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EMLÉKEZTETŐ
A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2017. november 13-ai üléséről
Az ülés helye: ORFK RIK földszint 9-10-es szekcióterem.
Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirend:
 A 2017. szeptemberi ülésen felmerült válaszadást, rendezést igénylő kérdésekre,
valamint az ülésre írásban megküldött kérdésekre adott szakterületi válaszok
megbeszélése.
 Egyebek
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, főigazgató:
Köszönti a jelenlévőket. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
Napirendi pontok:
Dávid Tibor, FRSZ:
Nehezményezi, hogy a 2017. október 09-én megküldött kérdéseikre arra hivatkozással nem
kapták meg a szakterületi válaszokat, hogy a szakszervezet nem az ORFK által megadott
határidőn belül küldte meg a kérdéssort. Kéri, hogy az e-útdíj ellenőrzési többletfeladatokkal,
a szenior állományból aktív hivatásos szolgálatba áthelyezés indokolatlan korlátozásával, a
családtámogatási intézkedésekkel, az elavult számítástechnikai eszközökkel, a teljesített
túlszolgálatokról kért kimutatással, valamint a képernyős szemüveg költségtérítéssel
összefüggésben megküldött kérdéseikre a 2018. januári RÉT ülést megelőzően kapják meg a
válaszokat.
Megjegyzi, hogy a szolgálatteljesítési idő elszámolásával kapcsolatos választ nem tudják
elfogadni, tekintettel arra, hogy a Készenléti Rendőrségnél a leírtaktól eltérő gyakorlatot
folytatnak.
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Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK gazdasági Főigazgatóság, főigazgató:
Kéri, hogy a Független Rendőr Szakszervezet küldje meg az ORFK részére a
szolgálatteljesítési idő eltérő elszámolásával érintett munkatársak adatait.
Dávid Tibor, FRSZ:
Megjegyzi, hogy a Készenléti Rendőrségnél foglalkoztatott járőrök és járőrtársak illetmény
megállapításával kapcsolatos kérdésük arra irányult, hogy a hátrányosabb helyzetben lévő
körülbelül 90 fő és a pozitívabb díjazásban részesülő 900 fő közti illetménykülönbség
megoldására a szükséges intézkedésekre sor kerüljön. Álláspontja szerint parancsnoki
gondoskodás jegyében a Rendőrség vezetésének kezdeményeznie kellene a jogszabályok
módosítását annak érdekében, hogy a jelenleg fennálló illetmény különbségek
kiegyenlítődjenek a kialakult bérfeszültség kiküszöbölése érdekében.
A rész-szakképesítésekkel kapcsolatosan kérdezi, hogy az írásos válaszban jelzett 593 fő
munkatárson felül hány munkatárs érintett a képzettség megszerzése vonatkozásában.
A közalkalmazotti állomány illetményemelésével összefüggésben nehezményezi, hogy nem
került sor központi intézkedésre.
Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
Írásban kéri a választ a közalkalmazotti illetményemelésekkel összefüggésben feltett
kérdésekre, kérdezi továbbá, hogy a bérrendezésekre a munkavállalók esetében milyen
rendszer szerint került sor.
Pósa Zoltán, RSZV:
A közalkalmazotti bérrendezéssel kapcsolatosan megjegyzi, hogy az RSZV konzultált a
tagságával, a válaszlevelek sok negatív visszajelzést tartalmaztak, kéri az ORFK-t, hogy
dolgozzon ki egy koncepciót az illetményemelésekkel összefüggésben és vizsgálja meg a
végrehajtott illetményemeléseket.
Javasolja, hogy az Intézkedési Terv ORFK utasításban kerüljön kiadásra, tekintettel arra,
hogy sok problémát okoz, hogy az állomány nem rendelkezik kellő információval az
áthelyezések menetével össszefüggésben. Kérdezi, hogy az ORFK közalkalmazotti állománya
részesült-e illetményemelésben.
Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
Kérdezi, hogy az Intézkedési Tervet megkaphatják-e a szakszervezetek. Tájékoztatást kér,
hogy az év közben megüresedett álláshelyek bérfedezetének felosztásával a státusz is
megszűnik-e.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, főigazgató:
A közalkalmazotti bérrendezésekkel kapcsolatosan központi intézkedésre nem került sor.
Korábbiakban felmérésre került, hogy a garantált bérminimumra történő kiegészítés
biztosításához és a meglévő munkáltatói döntésen alapuló illetményrészek megtartásához 2,4
milliárd forintra lenne szükség, azonban a Rendőrség költségvetése a szükséges fedezettel
nem rendelkezik. Az év közben áthelyezett, vagy rendszerből kikerült munkatársak bérét a
területi szervek megtartották, a területi szervek a bérkeretükön belül tudtak különböző
mértékű bérrendezéseket végrehajtani, azonban a megüresedett státuszok megszüntetésére
nem került sor.
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Az áthelyezésekkel összefüggésben az írásban kiadott tájékoztatások az irányadóak. Az
ORFK közalkalmazotti állománya nem részesült illetményemelésben.
Dr. Balázs Ildikó, TMRSZ:
Köszöni a válaszokat. Az Intézkedési Terv tartalmával összefüggésben kérdezi, hogy az
állomány tájékoztatására sor került-e, tekintettel arra, hogy több munkatárs kért segítséget a
szakszervezettől. A TMRSZ írásban fordult az érintett területi szervhez írásbeli
tájékoztatásért, pozitívumként értékelhető, hogy az érintett szervtől a kérdésekre
maradéktalanul választ kaptak.
Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok, ORFK Személyügyi Főigazgatóság, személyügyi
országos rendőrfőkapitány-helyettes:
Megjegyzi, hogy a szakszervezeti kérdések megválaszolásával összefüggésben kialakításra
került egy eljárásrend, amely alapján a kérdések kiküldésre kerülnek az ORFK központi és
területi szervei részére. Amennyiben határidőn túl kerül megküldésre szakszervezeti kérdés
arra harminc napon belül, a lehetőségekhez mérten válaszol az ORFK, azonban több olyan
kérdés is érkezett az elmúlt időszakokban, amely a teljes Rendőrséget érinti. Ezen kérdések
megválaszolására túlnyomórészt nincs lehetőség, ugyanis a feltett kérdésekkel kapcsolatos
kimutatásokat a Rendőrség nem vezet.
A közalkalmazottak illetményemelésére hatáskörrel a munkáltatói jogkör gyakorlója
rendelkezik, az illetményemelésnek különböző munkajogi feltételei vannak rögzítve a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben. A Rendőrség
közalkalmazotti állományának együttes béremelésére központi intézkedés kiadására nincs
lehetőség, tekintettel arra, hogy az hatáskör elvonásnak minősülne. Azon területi szervek
hajtottak végre bérrendezést, akik rendelkeztek bérmaradvánnyal.
Az iskolarendszeren kívüli képzéssel összefüggésben a Hszt.-ben is megjelenítődik egy
szorzószám azon állományt érintően, akik nem rendelkeznek a teljes rendészeti képzettséggel.
Ezen szorzószám minimális eltérést jelent az illetmény vonatkozásában.
A Rendőrség területi szerveinél felmérésre került, hogy hány fő hivatásos állományú tag
rendelkezik rész-szakképesítéssel. Ezen állományból 593 fő részére a további modulok
teljesítése céljából iskolarendszeren kívüli rendőr-tiszthelyettes képzés indult ütemezett
időpontokban.
Az Intézkedési Terv 2012. óta került bevezetésre, amely alapvető eljárási szabályokat
tartalmaz a Hszt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott rendelkezések mellett. Az
Intézkedési Tervben foglalt szabályok betartása mellett a területi szervek önálló státusz és
bérgazdálkodást folytathatnak. A közalkalmazotti állomány illetményemelése is erre
figyelemmel valósulhatott meg.
Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
Tájékoztatás kér a következő RÉT ülésen, hogy a Rendőrség a kormánytisztviselői állomány
illetményemelésére milyen intézkedéseket tervez, tekintettel arra, hogy a Kormány 2019. előtt
ezen állománykör részére illetményemelést nem fog végrehajtani.
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Megjegyzi, hogy a Kormány foglalkozni fog a korhatár előtti nyugdíjba vonulás
lehetőségével, kéri az ORFK-t, hogy tájékoztassa a szakszervezeteket az érintett kérdéssel
összefüggésben.

Egyebek:
Dávid Tibor, FRSZ:
A határmenti megyékbe átrendelt hivatásos állományú tanulóktól több visszajelzést kaptak,
hogy nem rendelkeznek RZS belépési kóddal, továbbá bérjegyzéket sem kapnak.
Dr. Bak Sándor r. ezredes ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humámigazgatási
Szolgálat, szolgálatvezető:
Elektronikus bérjegyzék biztosított az állomány részére. Kéri a szakszervezeteket, hogy
küldjék meg az ORFK részére az érintett munkatársak adatait, a szükséges intézkedések
megtétele érdekében.
Pósa Zoltán, RSZV:
Javasolja, hogy az ORFK biztosítson kis összegű juttatást Karácsony alkalmából a Rendőrség
teljes állománya részére. Kérdezi, hogy az ORFK tervezi-e a Rendőrség közalkalmazotti
állománya részére ruhapénz biztosítását.
A munkavédelmi képviselő választással összefüggésben azt a tájékoztast kapta a
megválasztott munkavédelmi képviselőktől, hogy nem került sor a képviselők képzésére. A
munkavédelmi törvény alapján a munkáltatóknak a választást követően hat hónapon belül
képzést kell biztosítania a képviselők részére.
Azt a tájékoztatást kapta továbbá, hogy a BRFK Humánigazgatási Szolgálat a személyzeti
anyagokból történő másolásért 6 Ft/oldal összegű másolási díjat és 1700 Ft alapdíjat kér,
továbbá az állománynak engedélyt kell kérnie a személyzeti anyagba történő betekintés
vonatkozásában. Kéri az ORFK tájékoztatását, hogy jogszerű-e a kialakított gyakorlata a
BRFK-nak.
Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási
Szolgálat, szolgálatvezető:
A BRFK Humánigazgatási Szolgálat kezeli a BRFK teljes személyi állományának
személyügyi anyaggyűjtőjét, erre tekintettel szükséges egy rendszer, hogy a személyügyi
anyaggyűjtő az érintett munkatárs részére betekintésre összerendezett állapotban megtalálható
legyen a nyilvántartóban. A BRFK Humánigazgatási Szolgálat nem köteles a személyügyi
anyaggyűjtőből az érintett munkatársak által másolt dokumentumok díját fedezni, de
kiküldésre kerül a kérdés a BRFK felé. A munkavédelmi képviselő választással kapcsolatos
képzések megtartására az érintett területi szerv állományilletékes parancsnokát szükséges
megkeresni.
Pósa Zoltán, RSZV:
Tájékoztatást kér, hogy miért fellebbez a Rendőrség minden egyes garantált illetménnyel
kapcsolatos per esetében. A bírói gyakorlat minden esetben elmarasztalja a munkáltatót,
emiatt nem értelmezhető, hogy miért szükséges a fellebbezés.
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Dr. Boros Gábor r. ezredes, ORFK Hivatal Jogi Főosztály, főosztályvezető:
A közalkalmazotti perekkel kapcsolatosan megjegyzi, hogy a másodfokú, jogerős, írásba
foglalt ítéletekben foglaltaknak a Rendőrség maradéktalanul eleget tesz. Az Országos Rendőrfőkapitányság 2017 januárjában két ügyben terjesztett elő felülvizsgálat kérelmet a Kúriához,
melyek elbírálása még folyamatban van.
Következő RÉT ülés időpontja: 2018. január 15.

