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I. Alapkérdések 

 az életpálya program eddigi hatásainak vizsgálata 

 

 

 a program továbbfejlesztésével kapcsolatos igények felmérése 



II. Összefoglaló 1. 

A mintavétel jellemzőiről 

 

 a kérdőívet kitöltők száma magas volt (az állomány közel egyharmada; 19 

965 fő válaszolt – magas arány, de nem tekinthető reprezentatívnak) 

 

 a válaszadók döntő többsége a rendőrség személyi állományából került ki 

 

 minden harmadik válaszadó a fővárosban teljesít szolgálatot 

 

 túlnyomórészt tiszthelyettesi, és zászlósi rendfokozatúak töltötték ki (egyes 

kérdések válaszai esetén jelentősen túlreprezentáltak a főtisztek és a tisztek) 

 

 a válaszadók generációs megoszlása kiegyensúlyozott 

 

 



II. Összefoglaló 2. 

a) Az eredményekről (illetményrendszer) 

 

 az illetményemelés hatását az állomány inkább negatívan értékelte 

 

 az illetményemelés kedvező hatása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 

tapasztalható leginkább 

 

 a legkedvezőtlenebb vélemény a katasztrófavédelemre jellemző 

 

 a válaszadók szinte egyöntetűen szükségesnek tartják a differenciált 

illetményemelés folytatását 

 



II. Összefoglaló 3. 

b) Az eredményekről (juttatások, támogatások) 

 

 a válaszadók túlnyomó többsége elégedetlen a részére kifizetett 

teljesítményjuttatás összegével 

 

 a lakástámogatási rendszer keretében biztosított támogatásokat csak 

viszonylag kevesen vették igénybe (legtöbben az emelt szintű munkáltatói 

lakáscélú kölcsönt igényelték) 



II. Összefoglaló 4. 

c) Az eredményekről (megoldási lehetőségek) 

 
 egy lehetséges illetményemeléshez a válaszadók legfontosabb szempontként a „szakmai 

tapasztalatot” jelölték meg (valamennyi generáció fontosnak ítélte) 

 

  a teljesítményjuttatásra fordított pénzügyi keret növelését a személyi állomány általánosan 

fontosnak tartotta 

 

 a hivatásos pótlék egységes mértékű emelésének támogatása jelentős, de az állomány több 

mint egyharmada a differenciált mértékű emelést tartja szükségesnek 

 

 hasonló arány figyelhető meg a szolgálati időpótlék kiterjesztése tekintetében is 

 

 a válaszok alapján a jelenlegi lakástámogatási rendszer adta lehetőségek nem találkoznak az 

állomány igényeivel 



III. Következtetések I. 

a) Magas a pályaelhagyás kockázata, különösen a fiatalabb korosztályok 

körében. 

 

b) A pályaelhagyási szándék kialakulásában leginkább az életpálya-

program keretében megvalósult illetményemelés hatásának negatív 

megítélése játszik szerepet, mivel a személyi állomány többsége úgy érzi, 

hogy anyagi egzisztenciális helyzete lényegesen nem változott. 

 

c) Kedvező fordulathoz a szakmai tapasztalatot hangsúlyosan elismerő, 

általános illetményemelésre van szükség. 



III. Következtetések II. 

d) A teljesítmény juttatás összegének emelése erősítené a motivációt. 

 

e) Szintén az állomány igényével találkozna egy előnyős biztosítási 

konstrukció kialakítása. 

 

f) Általános elégedettséget eredményezne a szolgálati időpótlékra jogosító 

idő 5 évre történő csökkentése. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Köszönöm szépen a figyelmet! 



Szolgálatonkénti megoszlás 



Állománycsoportonkénti és régiónkénti megoszlás 



Szolgálati idő szerinti megoszlás 



„Az életpálya-program keretében megvalósult béremelés hatásai mennyire 

változtatták meg az Ön egzisztenciális helyzetét?” 

Rendvédelmi életpálya hatásai  



„Amennyiben az előző kérdésre igen választ adott, kérjük, az alábbiak közül is 

válasszon!” 



„Elégedett-e az életpálya-program keretén belül az Ön részére megítélt 

teljesítményjuttatás összegével?” 



„A lakástámogatási rendszer keretében milyen juttatási formát vett igénybe?” 



„Ismeri-e a rendvédelmi egészségkárosodási ellátási formák célját?”  



A rendvédelmi életpálya fejlesztésének folytatásával kapcsolatos vélemények 



A rendvédelmi életpálya fejlesztésének folytatásával kapcsolatos vélemények 

„A rendvédelmi életpálya tekintetében mely területeket tartja fejlesztendőnek?” 



„Amennyiben az életpálya továbbfejlesztése keretében illetményemelésre kerül 

sor, mely szempontokat tartja fontosnak?” 



„A hivatásos pótlék esetleges emelése tekintetében – az alábbiak közül – mely 

lehetőséggel ért egyet?” 



„Gondolkodott-e már azon, hogy elhagyja a rendvédelemi pályát?” 


