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Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosításának tervezete, kiveszi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos 
állományát az egészségkárosodási járadékra jogosultak köréből.  
 
A tervezet szerint az újonnan bevezetendő rendelkezések az egészségkárosodási járadékról nem 
alkalmazandóak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya vonatkozásában, annak 
ellenére, hogy ez a korábbi tervezetben nem került említésre.  
 
A Hszt. 1. § (1) bekezdés h) pontja szerint e törvény hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hivatásos állománya tagjainak hivatásos szolgálati jogviszonyára és egyes társadalombiztosítási 
ellátására terjed ki.  
 
Figyelembe véve a Hszt. 13. § (1) bekezdését, amely szerint a szolgálati viszony az állam nevében 
eljáró rendvédelmi szerv és a hivatásos állomány tagja között létrejött különleges szolgálati 
jogviszony, amelyet sajátos szolgálati körülményeket és egyéb jogszabályban is meghatározott 
különleges kötelezettségek terhelik.  
 
Ezen szakasz (2) bekezdése értelmében a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból fakadó 
kötelmeit - a rendvédelmi szerv rendeltetés szerinti feladatainak megvalósítása érdekében - 
önkéntes vállalás alapján, élethivatásként, szigorú függelmi rendben, akár életének és testi 
épségének kockáztatásával, és egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesíti.  
 
Ez bővebben azt jelenti, hogy azonnali intézkedési kötelezettségek terhelik, amelyek akár 
kényszerítőeszközök alkalmazásával is járhatnak és gyakran párosulnak az élet, és a testiépség 
közvetlen veszélyeztetésével.  
 
A törvény nem tesz különbséget a hivatásos jogviszonyok között és nem tesz különbséget a 
kötelezettségek tekintetében sem, a más-más foglalkoztatási ágakban dolgozó munkavállalók 
között sem. Nem létezik prémiumkategóriás hivatásos és tudomásunk szerint nem létezik 2. 
osztályos hivatásos, bár a NAV törvény bevezetésével kétségkívül a NAV hivatásos állomány 
helyzete folyamatosan romlik.  
 
Érdemes lenne egy külön értekezésben felsorolni, hogy melyek azok a jogosultságok és jogok, 
amelyek már most sem illetik meg a NAV hivatásos pénzügyőreit, azonban jelen levelünkben 
csak az egészségkárosodási járadékra vonatkozó javaslatunkat tesszük meg.  
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A Hszt. szerencsére ismeri az egyenlő bánásmód követelményét, hála a Jóistennek, ezt a NAV 
törvény még nem helyezte hatályon kívül, következésképpen a szolgálati viszonnyal 
kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani, ezért megdöbbenve állunk a 
törvénymódosítási tervezet előtt, amelyet – zárójelben jegyzem meg – törvénysértő módon a 
VPDSZ mind a mai napig nem kapott meg véleményezés céljából.  
 
Tekintettel arra, hogy a NAV hivatásos állományának tagjai hasonló, vagy ugyanolyan szintű 
életet és testi épséget veszélyeztető munkát végeznek, jogosultak lennének a járadékra, valamint 
az egyenlő bánásmód követelménye is sérül, ha rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának egyes tagjai jogosultak az említett járadékra, míg mások nem.  
 
A Kormány a rendvédelmi életpálya harmadik, biztosítási pillérére vonatkozóan olyan döntést 
hozott, hogy az általános biztosítási konstrukció helyett a szolgálati feladatokkal összefüggő 
feladatellátás során, illetve következtében szolgálatteljesítésre egészségügyileg alkalmatlanná 
váló állomány egzisztenciális biztonságát szolgáló járadékrendszer bevezetésére készüljön 
szakmai javaslat. De a szakmai javaslat méltánytalan módon a NAV hivatásos állományának 
tagjainak nem biztosítja ezen egzisztenciális biztonságot.  
 
A járadék-rendszer bevezetésével az állam, illetve a nevében eljáró rendvédelmi szerv osztozik a 
hivatásos állomány tagjának a jogviszonyból eredő többletvállalással járó kockázatában, oly 
módon, hogy egészségkárosodás esetében – meghatározott feltételek fennállása esetén – helytáll, 
és egy önálló rendszer keretében olyan ellátást biztosít, amely – figyelemmel a 
társadalombiztosítási ellátó-rendszer juttatásaira is – legalább részben pótolja a kiesett 
jövedelmet.  
 
A tervezet a jogosulti kört két részre osztja, egyrészt a szolgálati kötelmek teljesítésével 
összefüggő, azaz közvetlenül a szolgálat érdekében és céljában intézkedő hivatásos állományú 
tag egészségkárosodása tekintetében határoz meg jogosultságot, illetve amikor a baleset vagy 
betegség nem állapítható meg közvetlenül a szolgálati kötelmekkel összefüggésben. Ebben az 
esetben az ellátás mértéke a jogviszony időtartamához kötődik.  
 
A tervezet nem az automatikus „egészségügyi nyugdíjat” célozza, hanem elsősorban a tovább 
foglalkoztatást írja elő, de számos esetben előfordulhat olyan eset, amikor az érintett egészségi 
állapota 40%-os, vagy annál kisebb mértéke miatt nem lehetséges a foglalkoztatás.  
 
Összességében elmondható, hogy igazságtalan és méltánytalan a tervezetben előírt szabályozás, 
hiszen a NAV hivatásos állománya is többletvállalással járó kockázatot visel a szolgálatteljesítés 
közben.  
 
A fentiekkel kapcsolatban kérjük a törvénytervezet megalázó 23. szakaszát, mely „a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 17. § (1) bekezdésében a „86. § (2) 
bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe a „82. § (1) bekezdés e) pontja és (3) bekezdése, 82/A-
82/H.§, 86. § (2) bekezdés e) pontja” szöveg lép.” törölni szíveskedjék!  
 
Egyben kérem a Tisztelt Miniszter Urat, hogy a kormány előtt az egészségkárosodási járadék 
teljeskörű alkalmazhatóságát szíveskedjen képviselni.  
 
Tisztelettel, 
 
 
               Holecz Gábor elnök sk. 
     Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete 


