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EMLÉKEZTETŐ 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2017. január 16-án tartott üléséről 

 

 

Az ülés helye: ORFK RIK földszint 9-10-es szekcióterem. 

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

 

Napirend:  

 A 2016. novemberi RÉT ülésen felmerült, de válaszadást, rendezést igénylő kérdésekre, 

valamint az ülésre írásban megküldött kérdésekre adott szakterületi válaszok 

megbeszélése. 

 Egyebek 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes, levezető 

elnök: 

Köszönti a jelenlévőket. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 

 

Napirendi pont előtti felszólalás: 

 

Kiss Sándor, RKDSZ: 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a TMRSZ főtitkárának megbízottja nyílt levelet írt a 

szakszervezeteknek, amelyre reagálásként az RKDSZ a honlapján közzétett egy válaszlevelet, 

akit érdekel a levél tartalma a honlapon elolvasható. 

 

Napirendi pontok: 

 

Pongó Géza, FRSZ: 
Kéri, hogy első napirendi pontként a közalkalmazotti állomány 2017. január 01-jei illetmény 

megállapításának megtárgyalására kerüljön sor. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes: 

Tájékoztatja a szakszervezeteket, hogy 2017. január 13-án Dr. Bak Sándor r. ezredes úr, 

valamint Zsifkó Zita kormánytisztviselő asszony részt vettek a Belügyminisztériumban egy 

egyeztető ülésen, ahol az egyeztetés fő célja az volt, hogy a közalkalmazotti állomány 2017. 

évi bérrendezésével kapcsolatosan konszenzus alakuljon ki. 
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Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási 

Szolgálat, szolgálatvezető: 

A közalkalmazottak illetmény megállapításában a 127.500-,Ft-ra,  illetőleg a 161.000-,Ft-ra 

történő kiegészítés vonatkozásában a Kúria döntésének megfelelően kell eljárni. Mindenképpen 

ki kell mutatni a törvény szerinti bérminimumra, illetve garantált illetményre történő 

kiegészítést a munkatársaknak 2017. január 01-jei hatállyal. Amennyiben a munkáltatónak 

lehetősége van rá, akkor a munkáltatói döntésen alapuló illetményelem emelésével a 

közalkalmazott minősítésére figyelemmel továbbra is élhet. A megbeszélésen a 

Belügyminisztérium azt a tájékoztatást adta, hogy nincs központi forrás, amely a 

közalkalmazotti állomány illetményének rendezésére rendelkezésre állna. A garantált 

illetményre illetőleg bérminimumra történő kiegészítés tekintetében, amennyiben a dolgozónak 

az összilletménye azt nem éri el, a jogszabály szerinti illetményemelés végrehajtásra kerül, ezen 

felül azonban nem rendelkezik a rendőrség plusz kerettel. Körülbelül 4500 főt érint, akiknek 

tényleges illetményemelésre kerül sor. A humánigazgatási szolgálatok ennek megfelelően 

készítik el a határozatokat. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 
Kérdezi, hogy azoknál a megyéknél, ahol még él a Kollektív Szerződés, a fizetési fokozatban 

történő előresoroláshoz hozzárendelt három évenkénti összeget is meg fogják-e kapni a 

dolgozók. 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási 

Szolgálat, szolgálatvezető: 

A Kúria döntése szerint a Kollektív Szerződés ezen része semmis. A közalkalmazottat ezen 

esetben minősíteni szükséges és a minősítés eredményére figyelemmel van lehetőség a fizetési 

fokozatban történő előresoroláskor az említett összeget részükre megítélni. A területi 

szerveknél, amennyiben rendelkeznek mozgástérrel, vélhetően megadják ezen juttatást. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 
Nehezményezi, hogy miért kell a teljes közalkalmazotti állományt minősíteni, ha nagyobb 

részben nem részesülnek a fizetési fokozatban történő előresoroláshoz járó 

illetményemelésben.  

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási 

Szolgálat, szolgálatvezető: 

Központilag nem lett előírva, hogy minősíteni kell a teljes közalkalmazotti állományt. 

Kizárólag arra vonatkozóan ment ki tájékoztató, hogy a fizetési fokozatban történő előresorolás 

mellé adandó – korábban Kollektív Szerződés alapján járó – emeléshez szükséges a minősítés. 

