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EMLÉKEZTETŐ 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2017. március 13-án tartott üléséről 

 

 

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

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

 

Napirend:  

 A 2017. januári RÉT ülésen felmerült, de válaszadást, rendezést igénylő kérdésekre, 

valamint az ülésre írásban megküldött kérdésekre adott szakterületi válaszok 

megbeszélése. 

 Egyebek 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági főigazgató, 

levezető elnök: 
Köszönti a jelenlévőket. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. Javasolja, hogy a 

RÉT 2017. január 16-ai ülésén felmerült, és az ülésre írásban megküldött szakszervezeti 

kérdésekre adott válaszok megtárgyalására kerüljön sor. 

 

Napirendi pont előtti felszólalás: 
 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 
Nehezményezi, hogy az írásban megküldött kérdésekre nem kaptak érdemi tájékoztatást.  

 

Dr. Czene Csaba r. alezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság: 
Tájékoztatja a szakszervezeteket, hogy a kért kimutatások, statisztikák összesítése jelenleg 

folyamatban van, figyelemmel arra, hogy számos kérdés vonatkozásában nem áll 

rendelkezésre nyilvántartás. A kért kimutatásokat kizárólag a területi szervek 

adatszolgáltatásai alapján van lehetőség összesíteni, majd azt követően a kérdéseket 

megválaszolni. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Megjegyzi, hogy a személyi állomány bérhelyzetével kapcsolatosan felvetett kérdések sem 

lettek megválaszolva, álláspontja szerint a májusi RÉT ülésre már késői lesz a tájékoztatás a 

2017. január 01-jei illetményemelések tapasztalatairól. 
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Tájékoztatja az ORFK jelenlévő vezetőit, hogy bármilyen megkeresés esetén email címen 

vagy futárszolgálattal a 1146 Budapest, Thököly utca 174. számon keresztül tudják 

tájékoztatni a szakszervezetet.  

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Kéri az ORFK-t, hogy áprilisra biztosítson soron kívüli ülést a szakszervezetek részére. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 

Tájékoztatja a szakszervezeteket, hogy van lehetőség az együttműködési megállapodás 

alapján soron kívüli RÉT ülés összehívására. A hiányzó válaszok tekintetében a kérdések 

érdemi megválaszolásához a területi szervektől az adatszolgáltatás kérésre sor került, az 

adatszolgáltatások összesítése jelenleg folyamatban van, az ORFK számos kérdés 

tekintetében nem rendelkezik központi nyilvántartással, például a lakhatási támogatással 

kapcsolatos kérdések is emiatt nem kerültek megválaszolásra. 

 

Kiss Sándor, RKDSZ: 

Megjegyzi, hogy továbbra is problémásnak tartja, hogy a határátkelőhelyeken különösen téli 

időszakban a külföldi oldalon a határőrök fülkéből, míg a magyar kollégák fülkén kívül 

hidegben is kénytelenek szolgálatot teljesíteni. Nem érti, hogy számos egyezmény, 

együttműködési megállapodás jött létre az ORFK és környező országos között ez a kérdés 

miért nem került rendezésre, álláspontja szerint szükséges lenne azt megvizsgálni. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 
A határátkelőhelyeken a magyar kollégák a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően látják 

el szolgálati feladataikat, a külföldi határátkelőhelyeken dolgozók feladat végrehajtás 

szabályainak meghatározása a külföldi ország rendvédelmi szervének hatáskörébe tartozik. 

Véleménye szerint a külföldi kolléga nem tartja be a szabályokat, a magyar rendőrök 

szabályosan járnak el. 

 

A magyar közvélemény 77 %-os a bizalmi indexe azt árulja el, hogy a magyar állampolgárok 

bíznak a magyar rendőrségben, álláspontja szerint ez annak is köszönhető, hogy a rendőreink 

feladat végrehajtása példaértékű, a jogszabályainkban és belső szabályzókban 

meghatározottak szerint történik a szolgálatellátás. 

 

Kiss Sándor, RKDSZ: 
Kérdezi, hogy a bizalmi index összeállításának körülményei tekintetében, honnan lehet 

tájékozódni, honnan kaphatnának tájékoztatást a szakszervezetek. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 
A bizalmi index egy független közvélemény kutató szervezet által került összeállításra, 

számos kérdés merül fel a rendőrséggel összefüggésben a közvélemény-kutatás keretein belül.  

 

Asztalos Zoltán r. alezredes, MRK: 

Kérdezi, hogy a személyi állomány részéről jelzett penészes kolbásszal kapcsolatosan az 

ORFK részéről milyen intézkedés történt. 

