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A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2017. szeptember 18-ai ülésén
elhangzottakra hivatkozással az alábbi problémák tekintetében kérjük az ORFK
közbenjárását.
Járőr járőrtárs indokolatlan megkülönböztetés
A Készenléti Rendőrségnél fennálló alábbi besorolási és bérezési problémával
kapcsolatban kértük az ORFK közbenjárását és intézkedését.
1.)

Őr-járőrtárs képzésben résztvevők eltérő bérezése

Az iskolarendszeren kívüli őr-járőrtárs képzésben résztvevő pályakezdő kollégák
besorolása és ezáltal bérezése jelentősen eltér, ez pedig érthetően feszültséget
eredményez az egymás mellett szolgálatot teljesítő, azonos feladatkört ellátó kollégák
körében. Míg ugyanis az új Hszt. hatálybalépése előtt (2015.06.01.) próbaidőre
kinevezett és képzést megkezdő kollégák az új Hszt. hatálybalépésével járőr besorolás
és illetmény alapulvételével részesültek a 30 %-os illetményemelésben, addig az új
Hszt. hatálybalépése után (2015.10.01.) felszerelő próbaidős tanulókat pályakezdőként
sorolták be és ahhoz nézve kapták meg a 30 %-os emelést. Ebből eredően kb. 40-
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50.000 Ft különbség mutatkozik a két személyi kör illetményében. A hátrányosabb
helyzetben lévő személyi kör kb. 90 fő, míg pozitív díjazásban kb. 900 fő részesül.
Fentieken túl további probléma, hogy a 2015.10.01-el állományba vett és képzésre
kötelezett kollégáknak 2017. 12.31-ig kellene megszerezniük a rendőr tiszthelyettes
(közrendvédelmi rendőr) végzettséget, azonban erre az előírt határidőig valószínűleg
nem fog sor kerülni, mivel a beiskolázás munkáltatói oldalról egyre húzódik.
Márpedig az előmenetel késleltetése további anyagi hátrányt jelent a jelenleg is
lemaradásban lévő kollégák szempontjából.
Kezdeményeztük az érintett kb. 90 fő illetményének rendezését és a hivatásos pályán
való előmenetelt biztosító moduláris képzésre történő mielőbbi beiskolázásukat.
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy jelen helyzetben a hátrányosabb helyzetbe lévő
kollégák egyre elkeseredettebbek, és az anyagi-erkölcsi megbecsülés elmaradása
esetén a hivatásos pálya elhagyását is fontolgatják.
„A Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat válasza szerint a Hszt. 2015.
július 01-je és 2015. december 31. között hatályos 355. § (1) bekezdése alapján a
hivatásos állomány azon tagja, akinek szolgálati viszonya 2015. július 01-jét
megelőzően létesült, de 2015. július 1-jét követően szolgálati beosztása a Hszt. 52. §
(2) bekezdés a), b), e)-g) pontja szerint módosul, a szolgálati viszony módosítását
követően az illetményét a Hszt. 353. § alkalmazásával úgy kell megállapítani, mintha
az új szolgálati beosztásba helyezés 2015. június 30-án történt volna.
A Hszt. 353. § (1) és (3) bekezdése alapján a 2015. július0 1-je és 2015. december 31-e
között a hivatásos állomány tagjának illetményére a XIII. Fejezetet az e §-ban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Továbbá a hivatásos állomány azon tiszti
vagy tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba besorolt tagja
esetében, aki 2015. június 30-án a rendvédelmi szerv alapfeladatának ellátására
létrehozott szolgálati beosztásban teljesített szolgálatot, az illetményemelkedés
mértéke 30%.
A Készenléti Rendőrség állományába 2015. június 01-jei hatállyal kinevezett állomány
illetménye és besorolása a fentiekre figyelemmel került megállapításra. A 2015.
október 01-jei hatállyal kinevezett állomány illetményének és besorolásának
megállapítása megegyezően történt a 2015. június 01-jei hatállyal kinevezett állomány
illetményével és besorolásával.
A 2015. október 01-jén kinevezett állomány illetménye 2016. január 01-jén elérte a
Hszt. XIII. fejezetében meghatározott hatályos rendszeres díjazás mértékét.
Illetményük azonos a 2016. évtől kinevezett járőrtársak illetményével.”
A választ nem tudjuk elfogadni, ezért kérjük a probléma ORFK általi felülvizsgálatát.
A 2015. július 1. előtt illetve után kinevezett, azonos besorolásban lévő és
végzettséggel rendelkezők díjazása jelentősen eltér, ezt állományparancsokkal is alá
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tudjuk támasztani, melyeket anonimizált formában az ORFK rendelkezésére
bocsájtunk.
Nem kaptunk választ az előírt képzésre beiskolázás elhúzódásával kapcsolatos
felvetésünkre sem, ezért annak kivizsgálását és megválaszolását is kérjük.
2.)

MRSZKI tanulószerződés adó-és járuléklevonás

A RÉT ülésre feltett kérdéseink között e tárgyban mellékeltünk egy tanulószerződést
és az 1995. évi munkáltatói igazolást az ösztöndíj kifizetéséről, amely igazolja, hogy
az ösztöndíjat a munkáltatótól munkaviszonyban származó jövedelem jogcímében
szerepeltették, ebből következőleg adó- és járulékfizetésre volt köteles a munkáltató.
Kértük, hogy az ORFK nyilatkozzon azon ténykérdésre, hogy a hivatkozott
tanulószerződés alapján kifizetett ösztöndíj után adó- és járulékfizetés történt-e.
„Az ORFK Személyügyi Főigazgatóság válasza szerint folyamatban lévő munkaügyi
perrel összefüggésben az ORFK Személyügyi Főigazgatóság érdemi tájékoztatást nem
tud adni.”
A választ nem tudtuk elfogadni, és az ülésen kértük a konkrét kérdésre konkrét válasz
megadását, melyre szóbeli ígéretet kaptunk.
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