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EMLÉKEZTETŐ
a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2017. szeptember 18-ai üléséről
Az ülés helye: ORFK RIK földszint 9-10-es szekcióterem.
Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirend:
 A 2017. júliusi 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 országos
rendőrfőkapitány-helyettes, levezető elnök:
Köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti Dr. Balogh János r. vezérőrnagy urat, a Készenléti
Rendőrség parancsnokát, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes urat. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy Vezérőrnagy úr ülésen történő megjelenése a Készenléti Rendőrség
próbaidős állománya szakmai gyakorlatát érintő kérdésekre való válaszadás miatt vált
indokolttá, kéri a szakszervezeteket, hogy napirend előtt tegyék fel a szükséges kérdéseket
ebben a témában. Továbbiakban javaslatot tesz a RÉT napirendi pontjaira, valamint kérdezi,
hogy van-e valakinek napirend előtti kérdése.
Napirendi pont előtti felszólalás:
Pongó Géza, FRSZ:
Megjegyzi, hogy a rendészeti szakgimnáziumi tanulók határra történő átrendelésével
összefüggésben megküldött az ORFK részére több kérdést. Elfogadja a napirendi pontokat.
Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, Készenléti Rendőrség, parancsnok, műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
Elsődlegesen tisztázni szükséges, hogy mit jelent pontosan a határőrizeti szolgálat és ezzel
kapcsolatosan mi a Készenléti Rendőrség álláspontja, tekintettel arra, hogy a napokban, több
sajtóorgánumban is megjelentek cikkek a témával összefüggésben.
A határőrizeti szolgálat a déli határszakasz mellett létrejött műszaki, védelmi rendszer
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működtetésében, annak biztonsága fokozásában, fenntartásában közreműködő, a Készenléti
Rendőrség vagy más megyei rendőr-főkapitányság állományába tartozó, ideiglenesen a
határon szolgálati feladatot ellátó állomány tevékenységét jelenti. Azon szolgálati feladatok,
amelyek nem ezen feladatok ellátásához tartoznak, nem határőrizeti szolgálat ellátását
jelentik.
A határvédelmi tevékenység a schengeni csatlakozás óta nem korlátozódik egy szűk
határmenti sávra, hanem a teljes ország területén megvalósul. Természetesen vannak
közvetlen határőrizeti tevékenységek, de ettől függetlenül alkalmazni szükséges a mélységi
ellenőrzést is. Értelemszerűen arra a területre kell koncentrálni, ahol a legnagyobb a nyomás.
Az illegális migrációval leginkább érintett megyék jelenleg Csongrád, Bács-Kiskun, Békés és
kisebb mértékben Hajdú-Bihar megye. A szakmai vezetés részéről okszerű az a szándék, hogy
ezen megyéknek az illegális migrációval kapcsolatos mélységi ellenőrzési gyakorlatát fokozni
szükséges, továbbá a járőrszolgálatot növelni kell. Elsősorban a határon kell a migránsokat
visszatartani, megelőzni az illegális bejutásukat, azonban, ha az átkelésük mégis sikerül,
bárhol az ország területéről, mélységből kikísérhetők.
A másik releváns kérdés a Készenléti Rendőrség állományának 3000 fővel történő bővítése,
amely két irányból valósul meg. Egyrészt iskolarendszeren kívüli oktatás keretében civil
életből felvett munkatársak képzésével, illetőleg 2017-ben a rendészeti szakgimnáziumok I.
évfolyamát elvégzett próbaidős hivatásos állományba kinevezettekből, akik nagyobb számban
kerültek kinevezésre a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályaihoz, illetőleg a
Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság állományába.
Továbbá pályázat útján a megyei rendőrfőkapitányságok állományából az adott megyéből
tapasztalattal rendelkező kollégák kerültek áthelyezésre a határvadász bevetési osztályokhoz.
Ennek elsődleges indoka, hogy egy újonnan megalakuló szervezeti elem működéséhez
minimum 40 % idősebb, tapasztaltabb kolléga szükséges a hatékony szolgálatellátáshoz.
