ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
SZEMÉLYÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG
Szám: 29000/41118-

/2016. ált.

ÖSSZESÍTETT SZAKTERÜLETI VÁLASZOK
a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2017. január 16-ai ülésére megküldött
szakszervezeti kérdések vonatkozásában
I. Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete részéről feltett
kérdés:
„Kérjük kivizsgálni, hogy Somogy megyében ki és milyen felhatalmazás alapján
rendelte el, hogy a zöld határon szolgálatot teljesítő rendőrök olyan módon teljesítsenek
osztott szolgálatot, amelyet a hatályban lévő szolgálati időrendszerekről szóló szabályzat
váltásos rendszerben nem ismer.
Így: valaki szolgálatba lép 12.00 órakor – a szolgálat lejár 24.00 órakor.
Engedélyezett pihenő 00.00 – 04.00 óráig. A pihenés helye: a zöld határon lévő szolgálati
hely. Majd 04.00-12.00 óráig ismét szolgálatba lép.
Az itt eltöltött pihenő idő után, amelyet a szolgálati helyen vehet ki, semmiféle térítést
nem kap.”
Válaszadó: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat:
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság állományából a határra átrendelt 100 fő
vonatkozásában tájékoztatom, hogy szolgálatuk vezénylése, az ebből fakadó juttatásaik mind
a jogszabályi előírásoknak, mind a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes úr
29000/4316-124/2016.ált. számú átiratában foglaltaknak megfelelnek. Szolgálatuk
szervezését, az elszámolt többletszolgálatokat, azok indokoltságát korábban az ORFK
ellenőrizte, mely ellenőrzés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vonatkozásában nem
tárt fel hiányosságokat, törvénysértéseket.
A határ őrizetére átrendelt állomány a két hetes időintervallumban – szükséges pihentetés
biztosítása mellett – 80 óra szolgálatot teljesít és többletszolgálat elrendelésére a 81. órától
kerül sor. A jogszabályok és normák betartására, valamint a jogellenes helyzet kialakulásának
megelőzésére a Somogy MRFK kiemelt figyelmet fordít.