 

Zsifkó Zita kormánytisztviselő, ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály, 

főosztályvezető: 

Megjegyzi, hogy az egyeztetésen látta, hogy a Belügyminisztérium hajlott volna az 

illetményemelésre, azonban közölték, hogy minisztériumi szinten semmit nem fognak előírni a 

rendvédelmi szerveknek. A Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési keretet erre 

vonatkozóan nem biztosít. A rendőrség költségvetése ugyanakkor nem tudja biztosítani a teljes 

közalkalmazotti állomány illetményének emelését a garantált bérminimum, illetőleg 

bérminimumra kiegészítés biztosításán kívül. 
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Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes: 

Jelenleg 3,8 milliárd Ft-ra lenne szükség ahhoz, hogy végrehajtásra kerüljön az emelés. 2,4 

milliárd Ft hiányzik, a fennmaradó 1,4 milliárd Ft-ot a kormányzat biztosítja. A területi szervek 

részére az a tájékoztatás ment ki, hogy a közalkalmazottak összilletménye nem változik, 

kizárólag a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész átcsoportosítására kerül sor az 

illetmény Korm. rendeletből következő megállapítására. A rendszerben nincs rendelkezésre 

álló keret, amelyet ezen kérdéskör rendezésére lehetne felhasználni. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 
2013. augusztusban több, mint 6000 fő közalkalmazott illetményét állapították meg rosszul, 

ebből eredően folynak a munkaügyi perek. Azt kérték a Belügyminisztériumtól a 

szakszervezetek, hogy valamilyen egységes megoldás kidolgozására kerüljön sor, de ezek 

szerint erre nem lehet számítani. Kérdezi, hogy mikor születik meg a döntés a gépjármű 

költségtérítéseknek a 9 Ft-ról 15 Ft-ra történő kötelező ráállása vonatkozásában. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes: 

A munkába járással kapcsolatos költségtérítés vonatkozásában az ORFK utasítás megküldésre 

került a Közlönynek. 

 

Zsifkó Zita kormánytisztviselő, ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály, 

főosztályvezető 

Annyi mérlegelés van a költségtérítés vonatkozásában, hogy melyik megoldás lesz sokkal 

drágább. De ezen kívül a gépjármű költségtérítés 15 Ft lesz kilométerenként. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Megnyugtató, hogy az állomány egységesen megkapja a 15 Ft-ot a munkába járás 

költségtérítése vonatkozásában. Nagyon magas a 4500 fős létszám, akiket érint a garantált 

bérminimum és a minimálbérre történő kiegészítéssel kapcsolatos probléma. Megdöbbentő, 

hogy a bérrendezésre többletforrást a Kormány nem különített el. Álláspontja szerint ezen 

intézkedések komoly bérfeszültséget jelentenek, hogy a pár éves dolgozó és egy húsz éve 

dolgozó egyforma illetményben részesül. 

 

Mindemellett további probléma, hogy a fegyveres biztonsági őrök és a kormánytisztviselők sem 

részesültek évek óta illetményemelésben és a Rendőrségen belül is eltérőek a bérezések. 

Kéri az ORFK szakmai vezetését, hogy ezen állomány bérrendezése is kerüljön napirendre. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes: 

Előfordulhat, hogy azt a pénzt fogják adni, amit a kötelező emeléshez biztosítanak, amely a 

működés szempontjából 1,3 milliárd Ft-os összeget jelent. A munkavállalókra is vonatkozik 

ugyanaz a 127.500 Ft-os, illetőleg a 161.000 Ft-os bérminimumra illetőleg garantált illetményre 

történő kiegészítés. A költségvetési törvény tartalmazza a közalkalmazotti bértáblát, amely 

szerint minimálisak a különbségek. A Belügyminisztérium részéről ezek az ügyek nem zárultak 

le. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Megjegyzi, hogy álláspontja szerint idővel munkaerőhiányos állapot fog kialakulni, 

amennyiben az illetmények rendezésére nem kerül sor. 

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

Kéri az ORFK vezetését, hogy javasolja a Belügyminisztérium részére, hogy a Rendőrség 
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kormánytisztviselői, illetőleg munkavállalói állományára vonatkozóan is kerüljön kiterjesztésre 

a rendvédelmi ágazati pótlék hatálya. Megjegyzi, hogy az OKÉT-en keresztül is 

kezdeményezni fogják az illetményemelések végrehajtását. 

 

Kiss Sándor RKDSZ: 

Problémaként értékeli, hogy a Belügyminisztérium álláspontjából eredően azon 

közalkalmazotti állomány fogja megkapni a tényleges illetményét visszamenőleg, akik 

vállalják a munkaügyi pert. Nem érti, hogy a munkáltató miért fellebbez meg minden egyes 

bírósági döntést ebben a kérdéskörben, hiszen a bíróság vélhetően nem fog mást dönteni. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

A határon szolgálatot teljesítő állomány vonatkozásában nagyon sok gond és probléma 

halmozódik fel. Kéri az ORFK vezetését, hogy minden eszközzel próbáljanak egy olyan 

megoldást találni, amellyel az állomány szolgálatteljesítését biztosítani tudják.  