A II. évfolyamos rendészeti szakgimnáziumi tanulók szakmai gyakorlatuk mellett folytatják
tanulmányaikat, képzésük nem kerül szűkítésre határőrizeti feladatokra, a rendőri végzettség
megszerzéséhez szükségük van közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi,
határrendészeti gyakorlati képzésre is, amelyet a határvadász bevetési osztályok –
figyelemmel az illegális migráció okozta leterheltségre – nem tudnak biztosítani. Erre
tekintettel született az a döntés, hogy a II. évfolyamos szakgimnáziumi tanulók a szakmai
gyakorlatukat a megyei rendőr-főkapitányságoknál fogják tölteni.
Az illegális migráció megfékezése érdekében a közterületi jelenlét fokozása Békés, Csongrád,
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságokon indokolt. A szakgimnáziumi tanulók erre
figyelemmel kerültek a megyei rendőr-főkapitányságokhoz átrendelésre és lettek szakmai
gyakorlatra kihelyezve a helyi szervekhez, rotációs rendszerben biztosítva részükre a szakmai
gyakorlati képzést, ami a rendészeti szakgimnázium II. tanévének eredményes elvégzéséhez
szükséges.
A tanulók hivatásos állományba történő kinevezésüket követően a próbaidős rendőrökre
vonatkozó jogosultságokkal rendelkeznek, továbbá illetményben részesülnek. Mindemellett
mindazon juttatás, költségtérítés biztosított részükre, amit a vonatkozó jogszabályok előírnak,
illetőleg lehetővé tesznek.
Pillanatnyilag az illegális migráció helyzete nem kiszámítható évekre előre, nincs lehetőség
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megjósolni, hogy két év múlva, hol lesz a legnagyobb nyomás, illetőleg szükséges lesz-e
valahol még kerítést építeni. Ezen intézkedések minden esetben az ország számára a
leghasznosabb megoldások felé irányulnak. Jelenleg az ország számára az a leghasznosabb,
hogy a rendészeti szakgimnáziumi tanulók szakmai gyakorlatukat azon megyei rendőrfőkapitányságok területén tegyék meg, ahol legnagyobb szükség van a közterületi jelenlétre.
Az Európai Unió tagállamai vegyesen ítélik meg Magyarország határőrizeti tevékenységét,
azonban, ha pl. Ausztriában több migránst fognak el, mint az előző héten, már jelzik a Magyar
Rendőrség irányába.
A tanulók elszállásolása közbeszerzési eljárás során kiválasztott kereskedelmi szállásokon,
illetőleg rendőrségi objektumokban rendelkezésre álló szállásokon valósul meg, lehetőleg a
szolgálatteljesítési helyen.
A tanulók augusztusban ügyfélkapun keresztül megkapták az átrendelésükről rendelkező
állományparancsukat. A Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat munkatársai 2017.
augusztus 20-a előtt átnézték a visszaigazolókat, hogy ki az, aki nem nézte meg a parancsát az
ügyfélkapujában, az ellenőrzés eredményeképpen megállapításra került, hogy mindösszesen 4
fő volt, aki az értesítést nem nézte meg, őket telefonon tájékoztatták a humánigazgatási
szolgálat munkatársai.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
Megköszöni a tájékoztatást, a sajtóban elhangzott hírek nem tettek jót a Rendőrségnek, kéri a
szakszervezeteket, hogy a felmerülő kérdések kerüljenek megvitatásra és a vita kerüljön
lezárásra.
Pongó Géza, FRSZ:
Köszöni a tájékoztatást. Említésre került, hogy a 3000 fő teljes feltöltése lassan befejeződik,
kérdezi, hogy hány főt sikerült felvenni ezidáig.
A Független Rendőr Szakszervezet, úgy találkozott a szakgimnáziumi tanulók átrendelésével
kapcsolatos problémával, hogy felháborodott diákok és szülők hívták a szakszervezetet, hogy
ellátmány nélkül éjszaka kellett buszokkal leutazni a tanulóknak a határra, az eligazító
parancsnok pedig azt a tájékoztatást adta a tanulók részére, hogy nem is fognak ellátást kapni.
Nyilvánvaló, hogy a szülők és a diákok a sajtót is értesítették, a Független Rendőr
Szakszervezetet a sajtó már ezzel a problémával kereste meg. A szakszervezet is nehezen
kezelte a szülők visszajelzéseit.
Több visszajelzés érkezett a szálláskörülményekkel összefüggésben, ezért kéri az ORFK-t,
hogy biztosítson határbejárásra lehetőséget a szakszervezet részére, hogy személyesen
nézhessék meg, hogy a tanulók milyen körülmények között vannak elszállásolva.
