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A Magyar Helsinki Bizottság véleménye 
a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

szóló törvény tervezetének 81. §-a kapcsán 
 

2015. február 4. 
 
Az Belügyminisztérium 2015. január 30-án tette közzé a rendvédelmi szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló törvény tervezetét (továbbiakban: Tervezet). A Magyar Helsinki 
Bizottság az alábbiakban teszi meg észrevételeit a Tervezet 81. §-ával kapcsolatosan. 

 

A Tervezet 81. § (9) bekezdése kimondja: „A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
alkalmatlanság megállapításától a miniszter eltekinthet, ha a bíróság a büntetőjogi felelősséget 
megállapító jogerős ítéletében a kiszabott szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztette és az 
elmarasztalás alapjául szolgáló magatartás a további szolgálatellátást feltehetően hátrányosan nem 
befolyásolja.” [A Tervezet 81. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a hivatásos állomány tagjának a 

szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, 
mert nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének.] 

 
A fenti szabály megegyezik a jelenleg hatályos, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 

szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 56. § (6a) bekezdésében foglalt szabállyal, 

amellyel (illetve korábban hatályos változatával) kapcsolatban a Magyar Helsinki Bizottság már 
korábban is kifejezte aggályait. Szervezetünk továbbra is elfogadhatatlannak tartja, hogy a miniszter 

akár abban az esetben is lehetővé tehesse rendőrök vagy a büntetés-végrehajtási szervezet tagjai 
számára, hogy folytassák a munkájukat, ha pl. „bántalmazás hivatalos eljárásban” vagy 

„kényszervallatás” bűncselekmények miatt ítélték el őket. Az előbbi bűncselekmények elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztésre ítélt rendőrök és büntetés-végrehajtási dolgozók további 

szolgálatellátása komoly aggályokat vet fel.  

 
A Tervezet 81. § (9) bekezdésében foglalt szabály különösen aggályos, ha figyelembe vesszük 

azoknak a bántalmazás vagy kényszervallatás miatt elítélt hivatalos személyeknek a viszonylag magas 
arányát, akiket felfüggesztett szabadságvesztésre ítélnek. Amint ugyanis azt az alábbi adatok is 

mutatják, a hivatalos személyeket (így a rendőröket, vagy a büntetés-végrehajtási szervezet tagjait) 

ritkán ítélik végrehajtandó szabadságvesztésre – vagyis a miniszternek az e bűncselekmények 
elkövetése miatt szabadságvesztésre ítéltek túlnyomó része esetében lehetősége lenne eltekinteni az 

alkalmatlanság megállapításától. (Az adatokat a Legfőbb Ügyészség bocsátotta szervezetünk 
rendelkezésére, kutatási célokra.) 

 

 
Bántalmazás hivatalos eljárásban  Kényszervallatás 

 
Végrehajtandó 

szabadságvesztés 
Felfüggesztett 

szabadságvesztés 
 

Végrehajtandó 
szabadságvesztés 

Felfüggesztett 
szabadságvesztés 

2007 0,00% 15%  0,00% 40% 

2008 1,39% 21%  0,00% 0% 

2009 0,00% 18%  0,00% 50% 

2010 0,00% 24%  0,00% 0% 

2011 5,56% 41%  0,00% 67% 

2012 0,00% 34%  0,00% 100% 

2013 1,67% 30%  0,00% 50% 
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A Magyar Helsinki Bizottság álláspontja szerint a helyes szabályozás az lenne, hogy akivel szemben a 
bíróság – katonai bűncselekmény kivételével – szolgálati viszony keretében vagy annak 

felhasználásával elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetést szabott ki, az 
nem maradhatna semmilyen esetben hivatásos szolgálati jogviszonyban. Ez a szabály figyelemmel 

lenne arra, hogy  
 

a) a katonai bűncselekményeket indokolt kivenni a körből, 

b)  a gondatlan bűncselekmények, illetve a szolgálati viszonnyal össze nem függő 
bűncselekmények esetében szintén felmerülhet indok a szolgálati viszony fenntartására,  

c) sőt a szabály azt is megengedné, hogy a szolgálati viszonnyal összefüggésben elkövetett 
szándékos bűncselekmény miatt is szolgálati kötelékben maradjon valaki, ha a bíróság olyan 

enyhe súlyúnak ítélte meg a jogsértést, hogy nem szabott ki még végrehajtásában 

felfüggesztett szabadságvesztés-büntetést sem.  

 
 


