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EMLÉKEZTETŐ 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2017. április 10-én tartott üléséről 

 

 

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

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

 

Napirend:  

 A 2017. márciusi 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 a RÉT soron kívüli ülésén. Javaslatot tesz a napirendi pontok 

elfogadására. Javasolja, hogy a RÉT 2017. március 13-ai ülésén felmerült, rendezést igénylő 

szakszervezeti kérdésekre adott válaszok megtárgyalására kerüljön sor. 

 

Napirendi pont előtti felszólalás: 

 

Pach Dániel, RSZV: 

Javasolja, hogy napirend előtt az MRK elnökének kérésére Matus Gábor ogy. törzszászlós úr 

az MRK választással összefüggésben felmerülő kérdésekre válaszolhasson, tekintettel arra, 

hogy Matus úr az MRK Jelölő-és Szavazatszámláló Bizottság elnöke. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 

Kéri Matus Gábor urat, hogy az MRK választással kapcsolatosan 10 percben foglalja össze  a 

fontos tényezőket, illetőleg jelzi, hogy az ülést 14.15 perckor előreláthatólag be kell fejezni. 

 

Matus Gábor ogy. törzszászlós, MRK: 

Az MRK választással összefüggésben tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a választással 

kapcsolatosan felmerült kérdéseket feljegyzi és írásban megválaszolja a szakszervezetek 

részére, amennyiben megválaszolható személyesen a kérdés, arra most is reagál érdemben. 
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Pósa Zoltán, RSZV: 

Megjegyzi, hogy az MRK kollégák keresték meg a szakszervezetet segítséget kérve a 

ajánlószelvények gyűjtése vonatkozásában. Kérdezi, hogy összegyűjtheti-e a szakszervezeti 

tisztségviselő adott személy ajánlószelvényeit és elviheti-e az ORFK vagy a BRFK 

biztosához, annak ellenére, hogy a kolléga Csongrád megyében indul. 

 

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

Szolgálat: 

Bárhol lehet gyűjteni ajánlást, de ott kell helyben hitelesíteni, ahonnan az ajánlás van. Az 

ajánlónak kell odamenni a helyileg hitelesítő személyekhez és ott kell lepecsételni helyben az 

ajánlószelvényeket, bianco szelvény nincs. Az MRK-val így állapodott meg a munkáltatói 

oldal az esetleges visszaélések elkerülése érdekében. 

 

Dávid Tibor, FRSZ: 

Amit már lehitelesítettek ajánlószelvényt a szakszervezetnek, ha megküldik a területi szervtől, 

akkor azt a szakszervezet gyűjtheti és továbbíthatja az MRK részére. 

 

Matus Gábor ogy. törzszászlós, MRK: 

Az alapszabály, hogy az ajánló személyek találkozzanak egy jelölőbiztossal körzetenként, ott 

kitöltik az ajánlószelvény ajánló és ajánlott részét, azután a biztos ezt láttamozza és egy 

névjegyzékre beírják, hogy el kívánja az ajánlószelvényeket vinni. Ott az ajánló személy 

aláírja, ezt már az ajánlott is elviheti, de az ajánlás csak akkor fog érvényt nyerni, amikor az 

ajánlott személyhez vagy a biztosához leadja vagy megküldi az MRK Jelölő Bizottságának. 

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

Kéri, hogy kerüljön megküldésre a szakszervezetek részére szervezeti egységenként a 

biztosok neve és elérhetősége, valamint kerüljön fel az intranetre is a lista. 

 

Asztalos Zoltán, MRK: 

Létezik bianco szelvény az ajánlottak vonatkozásában már kiküldésre került, de a többi része 

üres, a kollégák így fognak menni. 

 

1. napirendi pontok: 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Köszöni, hogy a rendkívüli RÉT összehívására sor került, megjegyzi, hogy problémát okozott, 

hogy az utolsó pillanatban került megküldésre a szakszervezeti kérdésekre a háttéranyag.  

 

A közalkalmazottak határszolgálatra átirányítása vonatkozásában köszöni a választ, viszont 

megjegyzi, hogy országos szinten tették fel a kérdést, ennek ellenére a Készenléti Rendőrség 

válasza került bele az anyagba, a felmerült problémák azonban a déli határszakaszon merültek 

fel. Adatszolgáltatást kér arra vonatkozóan, hogy hány fő közalkalmazott került le a határra 

feladatellátásra és önkéntesen működik-e? 

 

Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok, ORFK Személyügyi Főigazgatóság: 

Ilyen adatszolgáltatásra nincs lehetőség, figyelemmel arra, hogy ilyen adatbázissal nem 

rendelkezik az ORFK, konkrét személy vonatkozásában van lehetőség a kivizsgálásra. 
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Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 

A logisztikai területeken dolgozók jelentős része közalkalmazott, tekintettel arra, hogy a 

hozzáértést általuk van lehetőség biztosítani. A munkavállaló és munkáltató közötti 

munkaviszony alapján erre van lehetőség.  

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Álláspontja szerint célszerű lenne valamilyen módon honorálni azon kollégákat, akik a déli 

határszakaszon dolgoznak, távol a lakóhelyüktől. A közalkalmazotti állomány nagyon el van 

keseredve, hogy aki itt van 30 éve ugyanannyit keres, mint aki most kerül be a rendszerbe. 

Problémás az a helyzet is, hogy jóval kevesebbet keresnek a civil szektorhoz képest.  

 

A választ megértették, hogy a közalkalmzotti és kormánytisztviselői állomány részére nincs 

jogszabályi lehetőség teljesítményjuttatás megállapítására, azonban ezen állománykör részére 

is szükséges lenne valamilyen plusz juttatás, amelyre forrást lehetne biztosítani, így egyéb 

jogcímen lehetne őket is dotálni. 

 

Megjegyzi, hogy az adómentes cafetéria eltörlésével összefüggésben az FRSZ kitart amellett, 

hogy a kormányzat egyoldalúan eldöntötte, hogy közszektorban megszünteti a 

lakástámogatási cafetériát, holott ez két évvel ezelőtt került bevezetésre. Problémásnak tartja a 

cafetéria ilyen irányú eltörlését, sok kollégának okoztak anyagi veszteséget. 

 
Köszöni a kimutatásokat, a válasz szerint a közalkalmazotti állomány kb. 70 %-ának 

illetményemelésére került sor, azonban ha a számok mögé nézünk tényleges 

illetményemelésre, amit az állomány is megérzett volna, nem került sor. 

 

A teljesítményjuttatás vonatkozásában megjegyzi, hogy a tiszthelyettesi állomány részesült 

kevésbé az 5-5 %-os illetményemelésben, holott a Magyar Honvédségnél a legénységi 

állomány kapott nagyobb mértékű illetményemelést. Álláspontja szerint az állomány 1/3-a 

nem kapott illetményemelést. 

 

Az egészségkárosodási járadék bevezetését pozitívumnak tartja, a lakhatási támogatás 

kérdéskörével összefüggésben  kapott választ köszöni, kér hozzá bővebb tájékoztatást az 

ülésen. A kényszerszállító járművekre kapott választ köszönik, megnyugtató, hogy a 

beszerzés folyamatban van. 

 

Az ügyfélkapus rendszer kötelezővé tételével összefüggésben álláspontja szerint problémát 

okoz, hogy nem mindenkinek van internet elérhetősége, illetőleg a számítógép hiánya is 

problémát okozhat.  

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

A közalkalmazotti béreknél az okozza a problémát, amire nem gondolt sem a jogalkotó, sem 

az ORFK, hogy a minimálbérre és a garantált bérminimumra való ráállásnál összeomlott az 

egész bértábla.  A diplomások ugyanannyit keresnek mint a középfokú végzettségű dolgozók, 

hiszen a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészből lett biztosítva a jogszabály szerinti 

különbözet.   

 

Javasolja, hogy a kormánytisztviselők esetében legalább a rendvédelmi pótlékot házon belül 

kellene megadni. 

 

 



4 

 

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint jelenleg 1500 kolléga részesülhet a  

5 500 000 Ft-os munkáltató kölcsönben. 

 

Megjegyzi, hogy 2017. január 01-jétől nem fizetik a társadalombiztosítást az NSZKK 

állománya részére. Álláspontja szerint az OEP, a MÁK és a KIRA-rendszer vonatkozásában 

lehet a probléma. Kéri, hogy a problémát szíveskedjen megvizsgálni a munkáltató.  

 

Kérdezi, hogy az egészségügyi adatokról is az ügyfélkapun keresztül adnak tájékoztatást? 

Véleménye szerint zárt rendszert kellene létrehozni a különleges adatok vonatkozásában. 

Problémásnak tartja, hogy az egészségügyi adatokra így bárki ráláthat. 

 

Dávid Tibor, FRSZ: 

Véleménye szerint itt nemcsak az egészségügyi adatokkal van probléma, hanem azzal is, hogy 

jövőre minden parancsot, határozatot a dolgozó ügyfélkapun fog megkapni, amit nem tudnak 

kezelni, nem tudják a munkáltatói intézkedéseket kinyomtatni. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 

A jogszabálymódosítás felhatalmazza a Hszt. hatálya alá tartozó dolgozók esetében a 

munkáltatói oldalt, hogy biztosítsák a dolgozók részére az ügyfélkapu nyitását. Eddig a 

kormányablakokban volt lehetőség ügyfélkapu nyitására, mostantól a munkáltatónak is 

lehetősége van ügyfélkapu nyitására. Nem feltétlenül kell a dolgozónak rendelkeznie 

számítógéppel, a munkáltatói oldal ezt biztosítja. Ez a rendszer arra épült fel, hogy minél 

kevesebb papír alapú dokumentáció felhasználására kerüljön sor. A dolgozónak az ügyfélkapu 

nyitásával lesz egy belépési azonosítója, egy jelszava, a belépést követően van lehetősége 

ellenőrizni a dokumentumait, a dolgozó addig tárolja a dokumentumokat, ameddig 

szükségesnek érzi. Ez a rendszer úgy lesz kialakítva, hogy amikor a dolgozó átolvasta, átvette 

a dokumentumot, visszaigazolást kap erről a munkáltató.  