A tanulók átrendelésével összefüggésben országos rendőrfőkapitány úr válaszát gyorsan
megkapták, a zoom.hu részére adott a Független Rendőr Szakszervezet ezzel összefüggésben
interjút.
Elismeri, hogy a tanulók részére a hatályos jogszabályokban foglalt jogosultságok, juttatások,
költségtérítések biztosítva vannak, azonban van különbség a próbaidős rendőr ellátása és a
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nem próbaidős között. A napidíj nem fedezi a napi háromszori étkezést, amely jelenleg 460
Ft. Javasolja, hogy az ORFK kezdeményezze, hogy a vonatkozó jogszabályokon, belső
szabályzókon változtassanak, hogy ugyanazt az ellátást kapja meg a próbaidős állomány, mint
aki a határon teljesít szolgálatot.
Megnyugtató az a válasz, hogy az érintett tanulók a teljes képzést megkapják a megyei
rendőr-főkapitányságokon. A jelenlegi helyzet elfogadható, a tanulók a megyei rendőrfőkapitányságokon is részesülnek a közrendvédelmi, bűnügyi, közlekedésrendészeti
gyakorlati képzésben, tekintettel arra, hogy a tanulók elsősorban közrendvédelmi rendőrök
szeretnének lenni.
Kérdezi, hogy a létszámhiány okozta, hogy a szakgimnáziumi tanulókat át kellett rendelni a
megyékbe vagy mi okozta ezt a döntést, hogy 500 fiatal kellett a határra.
Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, Készenléti Rendőrség, parancsnok, műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
Megismétli, hogy a tanulók szakmai gyakorlatra és nem határőrizeti szolgálatra kerültek
átrendelésre a megyei rendőr-főkapitányságokra. A tanulóknak nem az a feladata, hogy
távcsővel a kerítésnél álljanak és figyeljék a szerb határt, tekintettel arra, hogy nem látnak el
határőrizeti tevékenységet. A tanulók pl. Kecskeméten, Békéscsabán, Gyulán, Csongrádon,
Kisteleken és a határmenti megyékben a környező településeken látnak el szolgálatot és a
szakmai gyakorlaton belül tanulják, amire szükségük van a teljes képzettség megszerzéséhez.
Jelenleg határőrizeti tevékenységet Magyarország déli határán a Magyar Honvédség,
Csongrád és Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Készenléti Rendőrség
állománya lát el kizárólag.
A határőrizeti tevékenységet végzők és az átrendelt tanulók között szolgálatszervezésben is
van különbség. A próbaidős tanulók illetményben, napidíjban részesülnek, amit egy hónapra
visszamenőleg meg fognak kapni, kivéve a hazautazás idejére, ugyanis ebben az esetben a
tanulók részére hazautazási költségtérítés jár. Erre tekintettel nincs lehetőség a napidíj
előzetes kifizetésére, továbbá ugyanazon napra kétszeres kifizetés jogszabály alapján nem
járhat a tanulók részére.
A 3000 státuszból körülbelül 600 státusz még üres, a feltöltött státuszokra túlnyomórészt az
iskolarendszeren kívüli képzésre kiválasztottak kerültek felvételre. Továbbá részei a
rendészeti szakgimnáziumi tanulók és a megyei rendőr-főkapitányságoktól áthelyezett
tapasztaltabb kollégák is, akik helyére pályakezdő rendőr kollégák kerültek kinevezésre. A
3000 fős keret 2/3-a feltöltésre került, azonban a megyéktől áthelyezett tapasztaltabb kollégák
helyére, újonnan kinevezett állomány kerül kinevezésre, a Készenléti Rendőrség nem kívánja
a megyei rendőr-főkapitányságok állományát elszívni.
Pósa Zoltán, RSZV:
Álláspontja szerint kommunikációs hibáról lehetett szó, a szülők és a diákok is
félreértelmezhették a szakmai gyakorlatot és az ellátás rendjét. Kérdezi, hogy a szakmai
gyakorlat meddig fog tartani, ehhez kapcsolódóan kérdezi, hogy az újonnan felállítandó
határvadász bevetési osztályokhoz pályázattal, van-e lehetőség átkerülni.
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Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, Készenléti Rendőrség, parancsnok, műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
Pillanatnyilag Nagykanizsán, Szegeden, Kaposváron, Budapesten vannak üres helyek.
