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A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2017. május 15-én megtartásra kerülő soros
ülésére korábban feltett kérdéseinket az alábbi problémával egészítjük ki, egyben kérjük az
abban foglaltakat kivizsgáltatni és a RÉT ülés keretében, vagy azt megelőzően megválaszolni.
A napokban több kolléga is jogi segítségkéréssel fordult szakszervezetünkhöz a Készenléti
Rendőrség által kiírt pályázattal kapcsolatban őket ért negatív következmények miatt.
Információink szerint a Készenléti Rendőrség pályázatot hirdetett az Orosháza KR, a Szeged
KR, valamint a Kiskunhalasi KR állományába járőrvezető, illetve járőrparancsnok beosztások
betöltésére.
Értesüléseink szerint különböző szolgálati helyekről számos kolléga adta be a jelentkezését,
akiknek a pályázatát sikeresként igazolta vissza a Készenléti Rendőrség, illetve a szolgálati
hely humánigazgatási szolgálata. Pl. a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságról pl. kb.
40 fő, Battonya HRK-ról 8 fő pályázott sikeresen a kapott értesítés szerint.
Ezt követően szembesültek a kollégák azzal, hogy néhány kivételtől eltekintve, a szolgálati
helyükön visszatartják őket, nem szerelhetnek le, valamiféle felsőbb utasításra hivatkozva.
Holott néhány már a pályázat sikerességéről kapott visszajelzés és a nyertes pályázat nyújtotta
jogi védettség birtokában, illetve ismeretében már 2017. május 01-től albérletet is vettek ki a
vélt új szolgálati hely környezetében, ami természetesen anyagi kiadást jelent. A
megpályázott álláshely betöltése ugyanis 2017. május 01-jei időponttal került meghirdetésre.
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Ezen túlmenően a megpályázott beosztás a legtöbb esetben a korábbi (jelenlegi) beosztásnál
magasabb bérezéssel is járna/járt volna, amitől most többen elestek, és ez szintén havi szinten
több tízezer, akár negyvenezer forint mínuszt jelent most a károsultaknak.
Az említett kollégákat vitathatatlanul kár érte, akár többszörösen is, ami a Hszt. rendvédelmi
szerv kárfelelősségi, valamint pályázati szabályai alapján is jogilag megalapozottan
érvényesíthető bíróság előtt, amennyiben jogvitára kerül sor.
Kérem, hogy a jelzett problémát – tekintettel arra, hogy az időbeli késedelem az esetleges
kártérítési igények nagyságrendjét is tovább növeli – soron kívül kivizsgáltatni és annak
orvoslása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, továbbá arról szakszervezetünket
tájékoztatni szíveskedjen.
B u d a p e s t, 2017. május 8.
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