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T Á J É K O Z T A T Ó J A

a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) 2021. 07. 06-ai, valamint a Rendőrségi
Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2021. 07. 08-ai üléseiről

A belügyi, illetve a rendőrségi érdekegyeztető fórumok hosszabb szünet után - BÉT
ülés 2019. májusban, míg RÉT ülés 2020. szeptemberben volt utoljára - 2021. július
06-án és 08-án végre ismételten összehívásra kerültek.

Az érdekegyeztető fórum üléseken elhangzottakról ez úton tájékoztatjuk a tagságot.

A BÉT ülésen minisztériumi részről Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár
úr, Szőke Irma gazdasági helyettes államtitkár asszony, valamint Kovácsné dr. Szekér
Enikő főosztályvezető asszony, míg a RÉT ülésen dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy úr
személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, dr. Czene Csaba r. ezredes úr
humánigazgatási szolgálatvezető, valamint dr. Boros Gábor r. ezredes jogi
főosztályvezető voltak jelen.

Szakszervezetünket az üléseken Kiss János István elnök úr, valamint Dávid Tibor
főtitkár-helyettes úr képviselték.

BÉT ülésen elhangzott bejelentések

A „hivatásos életpálya továbbfejlesztésének lehetőségei és irányai” témájú napirendi
pont keretében a minisztérium képviselői megerősítették azt a közelmúltban már
ismertté vált kormányzati bejelentést, mely szerint várhatóan már 2022 év elején
kifizetésre kerül a rendvédelmi hivatásos állomány részére a még 2019. év végén
bejelentett 3 évenkénti 6 havi illetménynek megfelelő összegű „fegyverpénz”.

Változatlanul hangsúlyozták ugyanakkor, hogy erre abban az esetben kerülhet sor,
ha a gazdasági növekedés meghaladja az 5,5 %-ot. A szükséges jogi kodifikációra
(azaz a Hszt. módosítására) várhatóan ősszel kerül sor.
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Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető asszony a részleteket illetően arról
számolt be, hogy a tervek szerint az első kifizetésre a 2022. januári fizetéssel 2022.
február elején kerül sor. A kifizetés részletszabályozásának kidolgozása
szeptemberben történik, törvényi hátteret kap és a Hszt.-be beemelésre kerül. Nem
egyszeri kifizetés lesz, hanem 3 évente ismétlődő juttatás melynek elnevezése:
rendvédelmi szolgálati juttatás.

A kifizetés feltétele a 3 év folyamatos hivatásos szolgálati jogviszony fennállása. A
2022. év elejei kifizetés esetében ez a bázis dátum 2020. január 01-je. Természetesen a
juttatásban csak azok részesülnek majd, akik a kifizetéskor is még hivatásos
szolgálati jogviszonyban állnak, a 2021. december 31-el leszerelők közül várhatóan
csak a nyugállományba vonulókra fogják kiterjeszteni a kifizetést.

A tárca számításai szerint a 2022. év elejei első kifizetés a hivatásos állomány kb. 90
%-át érintené. A kifizetés pénzügyi fedezetigénye kb. 178 milliárd Ft, melynek nagy
része (kb. 110 milliárd Ft) az idei és a jövő évi költségvetésbe be van tervezve, azaz
már rendelkezésre áll.

Főosztályvezető asszony tájékoztatása szerint a rendvédelmi szolgálati juttatás
távolléti díjjal kerül kifizetésre. Köztudott, hogy a távolléti díj összegébe a 2020.
január 01-jével bevezetett 10 %-os kiegészítő juttatás nem számít bele, ezzel a tárca is
tisztában van, de ígértük szerint meg fogják vizsgálni annak lehetőségét, hogy a 6 havi
juttatás számításánál mégis figyelembevételre kerüljön.

