálatot  az
érintett szakmai, érdek-képviseleti,  érdekvédelmi szervezetek bevonásával a jelenlegi helyzetéről
annak érdekében, hogy meghatározza a hiányosságokat, valamint a jogi szabályozás hibáit.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az alábbi intézkedéseket haladéktalanul hajtsa végre:

a) a honvédelmi és köztisztviselői illetményalap haladéktalan emelése havi bruttó 50.000,- Ft-ra,

b)  azon  rendvédelmi  szektorban  dolgozók  számára,  akik  életjáradékot  kapnak,  rehabilitáció
lehetőségének biztosítása

c) a korkedvezményes nyugdíjrendszer visszaépítése, több lépcsős bevezetése

d)  a  jelenlegi  katonai  és  rendőri  életpálya-modell  átalakítása,  egy  kiszámíthatóbb  rendszer
bevezetése.
Felelős: miniszterelnök
Határidő: azonnal
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4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A hon-  és  rendvédelmi  pálya  az  elmúlt  években  egyre  népszerűbbé  vált.  Ez  az  átalakított
jogszabályi  háttér,  az  új  életpálya-modellek,  képzések,  valamint  az  illetményalapok
növekedésének köszönhető.

Mindezek  ellenére  még  mindig  nem megfelelő  a  jelenlegi  szabályozás,  ezért  korrekcióra,
fejlesztésre  szorul  annak  érdekében,  hogy a  terület  még  vonzóbbá  váljon  a  fiatalok  és  az
esetleges pályaváltók körében.

Az  átalakításhoz  egy  négy elemből  álló  intézkedés-csomagot  dolgoztunk  ki,  amelyek  egy
részét azóta más pártok javaslataiban is viszontláttunk.

Részletes indokolás

1. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap
2020. évben 38.650,- Ft.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2020. évben 38.650,- Ft.

A honvédek jogállásáról  szóló 2012. évi  CCV. törvény 2.  §  12a.  pontja  szerinti  honvédelmi
illetményalap 2020. január 1-jétől 44.600,- Ft.

A fenti  célok  elérése  érdekében  elengedhetetlennek  tartjuk  az  illetményalapok  haladéktalan
egységesen 50.000,- Ft-ra emelését.

2. 

A rehabilitáció lehetőségének biztosítása kulcsfontosságú lehet  azon rendvédelmi  feladatokat
ellátó dolgozók számára, akik egészségi állapota miatt  életjáradékban részesülnek. Jelenleg a
belügyminiszter  irányítása  alatt  álló  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szerveknél  alkalmazható
rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet szabályozza a
kérdéskört, azonban a rendelet felülvizsgálatra szorul. A jelenlegi szabályozás szerint az eljárást
a  hivatásos  állomány  tagja  is  kezdeményezheti,  ha  a  beosztásával  járó  feladatok  ellátására
egészségi állapota miatt alkalmatlannak tartja magát, vagy az alapellátó orvos vagy a közvetlen
szolgálati  elöljáró is  kezdeményezhet,  ha a hivatásos állomány tagjának egészségi  állapotára
figyelemmel azt szükségesnek tartja.

3. 

3



2012.  január  1-jétől  megszűnt  az  előre hozott  és  a  csökkentett  összegű előrehozott  öregségi
nyugdíj,  a  korkedvezményes nyugdíj,  a  bányásznyugdíj,  a  művésznyugdíj,  a  polgármesterek,
országgyűlési  és  európai  parlamenti  képviselők  korhatár  előtti  öregségi  nyugdíja,  a
korengedményes  nyugdíj,  továbbá  megszűnt  a  fegyveres  szervek  és  a  Magyar Honvédség
hivatásos  állományú  tagjainak  szolgálati  nyugdíja is.  A már  megállapított  ellátásokat  a
fegyvereseknél szolgálati járandóságként kellett továbbfolyósítani. 2012 óta már 8 év telt el…

A  korkedvezményes  nyugdíj  kapcsán  megoszlanak  a  vélemények.  Annak  megszüntetését
kevesen  nézik  szakmai  és  gazdasági,  ésszerűségi  szempontok  alapján.  Többségében  érzelmi
alapon közelítik meg a kérdést. 

