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Tisztelt Bizottsági Elnök úr! 
 
A Kormány a Belügyminiszter útján 2016. október 4-én benyújtotta 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 törvényjavaslatot. 
 
A törvényjavaslat korábbi verziójával kapcsolatban – mely kizárta volna a törvény hatálya 
alól a vám- és pénzügyőri állományt – megkereséssel éltem a Tisztelt Miniszter úr és a 
Tisztelt Bizottsági Elnök úr felé. 
 
A NAV hivatásos állománya megnyugvással fogadta, hogy a törvényjavaslatból kiemelésre 
került a pénzügyőrök és pénzügyi nyomozókat megalázó rendelkezés, mely kizárta volna az 
egészségkárosodási járadék hatálya alól az említett hivatásos állományt. 
 
Tekintettel arra, hogy a tervezettel ellentétben a törvényjavaslat nem tartalmazza a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 17. § (1) bekezdésének módosítását, 
így a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás szabályai vélhetően kiterjednek NAV 
hivatásos állományú tagjaira is, feltéve, hogy a NAV törvény eltérő rendelkezéseket a jövőt 
illetően nem fog tartalmazni, amire semmilyen garancia nincs, ismerve az eddigi 
diszkriminatív és indokolatlan megkülönböztetést.  
 
A NAV ezen munkavállalói rétegének a jogbiztonságot az a tény garantálná, ha az 
egészségkárosodási ellátásra vonatkozó törvénymódosítás egyben tartalmazná a NAV 
törvényre vonatkozó rendelkezéseinek módosítását is.  
 
Ezért a VPDSZ felkéri a Tisztelt Honvédelmi és Rendészeti Bizottságot, hogy az alábbi 
javaslatainkat a Hszt. módosításba beépíteni szíveskedjenek.  
 
Álláspontunk szerint gátat kell vetni annak a káros hatásnak, amely folyamatosan arra 
irányul, hogy a szolgálati feladataikat a saját testi épségük árán is végrehajtani köteles 
hivatásos állományú tagokat, egymástól diszkriminatív módon megkülönböztessenek. 
Gondolok itt az életpálya eltérő bevezetésére, illetőleg az eltérő jogérvényesítés lehetőségeire 
is. 
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A törvényjavaslat 3. Kapcsolódó törvények módosítása címének álláspontunk szerint 
tartalmaznia kell azokat a NAV törvényre vonatkozó rendelkezéseket is, ami egyértelműsíti 
a törvény alkalmazhatóságát a NAV hivatásos állományú tagjainak tekintetében.  
 
A törvényjavaslat a Becsületbíróságnak is határoz meg feladatokat az egészségkárosodási 
ellátásra való jogosultság tekintetében, ezért javasoljuk a NAV törvény 17. § (1) bekezdés 
módosítását – e szerint a Hszt. 225-256. §-a az alábbiak szerint módosul: 

228-256 §-ig …. nem alkalmazható.  
 
Az az, a Becsületbíróság intézményét alkalmazni kell.  
 
Jelen törvény, mely az egészségkárosodási ellátásra vonatkozó 82/A. § (2) bekezdés b) pontja 
tartalmazza a 257. § (3) bekezdését, így a NAV törvény tekintetében is alkalmazni kell a Hszt. 
257. § (3) bekezdését. 
 
Ezért a NAV Törvény  17. § (1) bekezdése, azaz a 257. § (3) – (6) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul, e szerint: 
 
257. §  (4) – (6) bekezdése, 
 
A Hszt. 82/A. § (6) bekezdése tekintetében a NAV törvény 17/C. § (1a) bekezdésének a)-c) 
pontjait kell alkalmazni, ezért a módosítási javaslatunk az alábbi: 
 
A NAV hivatásos állománya tekintetében a 82/A. § (6) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
(6) bekezdés a NAV hivatásos állományú tagja a 82/B. § (2) bekezdésében foglalt határidő 
végéig kérheti az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítása helyett a szolgálati 
viszonyának felmentéssel történő megszűntetését. E határidő elmulasztása jogvesztő, ebben 
az esetben a felmentésre irányuló eljárásban a NAV törvény 17/C. § (1a), a, b, c bekezdését 
kell alkalmazni. 
 
A NAV hivatásos állomány tekintetében a Hszt. 82/B. § (1) bekezdésében „a rendvédelmi 
szerv a NAV törvény 17/C. (1a), a) pontjában meghatározott eljárásrend megfelelő 
alkalmazásával, köteles a hivatásos állomány tagja részére felajánlható, egészségi 
állapotának megfelelő szolgálati beosztást vagy nem hivatásos munkakört keresni.” 
 
A NAV hivatásos állománya tekintetében a Hszt. 82/B. (3) bekezdésében az alábbiak szerint 
módosulnak: 
 
A (2) bekezdés b) pontja alapján megállapított rendvédelmi, egészségkárosodási, 
keresetkiegészítés esetén a NAV 17/C. a) pontjában foglalt felmentés helyett a törvény 
erejénél fogva szűnik meg, a hivatásos állomány szolgálati viszonya. 
 
Szintén a Hszt. 82/B. (4) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
Ebben az esetben a felmentésre irányuló eljárásban a NAV Törvény 17/C. (1a) bekezdését 
nem kell alkalmazni. 
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Tisztelt Bizottsági Elnök úr! 
 
A fenti javaslatainkat a Törvény tervezet módosítása során figyelembe venni, illetve az ez 
alapján történő módosítást a Bizottságban megtárgyalni szíveskedjenek és bizottsági 
módosító javaslatként a Tisztelt Ház elé benyújtani szíveskedjenek. Csak ebben az esetben 
garantálható a hivatásos állomány esélyegyenlősége. 
 
 

Tisztelettel, 

 

 

 

             Holecz Gábor elnök sk. 
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