Elsődlegesen Szeged II-vel van probléma, tekintettel arra, hogy az teljesen üres, viszont a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság állományát már nem lehet tovább gyengíteni. Ezekre
a helyekre várják a pályázatokat, a megyei rendőrfőkapitányokkal nincs konfliktus az
áthelyezések tekintetében, azonban a létszámgazdálkodás és a szervezeti érdekek
figyelembevétele mellett kerül sor a pályázatok elbírálására.
Pósa Zoltán, RSZV:
Álláspontja szerint szükséges lenne valamilyen speciális személyügyi gyakorlatot kialakítani,
mert többször találkoztak ezzel a problémával a kollégák.
Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, Készenléti Rendőrség, parancsnok, műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
A Készenléti Rendőrség kizárólag olyan kollégákkal közli az áthelyezés eredményességét,
akik esetében már a megyei rendőrfőkapitányokkal is megtörténtek a szükséges egyeztetések
és átkerülésük biztosított.
Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
Álláspontja szerint alapvető kommunikációs hiba okozta az egész másfél hete tartó vitát,
amiben álláspontja szerint a Rendőrség is hibázott. A Rendőrségnek az első pillanatban
szükséges lett volna közölnie, hogy a tanulók szakmai gyakorlatra és nem határőrizeti
tevékenységre kerültek átrendelésre.
Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, Készenléti Rendőrség, parancsnok, műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
Az érintett tanulók tisztában voltak azzal, hogy szakmai gyakorlaton fognak részt venni a
megyei rendőr-főkapitányságokon.
Pongó Géza, FRSZ:
A Készenléti Rendőrség állományából korábban vidékre akartak kerülni a kollégák, azonban
ez a tendencia most megfordult. A Független Rendőr Szakszervezet felhívta a kollégák
figyelmét, hogy előfordulhat, hogy pár év múlva teljesen más településen kell dolgozniuk a
Készenléti Rendőrség állományában, de így is vállalták a többletjuttatásért cserébe ezen
kötelezettségeket is.
A legutóbbi ülésen kb. 1700 főről számolt be az ORFK, akik az iskolarendszeren kívüli
képzésbe kerültek felvételre, amelyhez hozzáadódtak a rendészeti szakgimnáziumi tanulók is
és kb. 600 fő még hiányzik a 3000 főből. Amikor indult a 3000 fő felvétele az akkori
tájékoztatás alapján 3000 teljesen új kolléga felvétele volt tervben. Kérdezi, hogy a
határbejárást biztosítja-e a Készenléti Rendőrség a szakszervezet részére.
Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, Készenléti Rendőrség, parancsnok, műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
A 600 üres státuszra sem csak pályakezdő kollégákat kíván a Rendőrség kinevezni, abból
körülbelül 200 főnek tapasztalt kollégának kell lennie. Aki áthelyezésre kerül a megyei
rendőr-főkapitányságtól, azok helyére szükséges a Készenléti Rendőrségnek az állományt
pótolnia, így az új kollégákkal történő 3000 fő felvétele ténylegesen megvalósul. Amennyiben
ez a kérése a szakszervezetnek, megoldható a határbejárás, azonban a tanulók jelenleg a
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megyei rendőr-főkapitányságok alárendeltségében vannak.
Markovics György r. főtörzszászlós, Magyar Rendvédelmi Kar:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti
Igazgatóság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztályon teljesít szolgálatot,
jelenleg 16 rendészeti szakgimnáziumi tanuló szakmai gyakorlata vonatkozásában jár el
koordinátorként. A félreértések tisztázása érdekében megjegyzi, hogy indokolatlan a tanulók
szakmai gyakorlatra történő átrendelésével kapcsolatos média felháborodás. Jelenleg 300 fő
van átrendelve hasonló feltételekkel Bács-Kiskun megyébe. A Rendőrség erkölcsi morálját
jelentősen rontotta ez a média visszhang, álláspontja szerint a Független Rendőr
Szakszervezetnek az aktív tisztségviselőikhez kellett volna fordulnia, akik a helyszíni
szerveknél vannak állományban. Ezen kollégák rákérdezhettek volna a tanulóknál, hogy
ténylegesen van-e probléma, illetőleg mi a véleményük a körülményekkel összefüggésben.