Mint arra Vidó Attila HTFSZ Szervezeti alelnök is rámutatott, hogy „Abba kevesen gondolnak
bele,  hogy  a  korkedvezményes  nyugdíj  elvétele  tíz-tizenöt  év  múlva  fejti  ki  igazán  hatását,
amikor  a  lakástűzhöz  58  éves  tűzoltók  vonulnak  ki,  vagy  a  folyamatban  lévő  betöréshez,
rabláshoz, őrjöngő ámokfutóhoz is  ilyen korú,  vagy idősebb rendőrök érkeznek a helyszínre.
Hisz annyi irodai és más, elfekvő állás nincs sehol, ahány utcán és tűzvonalban ténykedő rendőr,
tűzoltó, katona, börtönőr, pénzügyőr éri ekkor el ezt a kort, nem beszélve arról, hogy onnantól a
természetes senior utánpótlás is folyamatos lesz az évek előrehaladtával, annak ellenére, hogy e
korosztálynak egy része szolgálatban fog infarktusban meghalni. Persze lehet, hogy lesz néhány
kiégett utcai járőr, befáradt tűzoltó, idegileg kimerült börtönőr, akinek lehet majd találni valami
„menetlevél  szortírozói”  beosztást,  ahol  bár  megalázva  érzi  magát,  de  bajt  már  nem  tud
csinálni, azonban abban talán egyetértünk, hogy ettől még a probléma nincs megoldva. Ugyanis
az 50-55 éves „kiégett öreg rókának” továbbra is jár az illetmény, ráadásul a sok, 30-40 évei
után nem is kevés, jóval több, mint most, de mellette persze fel kell venni a fiatal hadrafogható
fiatalokat is, akiknek szintén fizetést kell adni….

Beszélhetünk  a  dolgok  kevésbé  divatos  szociális  részéről  is.  Arról,  hogy  például  a  rendőr
átlagéletkor  50  év.  Ezt  teszi  a  folyamatos  stressz,  az  éjszakázás,  a  konfliktushelyzetek,  az
adrenalin-szint folyamatos növekedése-csökkenése, az egyre növekvő társadalmi nyomás. Tehát
a  többség  meg  sem  éri  a  mindenkori  nyugdíjba  menés  lehetőségét.  Ezt  jelenti  az  50  év
átlagéletkor… Arról nem is beszélve, hogy a váltószolgálatot ellátó rendőr, tűzoltó, börtönőr, a
katona nincs a családjával karácsonykor,  sem húsvétkor,  sem ünnepekkor,  hétvégéje havonta
egyszer van, és évtizedekig rendelkezésre áll, vezényelhető hetekre, hónapokra az ország más
pontjaira (határra, árvizekhez) és törvényileg lemond bizonyos állampolgári jogairól. Amikor
pedig jön a küldés, hogy fegyveres rablás van folyamatban, késes ámokfutó őrjöng az utcán,
vagy lángoló házat kell oltani, bizony neki kell mennie. Óriási adrenalin-bomba. Minden egyes
ilyen eset, ilyen pillanat elvesz az egészségből, elvesz az életből. Vélhetően senki sem szeretné,
ha ötven-hatvan éves, motivációt vesztett, kerítésen átmászni képtelen, kiégett hivatásos jönne
hozzá segélyhívásra tüzet oltani, vagy betörőt fogni…”

Ezért  is  kiemelt  kérdés  a  korábban  jól  funkcionáló,  működő  korkedvezményes  hon-  és
rendvédelmi nyugdíj visszavezetése, fokozatos, többlépcsős bevezetése.
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4. 

A jelenlegi  rendőri  és  katonai  életpálya-modellek  kialakítása  növekvő  érdeklődést  hoztak  a
társadalomban. A fiatalok számára körvonalazódott  egy új rendőri és katonai eszménykép. A
várakozások ellenére azonban mégsem olyan kiszámítható a rendszer,  mint  azt  a megalkotói
várták. Szükséges a jelenlegi rendszer felülvizsgálata annak érdekében, hogy egy ténylegesen
kiszámítható életpálya-modell alakuljon ki, ezzel is vonzóbbá téve a területet. Így a jelenleginél
is  több  pályakezdő  fiatal  választja  majd  a  hon-  és  rendvédelmi  területet,  valamint  a
pályaváltoztatók számára is kiváló opció lehet.
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