Az ülésen elhangzott minisztériumi tájékoztatás szerint a rendvédelmi szolgálati
juttatás (fegyverpénz) célcsoportja a hivatásos állomány, így azt bár
szakszervezetünk és a többi rendvédelmi érdekképviselet is szorgalmazta, a
rendvédelmi alkalmazotti állományra (Riasz.-osok) nem fog kiterjesztésre
kerülni.

Ugyancsak biztosra vehető a minisztériumi képviselők tájékoztatása alapján az, hogy
a rendvédelmi illetményalap nem fog felemelésre kerülni, mint ahogy az éves
cafetéria keretösszeg, illetve a bankszámla hozzájárulás éves bruttó 4.000,- Ft-os
összege sem.

A másfél éve bevezetett 10 %-os kiegészítő juttatást illetően is csak annak az
illetménybe történő beépítési lehetőségének megvizsgálásra vonatkozóan hangzott
el ígéret, de ez már a juttatás bevezetése óta csak ígéret, viszont a megvalósításnak
még csak a szikrája sem látszik.

Az ülésen jeleztük igényünket, hogy a rendvédelmi szolgálati juttatás jogi
kodifikációjába az érdekképviseletek is kerüljenek bevonásra, a kidolgozásra kerülő
jogszabálytervezetet, jogi előkészítő anyagokat a tárca bocsássa a szakszervezetek
rendelkezésére.
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A BM ígérete szerint várhatóan szeptemberben fognak újabb BÉT ülést összehívni,
ahol reméljük, hogy már konkrétabb információk, részletszabályok is ismertté válnak a
6 havi rendvédelmi szolgálati juttatást illetően.

RÉT ülésen elhangzott tájékoztatás

dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy úr tájékoztatása szerint az idei évben a hivatásos
állomány kb. 74 %-a részesült teljesítményjuttatásban, átlag bruttó 293.812,- Ft
összegben. Az értékeltek 18 %-ának lett kivételes, 70 %-ának jó, míg 12,6 %-ának
megfelelő a teljesítményértékelése. „Elfogadhatatlan” értékelést mindösszesen 23 fő
kapott.

Személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes úr tájékoztatása szerint 7.009 fő
rendvédelmi alkalmazott teljesítményértékelését végezték el az idei évben, melynek
során 23 % kimagasló értékelést kapott. 4700 fő értékelése zárult jó minősítéssel, míg
elfogadhatatlan értékelés mindössze 9 esetében született. A teljesítményértékelés
eredményeként 6.000 fő részesült béremelésben, átlag 5 %-os mértékben. Nem
egységes 5 %-ról van szó, ennél alacsonyabb, illetve magasabb %-ot, Ft-összeget is
kaphattak, illetve kaptak az érintett kollégák.

A munkavállalói jogviszonyban állókra nézve országosan nem került sor az
illetményt érintő rendelkezésre, intézkedésre, ez azonban a rendőri vezetés szerint
nem jelenti azt, hogy a munkavállalói bérek be lennének fagyasztva. Munkakör
változás esetén, illetve munkaerő megtartási, fluktuáció csökkentési célzattal történhet,
illetve történt bérrendezés. Országos rendőrfőkapitány-helyettes úr példaként a HIK-et
említette, ahol kb. átlag bruttó 45.000,- Ft emelés valósult meg, mellyel az érintettek
havi illetménye bruttó 230.000,- Ft-ról 280.000,- Ft-ra emelkedett.

A személyi állomány koronavírus elleni beoltottságával kapcsolatban közölt adatok
szerint a rendőrség személyi állományának beoltottsága 65 %-os, 32.251 fő van
beoltva: több mint 20 ezer fő hivatásos állományú, kb. 5 ezer fő Riasz.-os, valamint a
munkajogviszonyban állók nagy része is.

A létszámhelyzetet illetően alhangzott ORFK tájékoztatás szerint a lemondási
moratórium június 14-ei feloldása óta kb. 50-55 fő hivatásos szolgálati
jogviszonyban álló szolgálati viszonya szűnt meg lemondással július 01-jéig.