 

Kérdezi, hogy a KR milyen ellenőrzéseket végez a hidegcsomagokkal kapcsolatosan. A 

naplózott ellenőrzésekről készül-e feljegyzés, erre vonatkozóan kaphatnának-e tájékoztatást.  
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Az esővédő ruházat tudomása szerint áprilisban rendelkezésre fog állni, van-e lehetőség a 

ruházatot megnézni. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 
A munkáltatói kölcsönnel, lakhatási támogatással kapcsolatosan arról kér tájékoztatást, hogy 

jelenleg milyen lehetőségek vannak. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 
A penészes kolbásszal kapcsolatosan elmondja, hogy a gazdasági szervek élelmezési 

részlegén dolgozó kollégák igyekezték azonnal orvosolni a problémát.  

 

Az élelmezéssel kapcsolatosan megjegyzi, hogy minden esetben mintát vesznek a kiszállított 

ellátmányból, és ellenőrzésre kerül az ellátmány beltartalmi értéke is. A hiba oka elsődlegesen 

arra vezethető vissza, hogy sokadik alvállalkozó váltásával küszködik a CBA is. 

 

Jelenleg az 5.000.000 Ft-os munkáltatói kölcsön a plafon, ami rendelkezésre állhat, várhatóan 

ugyanez lesz jövőre is. Ez az a maximum összeg, ami a munkáltatók részéről biztosítható az 

állomány részére. A BM részéről megérkezett a felmérés bekérése, hogy jövőre vonatkozóan 

hány fő szándékozik benyújtani az igényét. 

 

Az esővédővel kapcsolatosan március 8-án személyesen került megvizsgálásra az esővédő 

ruházat gyártása Komlón. Összességében 26000 db-ot fognak legyártani, amelynek 

kiosztására 2017. december 31-éig kerül sor. Az esővédő ruházat körülbelül 130.000 Ft-ba 

fog kerülni. Az esővédő ruházat rendszeresítéséről szóló határozatot aláírta a gazdasági-

helyettes államtitkár. 

 

Pach Dániel, RSZV: 
Megjegyzi, hogy számos esetben tapasztalta, hogy a rendőrség nem megfelelően kezeli az 

álhíreket. Több közösségi portálon és hírportálon jelentek meg kreált képek a határon 

szolgálatot teljesítő állomány ellátmányával összefüggésben, amelyek alapján romlott 

élelmiszer került a részükre kiosztásra. Ilyen képek terjengnek a facebookon is, amelyekre az 

ORFK nem reagál semmit. Álláspontja szerint ez problémát jelent, a közvéleményt ezek az 

álhírek félrevezethetik. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 
Nemrégiben tettek látogatást a déli határszakaszon, amellyel kapcsolatban megjegyzi, hogy a 

szolgálatot teljesítők közül senki nem panaszkodott az ellátmányára. 

 

Napirendi pontok: 
 

Pongó Géza, FRSZ: 
Kérdezi, hogy a rendészeti szakgimnáziumok tanulói tekintetében tudomása szerint a nagy 

többség a déli határszakaszra kerül, és problémásnak látja, hogy senki nem fog tudni 

hazakerülni, erre vonatkozóan várnak a tájékoztatást. Kérdezi, hogy a másodéves hallgatók 

előbb kerülnek-e kibocsátásra.  

 

Megjegyzi, hogy a hivatásos állomány tagjai 2017-ben is kaphatnak teljesítményjuttatást, 

mindemellett álláspontja szerint a közalkalmazotti, munkavállalói állomány részére is 

szükséges lenne valamilyen elismerést biztosítani, a teljesítményjuttatási keret terhére akár 

egyösszegű jutalom formájában, tekintettel arra, hogy a hivatásosokhoz hasonlóan ezen 
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állománykör is hozzájárul a feladatok végrehajtásához. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 

Jelenleg nincs konkrét időpont a rendészeti szakgimnáziumok tanulóinak kinevezési helyéről, 

ezekben a kérdésekben még nem született döntés.  

 

A tavalyi évhez képest jelentősen magasabb összeg áll rendelkezésre, amely teljes egészében 

teljesítményjuttatásra fordítható. A kifizetésre a tavalyi évhez hasonlóan két részletben, a 

májusi és októberi fizetéssel kerül majd sor. Megjegyzi, hogy jelenleg folyamatban van a 

teljesítményjuttatás kereteinek elosztása, a vonatkozó BM rendelet alapján a 

teljesítményjuttatások megállapításáról szóló munkáltatói intézkedéseket 2017. április 15-éig 

kell kiadmányoznia a munkáltatói jogkör gyakorlóknak. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Nehezményezi, hogy idén sokkal korlátozottabbak voltak a lehetőségek a cafetéria igénylése 

tekintetében. 

