Vám- és Pénzügy rség
……………………………….. Parancsnoksága
parancsnoka

Tisztelt Parancsnok Úr!

Alulírott …………………………. pénzügy r …………… (beo.: Vám- és Pénzügy rség
…………………………………………………………..) a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 194. §-a
alapján az alábbi
szolgálati panaszt
terjesztem el .
Jelenlegi/korábbi szolgálati helyem: a……………………… határvámhivatal. Az itt
teljesített szolgálati éveimet (……év……….hónap …. naptól ….. év ……. hónap …
napig) az alábbi jogszabályi rendelkezések ellenére sem számították
kedvezményesen.
Hszt. 329. § (1) A 326. § (1) bekezdésében meghatározott szempontból az
alábbiak szerint kell a szolgálati viszonyban eltöltött id t számítani:
c) 1,2-szeresen a rendszeres csapatkiképzést folytató szervezetek
állományának, harcálláspontokon, a földfelszín alatt szolgálatot teljesít knek, a
büntetés-végrehajtási
szervezeteknél
a
fogvatartottakkal
közvetlenül
folyamatosan foglalkozó
állomány tagjainak, valamint
a
fokozott
igénybevétellel és veszéllyel járó beosztásokban szolgálatot teljesít knek.
Hszt. 325. § (2) A 329. § (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában fokozott
igénybevétellel és veszéllyel járó beosztásnak min sül a határvámhivataloknál,
a nyomozó hivataloknál, a kábítószer felderítési szervezetnél, valamint az
rszolgálat akció alosztályánál ténylegesen teljesített szolgálat.
A jogszabály egyértelm en tehát attól teszi függ vé, hogy kik jogosultak a
kedvezményes id számításra, hogy a hivatásos állomány tagja határvámhivatal
állományába tartozik-e. Nem attól függ a jogosultság, hogy határszolgálatban
teljesítik-e a szolgálatot. A szolgálati ág nem feltétel, kizárólag a szervezeti elem, a
határvámhivatali jelleg, ahol az érintett beosztása van.
Megjegyezni kívánom, hogy a juttatásoknak, járandóságoknak szervezeti alapon
történ meghatározása nem ritka jogintézmény, ilyen például a Hszt. 103. §-a szerinti
illetménykiegészítés mértéke is, amikor nem kell vizsgálni azt, hogy az adott
szervezeten belül foglalkoztatott személy a feladatkörét a szervezet teljes
illetékességi területén fejti-e ki, vagy ennek csak egy részén.
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Tudomásom szerint ráadásul a hivatkozott vámhivatal állományába tartozó
személyek közül is többeknek elismerték a kedvezményes szolgálati id re való
jogosultságát.
Ebben a körben a Hszt. 6. §-a szerinti egyenl
hivatkozom.

bánásmód követelményére

Mindezekre tekintettel kérem annak megállapítását, a fenti id szakban jogosult
vagyok a szolgálati id m 1,2-szeres kedvezményes számítására, s ennek
megfelel en kérem a szolgálati id m módosítását.

…………., 2009. ……… …

Tisztelettel:

