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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

 

A Vám-és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete, kitörő örömmel fogadta az Országgyűlés 

őszi ülésszakán elhangzott napirend előtti felszólalását. 

 

Eszerint, "2022. elején hathavi fegyverpénzt fogunk kifizetni a fegyveres és rendvédelmi 

szervezetek hivatásos esküdt tett tagjainak”. A bejelentés ugyanakkor aggodalmat is keltett azon 

pénzügyőr státuszú állományban, akik jelenleg önhibájukon kívül, nem pénzügyőr munkakört töltenek 

be. 

 

Sajnálatos módon, az új NAV jogállású törvény megszüntette a hivatásos állományú tagok 

tekintetében, a jól megszokott hivatásos jogviszonyt, jogaik és jogosultságaik jelentősen csökkentek, a 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának, szolgálati jogviszonyáról szóló 

törvény hatálya alatt állókhoz képest. 

 

A 2020. évi CXXX. törvény, mely a Nemzeti Adó-és Vámhivatal személyi jogállásáról szól két 

jogviszonyt ismer: a tisztviselői státuszú, és a pénzügyőri státuszú foglalkoztatottat, amelyre 

vonatkoznak a Miniszterelnök úr által tett kijelentések, illetve vonatkozik rá az érintett személyi kör 

meghatározása is.  

 

A NAV törvény 249. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a foglalkoztatott pénzügyőr hivatásos 

jogviszonya az e törvény szerinti pénzügyőri státuszú szolgálati jogviszonnyá alakul át. Tehát, 

a pénzügyőrök HSZT szerint tett esküje, mind az összes pénzügyőr státuszú foglalkoztatott 

esetében fennáll.  

 

Ugyanakkor, aggályos híreket kapunk a Pénzügyminisztériumból, mely szerint a pénzügyőr státuszú 

érintetti kört lekívánják szűkíteni, ami ellentmond álláspontunk szerint a Miniszterelnök úr által 

meghatározottaknak. 

 

A fentiek alapján, kérem a tisztelt Miniszterelnök Urat, hogy a fegyverpénz tekintetében, 

kezeljék egységesen a pénzügyőr státuszú állományt, és részükre a többi rendvédelmi feladatot 

ellátó állományra vonatkozóan azonos szabályok, és az érintetti körnek megfelelően egységes 

szabályozás kerüljön megalkotásra. 

 

Ezzel elkerülhető, hogy azon pénzügyőrök, akik esküjükhöz híven teljesítik szolgálatukat, de 

önhibájukon kívül jelenleg nem pénzügyőr munkakört töltenek be, szintén részesülhessenek a 

fegyverpénz jótékony hatásában. 

 

Tisztelettel, és köszönettel: 
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