Megjegyzi, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar elnökének kérésére kikérdezte a tanulókat, akik
elmondták, hogy kaptak tájékoztatást arról, hogy a szálláson és a hazautazási költségtérítésen
kívül más ellátást nem kapnak. A tanulók arról is kértek tájékoztatást, hogy saját gépkocsival
van-e lehetőség menni a gyakorlatra, adott időre ezen tanulók is megjelentek a
szolgálatteljesítési helyen. A szükséges képzést szakmai gyakorlatukon belül 138 órában a
tanulók minden téren megkapják. A félreértés tisztázásához fontos elmondani, hogy azon
kollégák kapnak napi háromszori étkezést, akik ténylegesen határőrizeti szolgálatot,
menekültügyi feladatokat látnak el a kerítés mellett, de azon kollégák nem kapnak háromszori
étkezést, akik Csongrád megyébe vannak átrendelve, de nem a kerítés mellett dolgoznak.
Álláspontja szerint számos dezinformáció hangzott el a sajtóban és indokolatlan volt a
felháborodás.
Asztalos Zoltán r. alezredes, Magyar Rendvédelmi Kar:
2017 áprilisban a fegyelmi értekezleten is elhangzott, hogy a rendészeti szakgimnáziumi
tanulók szakmai gyakorlatukat a határmenti megyékben fogják eltölteni. A Magyar
Rendvédelmi Kar nyáron volt határbejáráson az állomány részére a szükséges ellátás
biztosítva volt. Javasolja, hogy a következő szakmai gyakorlatra történő átrendelésnél
hidegcsomaggal készüljön az iskola.
Kiss Sándor, RKDSZ:
Álláspontja szerint a Rendőrség abban hibázott, hogy nem szólaltatott meg senkit napokon
keresztül, aki rálátással bírt a tanulók helyzetére.
Pach Dániel, Magyar Rendvédelmi Kar:
Megjegyzi, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar és a Rendőr Szakszervezetek Védegyleténél is
lát el feladatot. A Magyar Rendvédelmi Kar Facebookos oldalát is kezeli, ahova semmilyen
megkeresés nem érkezett. A sajtóból viszont több telefonhívást kapott, a riporternek
elmondta, hogy megkeresés nem érkezett hozzájuk és cáfolni tudja a médiában
elhangzottakat. A riporter innentől kezdve nem volt kíváncsi a továbbiakra. A média azt ír le,
amit akar, a Rendőrségnek kell ezt a problémakört kezelni.
A Készenléti Rendőrséghez történő pályázatokkal több probléma volt, kéri a vezetés
segítségét, hogy az elnyert pályázatok vonatkozásában a kollégák ténylegesen kerülhessenek
át az új beosztásba.
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Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, Készenléti Rendőrség, parancsnok, műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
Megjegyzi, hogy a pályázatot a Készenléti Rendőrséghez kell benyújtani, a szolgálati
elöljárónak nem kell ehhez az engedélye, de az áthelyezések engedélyezése vonatkozásában a
Készenléti Rendőrségnek felelősséget kell vállalnia az egész rendszer működéséért.
Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok, ORFK Személyügyi Főigazgatóság:
Megtiszteltetés, hogy Dr. Balogh János r. vezérőrnagy úr részt vesz az ülésen és válaszol a
megküldött kérdésekre. A Rendőrség reagálásának gyorsasága vonatkozásában megjegyzi,
hogy a szakszervezeteknek lehetősége van kérdéseket feltenni a Hszt-ben megfogalmazott
szakszervezeti jogok és az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján a Rendőrség
részére, amelyet a munkáltatói oldal megválaszol. A válaszadásra a Hszt. 30 napot ír elő. A
Független Rendőr Szakszervezet honlapján a 2017. szeptember 05-én keltezett, országos
rendőrfőkapitány úrnak címzett levél már a megkeresés megérkezése előtt megjelent, a
megkeresés 2017. szeptember 06-án került szignálásra az Országos Rendőr-főkapitányságon.
A kérdéseket az adott szakterületekkel ki kellett vizsgáltatni, mindehhez képest országos
rendőrfőkapitány úr szeptember 11-én hétfőn már reagált a Független Rendőr Szakszervezet
részére, a tájékoztató a Rendőrség honlapján is megjelent. Álláspontja szerint a
szakszervezetnek a munkáltatóhoz kell fordulnia a személyi állományt érintő kérdések
kapcsán. Így megelőzhetőek lettek volna többek között a Hősök terén büszkén esküt tett
rendőr őrmesterek életkorát érintő méltatlan, negatív megjegyzések, amelyek a napokban a
sajtóban megjelentek.