Az ülésen arra nézve is hangzott el adatszolgáltatás az ORFK képviselőitől, hogy a
különböző rendvédelmi képzéseket résztvevők köréből (önálló intézkedés ellátására
jogosító 10 hónapos képzést befejezők, valamint a rendvédelmi technikumok
próbaidővel kinevezett II. éves tanulói, NKE RTK) július 01-jével 718 fő nyert
hivatásos kinevezést a rendőri szervekhez.
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Az iskolakezdési támogatást illetően elhangzott az ülésen, hogy beiskolázási
segélyben az idei évben is minden tanköteles, vagy középfokú oktatási
intézményben nappali tagozaton tanuló gyermeket nevelő dolgozó részesülni fog,
nem csak a kötelezően beiskolázási segélyben részesítendő személyek (három vagy
több gyermekes, tartósan beteg gyermeket nevelő, stb.). A szociális bizottságok a
pénzügyi keret felosztását ugyan ellen kell, hogy jegyezzék, illetve szociális indokok
alapján a jogszabály szerinti maximális összeghatárig indokolt esetben magasabb
segély összeg kifizetésére is javaslatot tehetnek. Az azonban biztos, hogy minden
tanköteles, illetve középfokú nappali tanuló gyermekes szülő részesülni fog a
várhatóan augusztusban kifizetésre kerülő beiskolázási segélyben.

Az ülésen azt kértük az ORFK jelenlévő képviselőitől, hogy bocsássák
rendelkezésünkre a covid 10 nap pótszabadság vonatkozásában a rendőri szervek
irányába kiadott rendőrségi körlevelet (iránymutatást), mivel már az elmúlt napokban
több kolléga keresett meg minket azzal, hogy bár a koronavírus elleni védekezéssel
összefüggő feladatokat ők maguk is elláttak, ennek ellenére úgy értesültek, hogy
részükre mégsem kerül majd biztosításra a 10 nap pótszabadság. Nem tartjuk
szerencsésnek, ha rendőri szervenként más megítélés/elbírálás alá esnének a kollégák,
ezért is szeretnénk megismerni az országos rendőrségi álláspontot, szakmai ajánlást.

Ugyancsak indítványoztuk az ülésen az idén tavasszal 5 millió Ft-ról 20 millió Ft-ra
felemelt munkáltatói lakáskölcsön igénybevételével kapcsolatban jelzett alábbi
probléma kivizsgálását: azon túlmenően, hogy a munkáltatói kölcsönben részesítésre
felhasználható költségvetési keretösszeg nem lett hozzáigazítva a személyenként
igényelhető kölcsön összeg négyszeresére növeléséhez, az is gátat szab a kiemelt
kölcsönösszeg igénylésének, hogy úgy tudjuk a 10 millió Ft fölötti összeg esetén a
munkáltatónak komoly (több százezres) adóterhet kell fizetnie, ami nyilván visszatartó
erő lesz a komolyabb összegű kölcsönök odaítélésének. Kértük az előzőekben leírtak
kivizsgálását, illetve adatszolgáltatást arra nézve, hogy ez idáig 10 millió Ft-ot
meghaladó munkáltatói kölcsönben hány fő és milyen összegben részesült.

Még a RÉT ülés összehívását megelőzően, június 22-én írásban számos kérdést,
problémafelvetést továbbítottunk a rendőrség vezetése felé, melyekre az ülésen
elhangzottak szerint írásban fogunk választ kapni. Amint ez megtörtént, úgy
honlapunkon tájékoztatást adunk közre az állomány nagy részét érintő témákban:
Covid 10 nap pótszabadság, munkavállalói jubileumi jutalom, munkáltatói
lakáskölcsön összeghatárának felemelése, ruhapénz elszámolási problémák, stb.

Pongó Géza
          főtitkár