 

A fegyveres biztonsági őrök mobiltelefon használata vonatkozásában várja a választ, valamint 

az 55 év felettiek fizikai felmérésével kapcsolatosan is tájékoztatást várnak. Álláspontja szerint 

nem lehet egy 55 éves embert a 40 évesek részére előírt fizikai követelményeknek kitenni, 

mindenképpen szükséges lenne ezen állománykörnek is egy kategória. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes: 
A fegyveres biztonsági őrök mobiltelefon használatával összefüggésben a szakterület 

véleményének kikérésére kerül sor. Az 55 éves kor feletti állomány fizikai alkalmasság 

teljesítésére vonatkozó kategóriája tekintetében szükségesnek látja javaslat kidolgozását.  

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

Álláspontja szerint 60 éves korig valamilyen minimális fizikai követelmények teljesítésének 

előírására sor kerülhetne, de mindenképpen szükséges ezen állománykör részére külön 

kategória kidolgozása. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Amennyiben ilyen tervezet kialakulna, javasolja, hogy a szakszervezeti oldal is bevonásra 

kerüljön annak véleményezése során. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes: 

Az ORFK vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a határmenti területen szolgálatot 

teljesítő állomány szállás és szolgálatteljesítési körülményei megfelelőek legyenek. 

 

Kovács József, BRDSZ: 
Kérdezi, hogy idén van-e lehetőség a tavalyihoz hasonló határbejárásra a szakszervezeteknek. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes: 

Arra kéri a szakszervezeteket, hogy készüljön a részükről egy átirat országos rendőrfőkapitány 

úr részére, amelyben kérik a határbejárás biztosításának engedélyezését. Amennyiben országos 

rendőrfőkapitány úr engedélyezi, természetesen sor kerülhet a határbejárás biztosítására. 

 

Egyebek: 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 
Kimutatást kér a következő RÉT ülésre, hogy hivatásos státuszon mennyi közalkalmazottat 



5 

 

foglalkoztat a rendőrség. 

 

Információi szerint nagyon sok közfoglalkoztatott lát el közalkalmazotti feladatokat, 

tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy erkölcsi bizonyítványon kívül milyen ellenőrzést 

végeznek a felvétel előtt. Sok esetben tapasztalható, hogy közalkalmazottak jelszavával lépnek 

fel számítógépre a Robotzsaruba például TÜK irodán. 

 

Nehezményezi, hogy úgynevezett átutalási költségtérítés kb. 4000 Ft adó- és járulékköteles lett. 

Kérdezi, hogy mikor lett adó- és járulékköteles. Más minisztériumokban 12.000 Ft-ot is 

meghaladja ezen összeg. 

 

Zsifkó Zita kormánytisztviselő asszony ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási 

Főosztály, főosztályvezető: 

Tájékoztatja a szakszervezetet, hogy mindig is adó- és járulékköteles volt a költségtérítés. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 
Álláspontja szerint a vezényelt állománynak, illetőleg a helyi állománynak mások a határon 

biztosított körülményei, erre vonatkozóan várják a választ. 

 

Kérdezi, hogy a jubileumi jutalom kifizetésére, aki jogosult lesz, annak a december 31-ei vagy 

január 1-jei állapotnak megfelelően történik a kifizetés. 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási 

Szolgálat, szolgálatvezető: 

A jubileumi jutalom kifizetése vonatkozásában az irányadó rendelkezést a belügyminiszter 

irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 

személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet tartalmazza, ennek 

megfelelően a december 31-ei állapot kerül figyelembevételre. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Megjegyzi, hogy az állománynak a ruházata nem megfelelő, vannak extrém helyzetek 

amelyekhez plusz ruházat szükséges, célszerű lenne, ha ezen ruházatot nem az állománynak 

kellene kifizetnie. 