Napirendi pontok:
Asztalos Zoltán r. alezredes, MRK:
A szolgálatteljesítési idő elszámolásával összefüggésben kérdezi, hogy az írásos válasz
alapján a munkáltatók megkeresésére sor került-e már. Megjegyzi, hogy több probléma merült
fel a készenlétből berendeléssel összefüggésben.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
A rendészeti szakterület és a munkáltatók megkeresésére sor került a jelenlegi gyakorlat
felmérése érdekében.
Pongó Géza, FRSZ:
Megjegyzi, hogy a szolgálatteljesítési idő elszámolásával összefüggésben várják a szakterületi
választ.
A járőr-járőrtárs bérezésével kapcsolatosan felvetett problémára adott választ nem tudják
elfogadni, ezért kéri az ORFK-t, hogy problémát vizsgálja meg. Több állományparanccsal
találkoztak, ahol a 2015. július 01. előtt illetőleg azután kinevezett, azonos besorolásban lévő
és végzettséggel rendelkező dolgozók díjazása jelentősen eltér. Az anonimizált
állományparancsokat az ORFK rendelkezésére bocsájtják. Továbbá megjegyzi, hogy nem
kapott választ az előírt képzésre beiskolázás elhúzódásával kapcsolatos felvetésre sem, ezért
annak kivizsgálását és megválaszolását is kéri.
A kinevezés helyett megbízás kérdéskörrel összefüggésben adott választ ugyancsak nem
tudják elfogadni. Álláspontja szerint nem helytálló azon megállapítás, miszerint a
bűnmegelőzési főelőadói feladatok ellátásával megbízottak kizárólagosan ezt a feladatkört
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látják el. Az érintettek az ellátott munkakörnek megfelelő díjazást nem kapják meg, amely a
Hszt. szabályozásából is ered, ezért kéri, hogy az ORFK is kezdeményezze az indokolt
jogszabálymódosítást.
A tanulóidő szolgálati időbe történő beszámításával összefüggésben adott választ nem tudják
elfogadni, ezért ismételten kéri az ORFK-t, hogy reagáljon azon kérdésükre, hogy a
tanulószerződés alapján a kifizetett ösztöndíjból sor került-e adó-és járulék levonására.
A garantált bérminimumra történő illetményemelkedéssel összefüggésben megjegyzi, hogy
továbbra is komoly probléma, hogy az életkor, illetve a pályán eltöltött szolgálati idő
nagyságrendje már nem tükröződik a bérezésben. A bérminimum miatt egyforma bérben
részesülnek a pályakezdő fiatalok és a több éves szakmai tapasztalattal, szolgálati idővel
rendelkező dolgozók. Nem tükrözik a bérek az eltérő munkateljesítményt, vagy az iskolai
végzettséget. Szükséges lenne a magasabb szolgálati idővel rendelkezők anyagi elismerésének
megteremtése mind a munkavállalói és közalkalmazotti állomány körében.
A társasági ruházat bevezetésével összefüggésben tudomása van arról, hogy folyamatban van
a RUSZ módosítása, az ORFK mégis azt a választ adta, hogy jogszabálymódosítás jelenleg
nincs. Kéri az ORFK tájékoztatását, hogy sor kerül-e az új társasági bevezetésére, illetőleg ki
fogja finanszírozni.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
Tájékoztatja a szakszervezeteket, hogy belügyminiszter úr döntött a társasági ruha bevezetését
illetően, az ellátottság a ruhaszemle keretében felmérésre került, hogy kinek van társasági
ruhája. Azon dolgozók részére, akik nem rendelkeznek társasági ruhával, az ellátás határideje
2018. március közepe. Belügyminiszter úr arról is döntött, hogy a tiszthelyettesi, zászlósi
állomány társasági ruházati felszerelését a központi költségvetés biztosítja, a tiszti, főtiszti
állomány esetében a ruházati utánpótlási ellátmányt fogja terhelni a társasági ruházat költsége.
A RUSZ módosítása jelenleg folyamatban van.