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

Egyetért az FRSZ és a BRDSZ felvetésével az illetményemelések vonatkozásában. Kéri a 

munkáltatót, hogy vizsgálják meg a béremelési helyzetet, amit a kormányzat hirdet. Kiegészíti 

a felvetést azzal, hogy a kormánytisztviselők mellett a munkavállalókra is jó lenne az 

illetményemelést kiterjeszteni. 

 

Várja a migrációs helyzettel összefüggésben a kimutatást. Az M5-ösön történt balesettel 

összefüggésben, ha megvan a kivizsgálás, arra vonatkozóan kér tájékoztatást. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 

Tájékoztatja a szakszervezeteket, hogy a BM Gazdasági Helyettes Államtitkárság a 

munkáltatói támogatással összefüggésben azt a tájékoztatást adta, hogy 2017, 2018 és 2019-es 

évekre vonatkozóan 2 815 000 000 Ft áll rendelkezésre, ami a hivatásos állomány 

lakhatásának biztosítását szolgálja. 

 

Az első körben beérkezett felmérések alapján a rendőrség esetében 248 000 000 Ft-ról volt 

szó, a második körben rendőrségi szinten 9 milliárd, fejezeti szinten pedig 16 milliárdos 

összegben fogalmazódtak meg az igények. Az igények használt lakás vásárlására, felújításra 

vonatkoztak.  

 

Jelenleg az látszik, hogy a jogszabályi háttér, ami a munkáltatói kölcsön odaítélésének 

feltételeit tartalmazza, nem változik. Arról, hogy a rendőrség részére biztosított 1 milliárdos 
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összeg a területi szervek részére milyen arányban kerül biztosításra, a május 20-ai területi 

szervek részére szervezett továbbképzésen lesz szó. 

 

Ezen támogatási rendszer a lakástámogatási rendszer része, tehát igazodik a CSOK-hoz, 

amellyel már van lehetősége a dolgozónak hitelt felvenni és lakást vásárolni. A munkáltató 

hitel vonatkozásában a jogosultsággal lehetnek problémák, tekintettel arra, hogy aki már 

rendelkezik ingatlannal az ő részükre nincs lehetőség kölcsön biztosítani. 

 

Arra kér mindenkit, hogy amikor a felelős döntéseket meghozzák, előtte készítsenek egy 

részletes költségvetést. A munkáltatói oldalnak az a szándéka, hogy mindenkinek segítsen, 

azzal az összeggel, amivel megoldódik a problémája. 

 

Az NSZKK-val kapcsolatos problémák újdonságként hatottak, megvizsgálásra kerül a 

probléma, ugyanaz a KIRA-rendszer működik ott is, a munkáltatóváltás következtében 

fordulhatott elő probléma. 

 

Egyebek: 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Tájékoztatja a munkáltatót, hogy meghalt egy kollégájuk, Dr. Palotai Gábor fogorvos, aki 35 

évet dolgozott a pályán, kérdezi, hogy kikerülhetne-e a faliújságra, hogy a temetés 2017. 

április 20-án lesz és 11.15 órakor kerül megtartásra. 

 

Tájékoztatást kér, hogy a határvadász képzéssel összefüggésben hol tart a felvétel és a 

toborzás.  

 

A belépőkártya vonatkozásában továbbra is nehezményezi, hogy a szakszervezeti 

tisztségviselők nem léphetnek be az épületbe ideiglenes belépőkártya nélkül.   

 

Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok, ORFK Személyügyi Főigazgatóság: 

A határvadász képzés vonatkozásában az első ütem 2017. május 01-jén kezdi meg a 

szolgálatot a határon, jelenleg 1148 fő tanul az iskolarendszerű képzésben. Közel 3000 

pályázat érkezett, általában az egészségügyi, pszichológiai alkalmassági vizsgálatok 

eredménye dönt az alkalmatlanság vonatkozásában. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság: 

Az Országos Rendőr-főkapitányságra történő belépést ORFK utasítás szabályozza. 

Figyelemmel arra, hogy az utasítás nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely alapján a 

szakszervezeti tisztségviselő állandó belépőkártyával rendelkezhet, ezért erre nincs lehetőség. 

 

 

Következő RÉT időpontja: 2017. május 15. 
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