JAVASLAT
MRK ÉLETPÁLYA BIZTOSÍTÁSI KONSTRUKCIÓ ÁTALAKÍTÁSÁHOZ
Előzmények:
Korábban a Magyar Rendvédelmi Kar egy komplex, „Életpálya Biztosítás” néven megismert
biztosítási termék fejlesztését végeztette el a 1846/2014. számú kormányhatározat alapján,
szakértők bevonásával. A szakértői támogatást a Magyar Biztosítók Szövetsége és az Allianz
Biztosító delegált szakemberei biztosították. A konkrét biztosítási termék fejlesztése
megtörtén. A fejlesztés során felmerült az önálló nemzeti biztosító létrehozásának lehetősége,
(mivel a javasolt struktúra lehetővé tette a befektetések állampapírban tartását) a HUKCoburg német közalkalmazotti biztosító mintája alapján. Ennek az egyéb elemekkel
kiegészített verziónak „A HON- ÉS RENDVÉDELMI DOLGOZÓK VÉDŐHÁLÓ ÉS
MOTIVÁCIÓS RENDSZERE” elnevezést adták a szakértők, amely szintén felterjesztésre
került. A javaslatok támogatást élvezett a személyi állomány és a munkáltató részéről is, de
mivel nagy költségvetési forrást igényelt, nem kerültek megvalósításra.
Az Életpálya Biztosítás összefoglalása: A forrás biztosítása, munkáltatói vagy
munkavállalói befizetések alapján, vagy ezek ötvözeteként került kialakításra. A felhalmozott
befizetések felhasználható alapot biztosítottak a váratlan előre nem látható élethelyzetek
kezeléséhez.
Olyan speciális biztosítási forma, amely ötvözi a nyugdíj elő takarékosság, a baleset és
egészség biztosítás elemeit. Egyéni számlán nyilvántartott, nyomon követhető megtakarítás,
amely csak és kizárólag a munkáltató engedélyével vehető fel részben vagy egészben.
Amennyiben a munkavállaló-(biztosított) munkaviszonya megszűnik önhibájából, a
felhalmozott megtakarításhoz nem jut hozzá. A munkáltató-(szerződő) ezt az összeget akár
más munkavállalók számlájára fordíthatja. Ez a rendszer segít a munkavállalók
megtartásában, ösztönzésében, mivel a pályaelhagyáskor az egyén minden megtakarítása és a
biztosítási jogviszony is megszűnik. Biztonságot nyújt a munkavállalóknak és segíti a
rendvédelmi pálya méltó lezárását.
A Magyar Rendvédelmi Kar a korábbi biztosítási termék felülvizsgálatát és átalakítását,
(részekre bontását) kezdte meg az elmúlt év végén.
A rendészeti életpálya öregségi nyugellátás előtti megszűnésének két csoportjára adhat
megoldás a biztosítási koncepció.
- A szolgálati feladatok önhibán kívüli, családi, szociális előre nem látható helyzetek,
rendkívüli események, kritikus élethelyzetek miatt a munkavállaló nem tud tovább a
rendvédelmi szervezet állományában maradni, (egyéni döntés alapján)
- Betegség, szolgálati baleset, szolgálati jogviszony megszűnése egészségügyi
alkalmatlanság miatt. Támogatva az 54/2016. (XII.22) BM rendelet
egészségkárosodási ellátás rendszerét. (munkáltatói döntés alapján)
Biztosítási események, a biztosítási összeg felhasználhatósága:
-

A kockázati biztosítási elem elsődleges funkciója, hogy rendkívüli esemény
bekövetkezésekor „a hivatásos rendvédelmi és a katonai szolgálatra való
alkalmatlanság” esetén fedezetül szolgáljon abban az esetben is, amennyiben a
biztosított egyéb ellátásra nem jogosult, vagy kiegészítve és támogatva az 54/2016.