 

Pósa Zoltán, RSZV: 
Megjegyzi, hogy az OKÉT ülésen elhangzott, hogy meg akarják szüntetni a cafetériát teljes 

mértékben. 

 

A két óra sportfoglalkozás kiadásával összefüggésben problémásnak tartja, hogy nincs 

központilag rendezve a kérdés, az állomány részére nem biztosítják, hogy a fizikai 

alkalmassági követelményeknek eleget tudjanak tenni. Továbbá megjegyzi, hogy a Készenléti 

Rendőrségnél például a közalkalmazott kollégák részére a sportfoglalkozás lehetőségét 

kiadják, azonban kötelezik is őket a fizikai alkalmassági végrehajtására is. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság 

A két óra sporttal kapcsolatban az állományilletékes parancsnok álláspontja szerint 

meghatározhatja, hogy hol lehet azt is eltölteni és ellenőrizheti is, hogy ott tartózkodik e 

kolléga. Álláspontja szerint ez egy munkahelyen egységesen van kezelve. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Nehezményezi, hogy az egyenruházat évről évre drágább. A ruházati ellátó rendszer nem 

működik zökkenőmentesen, egy esővédőruházat megvásárlásával az egész éves ruhapénze 

elmegy az állománynak. A ruhapénz összegét szükségesnek tartja felemelni, ugyanis a most 

rendszerbe kerülő csapadékvédő felszerelés értéke is magas, mindemellett a bakancs, 

bőrkabát, vagy a szolgálati sapka is irreálisan drága. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Megjegyzi, hogy számos negatív visszajelzés érkezett az NSZKK dolgozóitól, miszerint 

megvonták tőlük az internetjogosultságot, valamint több probléma merült fel az elektronikus 

bérjegyzék, valamint a táppénz kifizetésével összefüggésben. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 
Az NSZKK állománya átkerült a BM Szenyor rendszerébe, a police.hu domain név megszűnt. 

A kezdeti átállás okozta az időszakos internet jogosultságok megvonását. Ez egy átmeneti 

állapot kellett, hogy legyen, egyik helyről kivezetésre kerültek, és az NSZKK rendszerébe 

felvitték az adatokat. 
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Dr. Czene Csaba r. alezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság: 
Az NSZKK kikerült a rendőrség szervezeti egységeitől, az ORFK csak középirányító 

szervként működik az NSZKK vonatkozásában. Az újonnan létrejött szervezet önállóan látja 

el gazdálkodását is. Egy kis ideig a KIRA-Szenyor interface sem működött, ez is a kezdeti 

átállás miatt volt. 

 

Pósa Zoltán, RSZV: 
Nehezményezi, hogy továbbra sem egységesen történik a készenlét elrendelése a területi 

szervek által, álláspontja szerint nagyon nehezen tudja kezelni az állomány, hogy ugyanazon 

munkáért eltérő bért kapnak, pusztán azért, mert más megyei rendőr-főkapitányságon 

teljesítenek szolgálatot.  

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 
Az állományilletékes parancsnok jogköre a túlszolgálat és a készenlét elrendelése. Erre 

figyelemmel a munkáltató mérlegelési jogköréhez tartozik, hogy mikor van szükség 

készenlétre, illetőleg mikor szükséges túlszolgálatot elrendelni. 

 

Pach Dániel, RSZV: 

Álláspontja szerint szükséges lenne a készenlét és a kiemelt készenlét tekintetében egy 

központi állásfoglalást kiadni, megelőzve azt, hogy ugyanazon munkakörben dolgozó 

rendőrök, akik a déli határszakaszon együtt látják el feladataikat ne külön díjazásban 

részesüljenek. 

 

Dr. Czene Csaba r. alezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság: 

Az állományilletékes parancsnoknak kell mérlegelnie, hogy mely esetben rendel el kiemelt 

készenlétet, illetőleg készenlétet. Abban az esetben, ha a szolgálati érdek azt kívánja meg, 

hogy az átrendelt állomány tagja egy meghatározott időszakban folyamatosan szolgálatra 

igénybe vehető legyen, de nem szükséges annak előírására, hogy pontosan hol tartózkodjon, 

tehát nem kerül meghatározásra a rendelkezésre állás időtartama alatt a tartózkodás helye, 

akkor a készenlét elrendelése indokolt. Ha az állományilletékes parancsnok a rendelkezésre 

állás helyét pontosan meghatározza, és az a szolgálatteljesítési hely közigazgatási határán 

kívül esik, akkor a kiemelt készenlét elrendelése szükséges. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Megjegyzi, hogy problémásnak tartja a munkáltató azon magatartását, ha valami rossz azt a 

munkavállalókon behajtja, azonban a lehetőségeket elveszi. A közalkalmazotti állomány 

bérrendezése is ebbe a kategóriába tartozik. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 
A peren kívüli rendezés felsőbb szintű döntést és pénzügyi fedezet biztosítását igényli. 

