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Bertha Szilvia asszony részére
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Válasz Bertha Szilvia (Jobbik) K/2884. számú, „
életpályamodellel kívánja a Kormány kompertzá
rendvédelmi dolgozók által vállalt plusz kötedezettsl
egyes állampolgári jogokról történ ő lemondást ?
akarják az egyes beosztásokkal járó pszichikai ,
igénybevétel miatti fokozott elhasználódás' kompenz
címen benyújtott írásbeli kérdésére

Tisztelt Képvisel ő Asszony !

A Házszabály 91 . §-a alapján „Milyen életpályamodellel kívánja a Kormány kompenzálni a
rendvédelmi dolgozók által vállalt plusz kötelezettségeket, egyes állampolgári jogokró l
történő lemondást? Miként akarják az egyes beosztásokkal járó pszichikai, fizikai
igénybevétel miatti fokozott elhasználódást kompenzálni?” címmel hozzám intézett, 1U2S84.
számú, írásbeli választ igénylő kérdésével kapcsolatban az alábbíakról tájékoztatom .

Az előző kormányzati ciklusokban számos intézkedés született, amely a hivatásos szolgálat i
viszonyban állóknak korábban jogszabályok alapján járó juttatásokat, támogatásoka t
felszámolta, megkurtította, ezért a személyi állomány tagjai tömegével éltek a kora i
nyugdíjazás lehet őségével, pályaelhagyással .

A rendvédelem olyan speciális hivatás, amelynek gyakorlóit méltán illeti meg az átlagostól
eltérő figyelem és megbecsülés . Társadalmi érdek azonban, hogy megszüntessük a
nyugdíjkorhatár el őtti nyugdíjazások szerteágazó, a költségvetést jelent ősen megterhel ő
rendszerét, ebbe beletartozik a hivatásos állománynak eddig biztosított felső korhatár előtti
nyugdíjazás lehetőségének megszüntetése ,

A Nemzeti Együttműködés Kormányának nem célja, hogy olyan hivatásos állomány lásson e l
szolgálatot, amely arra az elvárt szinten egészségi okokból már nem képes. A Kormány célj a
az állomány egzisztenciális biztonságérzetének javítása és a hivatásos életpálya választásá t
erősítő , a pályán maradást szolgáló megoldások kidolgozása, Ennek megfelel ően új
életpályamodell készül a rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok hivatáso s
állománya számára, amelynek központi eleme az új illetményi- és előmeneteli rendszer,
illetőleg a lakhatási feltételek, a családalapítás és a gyermekvállalás el ősegítése .
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