 

A határszolgálat vonatkozásában felmerült járványkörülmények tekintetében kéri az ORFK 

vezetését, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az egészségügyi szolgálatok a problémák 

kiküszöbölésére. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 
Tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy milyen vitamin ellátásban részesül az állomány. 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási 

Szolgálat, szolgálatvezető: 
A járványüggyel kapcsolatban jelenleg a NÉBIH-nél van egy ételminta, amellyel kapcsolatban 

csak részeredmények vannak, a következő RÉT ülésen részletes tájékoztatást kapnak a 

szakszervezetek. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 
A munkavédelmi képviselőválasztással kapcsolatosan kér szóbeli tájékoztatást. 
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A határvadászok felvételével kapcsolatosan kér tájékoztatást, hogy jelenleg hány fő képzése 

van folyamatban. 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási 

Szolgálat, szolgálatvezető: 

532 fő tett esküt 2017. január 12-én, ennek megfelelően hivatásos szolgálatba kerültek 

kinevezésre. A képzésük folytatódik, a következő modul az őr-járőrtárs részszakképesítés 

megszerzése lesz. A részszakképesítés megszerzését követően további 1 hónapos képzésben 

részesülnek, ahol határrendészeti képzésen vesznek részt. 

 

A második ütem 2016. november 28-án kezdődött meg 311 fővel 9 helyszínen. Van egy külön 

26 fős csoport, akik Barcson kezdték meg a képzést. 2017. január 9-én 147 fővel kezdődött egy 

újabb ütem 5 helyszínen. 

 

Megkezdődött a büntetés-végrehajtás toborzása is a határvadász toborzás mellett, a nehézségek 

ismertek, de alkalmazkodik a Rendőrség a kialakult helyzethez. A toborzó tevékenység is erre 

figyelemmel folytatódik. 

 

Dávid Tibor, FRSZ: 

Kérdezi, hogy a képzésen részt vevők a későbbiekben kapnak-e lehetőséget továbbtanulásra. 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási 

Szolgálat, szolgálatvezető: 

A szolgálati feladatok figyelembevétele mellett természetesen lesz lehetősége az állománynak 

továbbtanulásra, tekintettel arra, hogy a jelenlegi képzésben részt vevők kizárólag az A 

besorolási kategóriához rendelkeznek megfelelő végzettséggel.  

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Kérdezi, hogy mekkora a hivatásos fluktuáció. A következő RÉT ülés kimutatást kér. 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási 

Szolgálat, szolgálatvezető: 

Az életpálya beállásával némileg csökkent a fluktuáció, de az ORFK nagyobb mértékű 

csökkenéssel számolt. A tiszthelyettesi állomány körében nagyobb mértékű a csökkenés. A 

következő RÉT ülésre biztosítva lesz a kimutatás. 

 

Kiss Sándor, RKDSZ: 

A kormányfő 3000 főről beszélt a toborzás kezdetén. Hiányzik jelenleg 1900 fő még a 3000-

ből. De akkor ezek szerint a Kormánynak rendelkeznie kell 3000 fő vonatkozásában elkülönített 

bérkerettel. 

 

Zsifkó Zita kormánytisztviselő, ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály 

főosztályvezető: 

Az első pillanattól kezdve ütemezett toborzásról, képzésről volt szó. Megjegyzi, hogy a 

migrációval összefüggésben felmerülő kiadásainkat finanszírozza a Kormány, azonban ez csak 

utólag történik meg. 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási 

Szolgálat, szolgálatvezető: 

A csapatszolgálati századokkal fog megkezdődni az állomány váltása. Sem a Kormány, sem a 



7 

 

Belügyminisztérium részéről nem volt elvárás, hogy a 3000 fő azonnal kerüljön állományba. A 

toborzó munkának megfelelő szinten folyik és a jelentkezők számának függvényében kerülnek 

gördülő módon elindításra a képzések a továbbiakban is. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Az elhangzott tájékoztatók alapján látható, hogy az illetményemelés tekintetében a hivatásos 

állomány élvez prioritást. Írásban kér tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy hány fő hivatásos 

fog 0%-os, 0-5% között és hány fő kapja meg az 5 %-os illetményemelést 2017-évre 

vonatkozóan. 

 

Markovics György, RSZV: 
Látható, hogy a munkáltató mindent megtesz, hogy az állomány részesüljön ruházati 

ellátásában, azonban a méretproblémák ellehetetlenítik a ruházat viselését, a ruházat pótlása 

viszont nagyon hosszadalmas feladat. 

 

Megjegyzi, hogy a határvadászok felvétele mellett nagy hírverést kapott a határszolgálat 

ellátása is. Álláspontja szerint a parancsnokoknak szükséges lenne felhívni az állomány 

figyelmét arra vonatkozóan, hogy mit oszthatnak meg a különböző felületeken. 