Tájékoztatja a szakszervezeteket, hogy a Rendőrség a garantált bérminimumra történő emelés
végrehajtásának pénzügyi fedezetét megkapta, de a munkáltatói döntésen alapuló
illetményrész további biztosításához szükséges kb. 2,4 milliárd Ft forrástöbblet nem állt a
Rendőrség rendelkezésére. A közalkalmazottak illetményét jogszabályok határozzák meg, az
említett problémák ezen jogszabályokból erednek.
Pósa Zoltán, RSZV:
Nehezményezi, hogy a tiszti, tiszthelyettesi állomány társasági ruházatának kifizetése eltérő
lesz, álláspontja szerint a teljes állomány részére központilag kellene biztosítani a társasági
ruházatot.
Pach Dániel, RSZV:
Kérdezi, hogy aki rendelkezik társasági ruházattal azon személyeknek is meg kell vásárolnia
az új ruhát. Nehezményezi, hogy a zászlós, tiszthelyettesi állomány részére kötelező
viseletként a rendszeresített cipőt írják elő.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
2017. szeptember 19-én a Belügyminisztériumban megtartásra kerül a társasági ruházattal
összefüggésben egy tájékoztató. Azon személyeknek nem kell megvásárolnia az új ruházatot,
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akik olyan társasági ruházattal rendelkeznek, ami megfelel a követelményeknek. Javasolja,
hogy a BM érintett szerve felé jelezzék a felvetést.
Egyebek:
Kiss Sándor, RKDSZ:
Megjegyzi, hogy a Rendőrség kormánytisztviselői állományának illetményemelését is
szükséges lenne megoldani. Más szerveknél ez a problémakör megoldásra került.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
Megjegyzi, hogy az összesített szakterületi válasz tartalmazza a kérdésre a választ.
Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
Kérdezi, hogy a Rendőrség mikorra tervezi a preferált települési pótlék bevezetését. A
közalkalmazottak perének rendezésével összefüggésben kérdezi továbbá, hogy központilag
lesz-e megoldás, tekintettel arra, hogy ezidáig nem kaptak érdemi tájékoztatást. A
munkavállalók minden egyes pert megnyernek.
Nehezményezi, hogy a rendészeti szakközépiskolákban a tanárok részére előírták az
óravázlatok készítését, amelyet indokolatlannak tart.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
A Rendőrség a jogerős bírósági ítéleteknek eleget tesz, a megítélt összegeket kifizeti.
Álláspontja szerint az óravázlatok készítése indokolt.
Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
A BRFK Gyorskocsi utcai fogdájában talált ágyi poloska problémájával összefüggésben kéri
a munkáltató segítségét. Megjegyzi, hogy kért bejárást a BRFK Gazdasági Igazgatóságától,
végig járták a fogdát, az igazgatóság pénzügyi fedezet hiányára vezeti vissza a felújítás
elmaradását. Álláspontja szerint felül kellene vizsgálni a Gyorskocsi utcai fogda felújításának
kérdését. Tudomása szerint 1,2 milliárd Ft-ra lenne szükség.
Pósa Zoltán, RSZV:
Több megkeresés érkezett, hogy egyre nagyobb problémával küzd az állomány a budapesti
parkolás vonatkozásában, kéri az ORFK segítségét.
A munkavállalókra, illetőleg a kormánytisztviselőkre vonatkozóan ismételten kéri az ORFK-t,
hogy vizsgálja meg az illetményemelés lehetőségét. Álláspontja szerint a rendvédelmi ágazati
pótlék bevezetésével is mérsékelhető lenne a probléma. Megjegyzi, hogy a nemrégiben
kiküldött életbiztosítási szerződéssel összefüggésben nehezményezi, hogy a
közalkalmazottakra nem terjed ki a szerződés.
Pach Dániel, RSZV:
Több kolléga van, aki bűnügyi szakterületen dolgozik, hasonló feladatkört látnak el, mint a
hivatásos állomány, indokolt lenne ezen kollégákra is kiterjeszteni a szerződést. A parkolás
vonatkozásában megjegyzi, hogy komoly problémával küzd az állomány, valamilyen
kedvezményes megoldásra lenne szükség.

10

Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
Javasolja, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar képviselje a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy a
Rendőrség állománya a parkolás vonatkozásában kedvezményben részesüljön.
Következő RÉT ülés: 2017. november 13.

