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Tisztelt Belügyminiszter Úr! 
 
 
A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre 
u. 9-11. 3. emelet 306-307. )nevében a BÉT megállapodás 5. pontja, A jogszabályok 
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény, valamint a 
2022. október 4. napján megküldött megkeresés alapján A rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
módosítása tervezetének( a továbbiakban : Tervezet ) tárgyában az alábbi észrevételeket, 
javaslatokat teszem. 
 
Mindenekelőtt hangsúlyozni kívánjuk, hogy egyet értünk a határvadász ezred létrehozásával, 
figyelemmel arra, amennyiben reálisan a tervezett létszám munkába áll, azon esetben a 
hivatásos állományúak emberfeletti munkával végzett feladatterheinek csökkenése várható, s 
ténylegesen a rendőri munkát végezhetik - remélhetőleg nagyrészt saját beosztásuk szerint- , s 
a jelenlegi létszámhiány okozta többletfeladatellátás nem terhelődik még a határszolgálatok 
ellátásával is. Továbbá a határvadászok a határ védelmét remélhetőleg biztosítani fogják. 
 
Egyebekben a Tervezet koncepciójával nem értünk egyet, mivel ismételten egy olyan hibrid 
foglalkoztatási forma kerül be a hivatásos szolgálati jogviszonyról szóló törvénybe, mint 
2019-ben a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony. Ezen szerződéses határvadász 
jogviszony beemelése a hivatásos állományúakra vonatkozó jogszabályba egy újabb olyan 
munkavállalói kör esetén vetheti fel a gyakorlatban a diszkriminációt, mint a riasz 
munkavállalók esetén, hiszen a Hszt. szabályai – különösen a kötelezettségek, az alapjogi 
korlátozások – nagyrészt vonatkoznak rájuk, viszont a plusz juttatások vélhetően a 
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határvadászokat sem fogják megilletni, mint a riaszos munkavállalók esetében az elmúlt 
időszakban történt a „hathavi” juttatás, a covid pótszabadság, a legutóbbi  illetményemelés 
esetében. 
Azon okból sem értünk egyet a Tervezetben foglaltakkal, mivel a teljes módosítás nem került 
megküldésre, ami a kísérőlevélből látszódik is, hogy egy módosítási kivonatról van szó, amit 
alátámaszt az is, hogy a Tervezet 93. § számmal kezdődik, vajon az 1-92.§ milyen 
rendelkezéseket tartalmaz. Hogyan várható el egy módosítás véleményezése, aminek az eleje 
nem ismert, holott köztudott, hogy a jogszabályok komplexitásából adódóan a jogszabály 
rendelkezéseinek értelmezése csakis a teljes jogszabály ismeretében vezethet helyes 
jogértelmezésre. 
 
Azon okból sem értünk egyet a Tervezetben foglaltakkal, mivel a Tervezet 95-115.§-a nem 
konkrétan a határvadász jogviszony beépítése okán tartalmaz módosításokat, hanem a 
határvadász szabályozás leple alatt módosítja a hivatásos állományúakra, illetve a 
rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra vonatkozó szabályozást, s kevés tervezett rendelkezés 
kivételével tovább korlátozza a munkavállalók munkavégzési körülményeit, helyzetét. 
 
Meg kívánjuk jegyezni azt is, hogy a határvadászok esetén az ún. „tisztesi” rendfokozat 
bevezetése nem túl szerencsés álláspontunk szerint, mivel nagy az ún. áthallás a tiszti 
rendfokozat és a tisztesi rendfokozat között, s így ez a hétköznapi életben problémák 
előidézője lehet. 
 
Javasoljuk, hogy a szolgálati törvény tényleges módosítása előtt a BÉT ülés kerüljön 
összehívásra, hogy a szakszervezetek ténylegesen és a teljes módosítási tervezet ismeretében 
fejthessék ki véleményüket. 
 
Észrevételezzük, hogy a véleményezésre ismételten rövid határidő került biztosításra, mely a 
Tervezet részletes tanulmányozását ismételten akadályozta. 
 
Kérjük véleményünkfigyelembe vételét a Tervezet véglegesítése és egyéb intézkedések 
kapcsán. 
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