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15.
Telefon: (06-1) 443-5430, 33-024; Fax: (06-1) 443-5435, 33-023
E-mail: szufoig@orfk.police.hu
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II. Független Rendőr Szakszervezet részéről feltett kérdések:
1.) Minimálbér/garantált bérminimum emelkedése 2017-ben
„2017-ben a minimálbér összege 15 %-kal, a garantált bérminimumé pedig 25 %-kal
emelkedik. Ezzel összefüggésben tájékoztatást kérünk arra vonatkozóan, hogy miként
tervezi a rendőrség vezetése a kötelező emelés végrehajtását: ismételten a munkáltatói
döntés – már akinek van még – rovására, így tényleges emelést csak azok fognak kapni,
akiknek már nincs vagy a %-os emelésnél kisebb összegű munkáltatói döntésű
illetményrésze. Amennyiben a fentiek szerint kerül sor a kötelező béremelésre, úgy azt
több szempontból is aggályosnak tartjuk: nem csak az alsó, illetve a középfokú
besorolásban foglalkoztatottak bérezése fog egymásra csúszni, de a középfokú
besorolásban lévők közti bérezési különbségek is elmosódnak. Ez utóbbi pedig azt fogja
eredményezni, hogy a hosszabb köz- és rendőrségi szolgálati idővel rendelkezők
illetményében nem fog megmutatkozni a munkáltatói elismerés (munkáltatói döntésű
illetményrész). Szinte azonos bérezése lesz, illetve van már jelenleg is a pályakezdőknek
és a „régi” dolgozóknak. Természetesen nem a fiatalok illetményét tartjuk
indokolatlanul magasnak, hanem a hosszabb közszolgálati/rendvédelmi múlttal
rendelkezőkét megalázóan alacsonynak.
Kezdeményezzük, hogy a rendőrségnél/rendvédelemnél eltöltött idő az érintett kollégák
bérezésében kerüljön elismerésre (pl. munkáltatói döntésű illetményrész „hűségidő”
hosszával arányos megemelése).”
Válaszadó: ORFK Gazdasági Főigazgatóság:
A béremeléssel kapcsolatos tájékoztatásra a RÉT ülésen kerül sor.
2.) Munkavállalók illetményrendezése, közalkalmazott-munkavállaló FBŐ bérfeszültség
„Tervezi-e az ORFK a munkavállalók illetményének megemelését, elsősorban az
FBŐ-sökét. Egyre nagyobb a létszámgond, az elmenők helyére nem igazán érkeznek,
főként az alacsony bérezés miatt. Hasonló a helyzet a HIK (ESR) állomány létszámával,
pl. operátori állománynál a hiány lassan 50 %-os.
A kérdéssel összefüggésben ismételten felhívjuk a figyelmet a fegyveres biztonsági őri
feladatokat munkajogviszonyban illetve közalkalmazotti jogviszonyban ellátók között
fennálló bérfeszültségre, melyet a 2017. évi minimálbér/garantált bérminimum emelés
jelentősen eltérő %-os mértéke tovább generál, indokolatlan megkülönböztetést
eredményezve a két foglalkoztatotti réteg között a munkavállalók hátrányára.
Mindkét vonatkozásban azonnali intézkedések megtételét kezdeményezzük.”
Válaszadó: ORFK Gazdasági Főigazgatóság:
A kormányzati szándék elsősorban a hivatásos állományúak bérrendezését és az új életpálya
modell bevezetését, valamint a közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlékának bevezetését
tartotta szem előtt, más bérrendezésre többletforrást a Kormány nem különített el. A Kormány
ezen intézkedéseinél a Rendőrség, mint végrehajtó szerv szerepel, többletforrást csak és
kizárólag a hivatásos és közalkalmazotti állományúak bérrendezésére kaptunk.
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3.) Szegedi Rendészeti Szakközépiskola logisztikai problémái
„Tisztségviselőink az alábbi problémákat jelezték a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
(SZRSZKI) kettős funkciójával kapcsolatban. Az iskola a tanulói valamint a Készenléti
Rendőrség határrendészeti feladatokat ellátó állománya elhelyezését és kiszolgálását is
biztosítja. A legégetőbb probléma az étkeztetés lebonyolítása. A mellékelt dokumentáció
szerint az étkezőt a tanulók nem használhatják, mivel az kizárólagosan a KR
határrendészei számára van fenntartva. Ebből adódóan a tanulók a folyosón állva
kénytelenek elfogyasztani az ebédjüket. Ugyanakkor az étkező sok esetben kong az
ürességtől, mivel a határrendészek ebédeltetése jellemzően a kinti állomáshelyeken
történik. A kialakult helyzet egyrészt rossz szájízt generál a jövő határrendészeinek:
miután elvégezték az iskolát azokkal a kollégákkal fognak együtt dolgozni, akik most
nem ülnek velük egy asztalhoz. Másrészt az SZRSZKI konyhájának kapacitása
(személyzet, eszközök) is kérdéses, hogy elegendő, illetve megfelelő-e ekkora
igénybevételre (tanulók + határrendészeti feladatokat ellátók együttes kiszolgálása).
Az SZRSZKI logisztikai helyzetéhez kapcsolódik a következő probléma is. Az SZRSZKI
a határrendészeti feladatokat ellátók elhelyezése miatt a tanulók csak egy részének tud
szállást biztosítani. Az iskolások egy részének Szeged városon belül, többeknek viszont
csak más településeken tudnak elhelyezést biztosítani, ami a napi bejárás időtartamát
növeli, és ezzel a pihenés és felkészülés idejét rövidíti.
Kérjük az ORFK közbenjárását a probléma rendezésében.”
Válaszadó: Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság:
Az étkező helyiségek használati rendjének kialakítása a KR MŰIG igazgatójának és az
Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat
vezetőjének egyeztetésével történt. A kiszolgáló térben található étkező részt a határrendészeti
feladatokat ellátó állomány veszi igénybe, azonban ha már csak ott van hely, akkor a tanulók
is leülnek oda. A többi étkezőt a tanulók és határrendészeti feladatokat ellátók közösen veszik
igénybe.
Ebédidőben előfordul, hogy 5-10 percig sorban kell állni. Azonban azt, hogy tanuló vagy
bárki más állva étkezzen egyszer sem tapasztaltam, sem én, sem a Szegedi Logisztikai
Törzsben dolgozók. A KR állománya a tömeg elkerülése érdekében alkalmazkodik a tanulók
ebédidejéhez. A mellékelt fényképfelvételen az látszik, hogy a kiszolgáló tér és az egyik
étkező közötti folyosó részen állnak sorban. Álláspontom szerint vagy éppen az étkezőbe
készülnek leülni, vagy éppen viszik vissza a tálcát.
A meleg étkezés ellátásban egyszer sem tapasztaltunk fennakadást. A Szegedi Rendészeti
Szakközépiskola (a továbbiakban: SZRSZKI) konyhában dolgozó állománya magas
színvonalon látja el a feladatát, és alkalmazkodik a kialakult helyzethez. Munkájuk segítése
érdekében a KR nagyobb összeget költött a konyha korszerűsítésére, illetve
konyhatechnológiai eszközök beszerzésére.
Téves azon információ, amely szerint a KR határrendészeti feladatot ellátó állományának
étkeztetése külső állomáshelyen történik. A meleg élelem elfogyasztása a SZRSZKI-ban
történik, a hideg élelem elfogyasztása pedig a szolgálatteljesítési vagy pihenő helyen zajlik.
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Szolgálatteljesítéstől függően a napi egyszeri, vagy kétszeri meleg étkezés biztosított a
határrendészeti feladatot ellátó állomány számára.
A migrációs feladatok ellátásában résztvevő állomány elhelyezésére parancsnoki
jóváhagyással az SZRSZKI épülete került kijelölésre, ezért a hallgatói állomány elhelyezése
csak Szegeden vagy más településen biztosítható.
4.) Határszolgálat: élelmezés, szállás, ruházat
„Tájékoztatást kérünk arra vonatkozóan, hogy:
a) A téli időjárás beköszöntével a határrendészeti feladatokat ellátók vonatkozásában a
munkavédelmi, munkaegészségügyi elírások mindenhol teljesülnek-e: meghatározott
időszakonkénti pihentetés, melegedés lehetősége, stb.”
Válaszadó: Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság:
A KR munkavédelmi előadója és az Országos Rendőr-főkapitányság munkavédelmi
felügyelője, folyamatosan ellenőrzik, hogy a munkaegészségügyi előírások teljesülnek-e.
A pihentetés és a melegedés a szolgálatos állomány részére a Honvédség által biztosított
pihenősátrakban történik, amelyek koordinálását a helyszínen lévő szektorparancsnokok
felügyelik.
b) „Az élelmezés terén a mennyiség mellett az egészséges és változatos étkezés iránti
igények kielégítésére is hangsúlyt fordítanak-e: sok kolléga kéthetente megy a határra
szolgálatba, így az egészség szempontjából sem szerencsés, hogy az ellátás javarészt
szénhidrát gazdag termékekből tevődik össze, amit a mellé adott gyümölcs
mennyisége nem tud kompenzálni.”
Válaszadó: Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság:
Az étkezés változatosságának biztosítása érdekében 3 féle, hetente változó forgó étlap szerint
főznek az SZRSZKI konyháján. Az elfogadott étlap alapján próbálják biztosítani az ellátást a
Bács-Kiskun és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságok területén, külső szálláshelyen
elhelyezett, határrendészeti feladatot ellátó állomány vonatkozásában. Az étlap felülvizsgálata
és megújítása jelenleg folyamatban van. Az állomány napi 3800 kalória értékű étkeztetésben
részesül, melynek szénhidrát tartalma az átlagos szintnek felel meg.
c) „A szállásokon – ugyancsak a határra rendszeresen vezényeltek miatt – a
komfortérzet növelésére is több figyelmet lehetne fordítani: szabad Wi-fi használat
bővítése, TV a szobákba, vagy az ilyen felszereltségű közös helyiségek számának
növelése.”
Válaszadó: Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság:
Szabad Wi-fi a SZRSZKI minden épületében biztosított, az mindenki számára elérhető. Külső
szálláshelyek vonatkozásában a Wi-fi használata korlátozott lehet, mert a szálláshelyeknél
eltérőek az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. Az SZRSZKI szálló épülete korlátozott
adottságokkal rendelkezik, jelenleg TV-vel felszerelt további közösségi helyiség kialakítására
nincs lehetőség.
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d) „Ruházat: a hideg időben szükségessé váló felszerelések (thermo kesztyű, zokni, téli
sapka, aláöltözet, stb.) biztosítottak-e, illetve a szolgálatellátást könnyítő egyéb
felszerelések is elegendő mennyiségben rendelkezésre állnak-e: pl. málha mellény,
karabinerek, különböző tartók. Hallani azt is, hogy az említett felszereléseket saját
pénzükből szerzik be maguknak a kollégák.”
Válaszadó: ORFK Gazdasági Főigazgatóság, Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi
Határrendészeti Igazgatóság:
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási
állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló
14/2016. (V. 10) BM rendelet alapján (a továbbiakban: rendelet) a KR hivatásos állománya
alapellátásként rendelkezik az alábbi téli ruházati termékekkel:

szolgálati garbó, sötétkék

bőrkesztyű, fekete

szolgálati téli sapka, fekete
Alsóruházati költségtérítésként 10 000 Ft került kifizetésre, mely az általuk vásárolt alábbi
ruházati termékeket tartalmazza: téli ing, téli alsó, 2 pár téli zokni, 2 pár nyári zokni.
A hivatkozott rendelet alapján a ruházati utánpótlási ellátmány terhére kell az elhasználódott
ruházati termékeket és felszerelési cikkeket pótolni. Az említett málhamellény (taktikai
mellény) a Rendőrségnél nem rendszeresített termék, az csak meghatározott feladatellátáshoz
kerül biztosításra.
A migrációs helyzet kezelésében résztvevő állományt (9 236 fő) az alapellátási normán felül
elláttuk további egy rend gyakorló öltözettel, valamint a Rendőrség plusz 8 000 forintot
biztosított részükre még egy garnitúra téli alsó és téli ing beszerzésére, illetve intézkedtünk a
teljes egyenruhás állomány kötött sapkával történő ellátása érdekében. Valamennyi szervet
utasítottuk, hogy lássa el az érintett állományt (személyenként) az alábbi összetételű
egységcsomaggal:

2-4 db kb. 10X10 cm-es zárt rendszerű, hőképzéssel járó (exoterm) kézmelegítő tasak,

1 db sí maszk,

1 db 750 ml-es hőszigetelt kulacs, amely 3 rétegű hőszigeteléssel, BPA mentes
alapanyagból készült.
A csapadék elleni védelem fokozása érdekében 2017. április elejéig a teljes rendőri
egyenruhás állományt ellátjuk korszerű, világszínvonalat képviselő 16M Csapadék ellen védő
öltözettel.
e) „A ruházati felvetéssel összefüggésben ismételten indítványozzuk, hogy az évenkénti
ruhapénz visszatartás keretét szolgálati áganként eltérő ruházati termékekkel történő
ellátásra fordítsák: eltérő a ruházati igénye pl. a közlekedésrendészeti vagy pl. a
határrendészeti feladatot ellátóknak.
Ugyancsak visszatérő probléma a méretezésbeli eltérés: a kiosztásra kerülő ruházati
cikkek gyakorta hordhatatlanok, mert a látszólag egyforma méretnagyság a valóságban
nagyságrendekkel eltér. Legutóbb a bakancs tekintetében állt fenn az említett probléma:
a több számmal nagyobb méreteket talpbetétek kiosztásával próbálták ellensúlyozni,
bár ezt nem tartjuk elfogadható megoldásnak, lévén, hogy jellemzően 12 órás
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szolgálatot, ráadásul terepviszonyok között kell a lábbelikben teljesíteni! A méretbeli
differenciákat az is felerősíti, hogy a méretfelvétel/leadás hónapokkal korábban történik
meg, így az esetleges testsúlyváltozások miatt is több a csereigény, és a cserék sajnos
időben hosszú átfutással valósulnak meg.
Összegezve: a ruházati ellátás terén hatékony reformokra lenne szükség, figyelemmel a
leírt – évek óta visszatérő – problémákra.”
Válaszadó: ORFK Gazdasági Főigazgatóság:
A természetbeni ruházati ellátás módját, és az azon belül biztosítandó termékek
cikkösszetételét a belügyminiszter határozza meg. Az egyenruházati termékek méretállásait az
érintett állomány felmérése alapján a szervek adták meg, ettől függetlenül az ORFK a
meglévő létszámon felül 25 % tartalékkészletet is biztosított részükre. Az esetlegesen
fennmaradó méretcserék rendezése érdekében 2016. december 6-án országos felmérést
rendeltem el, amelynek határideje december 20-a volt. A beérkezett adatok összesítése után a
méretcsere rendezése érdekében intézkedni fogok.
Budapest, 2017. január „ „.