 

Zsifkó Zita kormánytisztviselő, ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály 

főosztályvezető: 

A méretproblémákat érzékeli az ORFK is, a jövőben azon gyakorlat kialakítását látják 

ésszerűnek, hogy az állománynak fel kell próbálnia a ruházati terméket és azután választania, 

hogy melyik megfelelő méretű. 

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

Tájékoztatást kér a határon szolgálatot teljesítők munkarendje vonatkozásában, kérdezi, hogy 

az ORFK Rendészeti Főigazgatóság állásfoglalása miért nem tér ki a pihenőidő kiadására is. 

Álláspontja szerint központilag lenne szükséges pihenőidő kiadásának rendjét szabályozni. 

 

A területi szerveken belül is más a túlszolgálat elrendelése, előfordul, ahol a pihenőidő  

200 %-kal kerül elszámolásra. Eltérő a gyakorlat, kéri az ORFK-t, hogy rendezze ezt a kérdést. 

 

Kérdezi az ORFK Hivatal Jogi Főosztálytól, hogy jól értelmezi-e a Hszt. 2017. január 01-jétől 

hatályba lépő kiemelt készenlét fogalmát a szakszervezet, hogy aki a déli határra átrendelésre 

kerül a Hszt. alapján az vagy szolgálatban van, vagy kiemelt készenlétben. Kéri az ORFK 

Hivatal Jogi Főosztályát, hogy írásban tájékoztassa a szakszervezetet. 

 

 

Megjegyzi, hogy problémát okoz az , hogy a heti sportcélú foglalkozás tekintetében hogyan 

kell értelmezni a vonatkozó ORFK utasítást, álláspontja szerint a norma pozitív diszkriminációt 

tartalmaz a nem kötelezett állomány esetében, például aki közalkalmazottként veszi igénybe a 

két órát, nem írja elő norma, hogy kötelezően részt is kell venni a fizikai alkalmassági 

vizsgálaton. 

 

Kiss Sándor, RKDSZ: 
Nehezményezi, hogy a határátkelőhelyeken a nehéz időjárási körülmények között is kint kell 

állnia a rendőröknek. 

 

Asztalos Zoltán r. alezredes, MRK: 
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A Magyar Honvédség, illetőleg a BM számos szerve kapott év végén jutalmat, kérdezi, hogy a 

Rendőrségen felmerült-e, hogy év végén az állomány kapjon jutalmat.  

 

Van terv a szaniteres konténerek lerakására, de tudomása szerint ez még tervezés alatt áll. Erre 

vonatkozóan kér tájékoztatást.  

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

A BRDSZ kérte a BM-től, hogy vizsgálják meg azon kérdést, hogy év végén kapjon juttatást 

az állomány, a Magyar Honvédségnél év végén 42. 000 Ft-os Erzsébet utalványban részesült 

az állomány. A BM tájékoztatása alapján a BM nem rendelkezik megfelelő kerettel. 

Nehezményezi, hogy ilyen különbségek vannak a juttatások rendszerében. 

 

Dávid Tibor, FRSZ: 

Kérdezi, hogyan alakulnak a cafetéria szabályok ebben az évben és kéri a munkáltatót, hogy 

idén  korábban kerüljön ezen kérdéskör rendezésre. 

 

Zsifkó Zita kormánytisztviselő, ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály, 

főosztályvezető: 

A hivatásos állomány vonatkozásában két lehetőség maradt a 100.000 Ft készpénz, illetőleg az 

OTP SZÉP kártya. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Kérdezi, hogy a lakáshitel támogatása vonatkozásában a rendőrség költségvetése alapján 

5.500.000 Ft-ban ténylegesen részesülhet e az állomány. 

 

Kiss Sándor, RKDSZ: 

Kérdezi, hogy a tavalyi évben hány vezető került felmentésre és mennyibe került ez a 

Rendőrségnek. Ezen vezetők általában rendelkezési állományba kerülnek, mindezek után 

milyen munkát tud biztosítani a Rendőrség az érintetteknek. 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási 

Szolgálat, szolgálatvezető: 

A Hszt. alapján a vezetői kinevezést azonnali hatállyal indokolás nélkül vissza lehet vonni. A 

Hszt.-ből adódóan egyértelmű, az eljárás menete. Rögzítve van, hogy minimum C besorolású 

munkakört kell felajánlani. A Hszt. lehetővé teszi azt, hogy az érintett munkatársat egy évre 

rendelkezési állományba helyezzék, de szolgálati helyet és szolgálati tevékenységet ki kell 

jelölni a számára.  

 

A következő RÉT-ülés: 2017. március 13. 

 



ZÁRADÉK
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