 

Pach Dániel, RSZV: 

Nagyon sok helyről azt hallani, hogy úgy tájékoztatják a közalkalmazottakat, hogy ne adják 

be a keresetet a bírósághoz, mert ki lesz fizetve az elmaradt illetményük. Álláspontja szerint 

szükséges lenne külön tájékoztatni az érintett állományt a félreértések elkerülése végett. 

 

Kovács József, BRDSZ: 

A Somogy MRFK vezetője azt nyilatkozatott tette, hogy amennyiben a bíróság a munkáltató 

szempontjából negatívan dönt, akkor mindenkinek kifizeti a megyei rendőrfőkapitány a 

közalkalmazottaknak az elmaradt illetményrészt. 
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Kiss Sándor, RKDSZ: 

A munkáltató húzza az időt. Megjegyzi, hogy több szolgálati panasz nincs elbírálva  

határidőben, a munkáltatók rendre felfüggesztik az eljárást vagy egyszerűen nem reagálnak rá 

időben. 6-7 hónapig is állnak az ügyek. 

 

Dr. Czene Csaba r. alezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság: 

A szolgálati panaszt a mulasztó elöljárónak 30 napon belül, az elöljáró parancsnoknak pedig 

legkésőbb, 60 napon belül végleg el kell bírálni. 6-7 hónapig semmiképpen nem tarthat az 

eljárás. Ezen kérdéseket egyedileg van lehetőség kezelni, a RÉT ülésen a konkrét ügy 

ismerete nélkül nem tud nyilatkozni.   

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Megjegyzi, hogy a Készenléti Rendőrségnek nagyon rossz állapotban vannak az autóbuszai, 

kérdezi, hogy mikor tervezi a rendőrség ezeket a buszokat lecserélni. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 

Jelenleg jobban megéri autóbuszokat bérelni, mint megvásárolni, figyelemmel az autóbuszok 

piaci árára. 

 

Egyebek: 

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

Meghalt az M5 autópályán egy fiatal kolléganő. Kérdezi, hogy megtörtént-e már a 

kivizsgálás, amennyiben lehetőség van rá tájékoztatást kérnek a kivizsgálás eredményéről. 

Nagyon felháborítónak tartja az esetet. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 
Ausztriában nem a leállósávban történik az igazoltatás, hanem bekísérik az ellenőrzés alá vont 

gépjárművet a következő pihenőbe. Kéri az ORFK vezetésétől, hogy a rendőrség vizsgálja 

meg a kérdést. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 
Az ellenőrzés jelenleg így zajlik Magyarországon, a járőr képes arra, hogy eldöntse, hogy hol 

történjen a közúti ellenőrzés, ez egy szörnyű eset volt, de nem a rendőrök által történt 

mulasztás. 

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

Álláspontja szerint szükséges lenne a szolgálati gépjárművekre kitenni a közúti ellenőrzés, 

kérem kövessen jelzéseket. 

 

A munkavédelmi képviselőválasztással kapcsolatosan sajnálatos esetnek tekinti, hogy 

érvénytelen volt a jelöltállítás. Álláspontja szerint szükséges lenne tájékoztatni a dolgozókat, 

hogy az üzemi tanács választásában a megválasztott munkavédelmi képviselő 10 % 

munkaidő-kedvezményben részesül, így talán népszerűbb lenne a dolog. 

 

Kéri a munkáltatót, hogy intézkedjen, hogy ahol választás lesz, a munkaidő-kedvezményről 

legyen szó, a munkaidő nyilvántartást is ennek figyelembevételével kell szervezni. 

 

Dr. Czene Csaba r. alezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság: 

A tájékoztatókba a munkaidő-kedvezményről szóló tájékoztatás bele lett foglalva. Elmondja, 
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hogy az ORFK-n a munkavédelmi képviselő választásban a munkavállalók és a 

szakszervezetek is inaktívak voltak, így nem sikerült elég jelöltet állítani, ezért a választások 

az őszi időszakban lesznek megtartva.  

 

 

Következő RÉT időpontja: 2017. április 10. 
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