(XII.22) BM rendelet alapján folyósított ellátást. A rendkívüli esemény következtében,
nem önhibájából történő szolgálati viszony megszűnésekor az öregségi
nyugdíjkorhatár eléréséig havi járadékfizetés történik.
(Fontos megemlíteni, hogy ebben az esetben a termék nem nyugdíj-előtakarékossági
biztosítás, a lejárati idő, viszont megegyezik a nyugdíjkorhatár elérésével)
-

nyugdíj-előtakarékossági biztosításként, a nyugdíjkorhatár elérésekor egy összegben
vagy járadékként folyósítva. (lejárati kifizetés)

-

A kifizetési szabályok úgy alakíthatóak, hogy meghatározott szolgálati viszony
elérésével bizonyos feltételek fennállása esetén, (25 év tényleges szolgálati idő, 50
életév betöltése) az egyénileg nyilvántartott megtakarított összeghez könnyített
feltételrendszerben juthassanak hozzá adómentesen, („hűségpénz” jellegű funkció)

-

Az egyéni számlák fedezetként szolgálhatnak a piaci lakáscélú kölcsön felvételekor,
így a fiatal kollégák számára is fontos támogatást jelenthet.

Biztosítási díj:
A biztosítási díj, más megközelítés alapján került kalkulálásra, mint az „Életpálya Biztosítás”
esetében.
A korábbi rendszerben a díj, a munkáltató általi befizetés, amely akkor válik a munkavállaló
(kedvezményezett) számára elérhetővé, amennyiben hozzáférést kap a számlához, (biztosítási
esemény bekövetkezése, vagy lejárat) és plusz forrásigényként jelentkezik.
A mostani javaslat alapján a munkavállaló, (kedvezményezett) saját járandósága a fedezete a
biztosítási díjnak.
Amennyiben a most folyósított, háromévente kifizetésre kerülő hat havi illetmény
(fegyverpénz) vagy hasonló eseti kifizetés a munkavállaló egyéni biztosítási számlájára
fizeti be a munkáltató, abban az esetben a befizetés bruttó összegben jelenik meg a számlán.
A munkavállaló saját döntése alapján bármikor kiveheti nettósítva a járandóságát, vagyis
semmilyen hátrány, korlátozás nem éri, de kiemelten kedvező helyzetbe hozza a munkáltatója
már a biztosítási lehetőség felkínálásával is.
Egyszerűen megfogalmazva, amennyiben a dolgozó amellett dönt, hogy a befizetett összeget
nem éli fel, sőt esetleg befizet öngondoskodásként mellé, a bruttó összeget nettóként
használhatja fel lejáratkor, vagy biztosítási esemény bekövetkezésekor és ebben az
időszakban élő biztosítással rendelkezik, amely a klasszikus kockázati biztosítási elemeket is
tartalmazza. Jogszabály módosítással, (ebben az esetben nyugdíjbiztosításként kezelve)
adójóváírásra jogosult, mely automatikusan a számláján átvezetődik.
A rendszer figyelembe veszi a költséghatékonyságot és az államháztartás stabilitása
megőrzésének követelményét is, mivel előírható, hogy a befizetések államkötvényben
kerüljenek vezetésre.
Ez a koncepció költségvetési pluszforrások nélkül, a beígért prémium kifizetésekből tudja
megvalósítani a rendvédelmi szervezetek dolgozói számára a korábbi „Életpálya Biztosítás”
közel teljes szolgáltatásrendszerét.

Mivel az elmúlt években a jogszabályi környezet megváltozott, szükséges a korábbi
„Életpálya Biztosítás” anyag frissítése, átdolgozása, amely feladatra javaslom a korábbi
biztosítási szakértők bevonását, és a javaslat kidolgozását eddig végző Pach Dániel István
r. főhadnagyot (+3630-9607054; BM: 30-598 e-mail: daniel.pach@rendvedelmikar.hu ) a
kapcsolattartási és koordinációs feladatok további megbízásával a Magyar Rendvédelmi Kar
tekintetében.

