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EMLÉKEZTETŐ 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2018. július 16-án tartott üléséről 

 

 

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

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

 

Napirend:  

 A 2018. májusi RÉT ülésen tárgyalt napirendi pontokkal kapcsolatosan felmerült, 

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. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. Tájékoztatja a 

szakszervezeteket, hogy az ülésen Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos 

rendőrfőkapitány úr is részt kíván venni. 

 

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány: 

Köszönti a jelenlévőket. Hatékony együttműködést kíván biztosítani a munkáltatói oldal és az 

érdekképviseleti szervek között, ennek érdekében várja az észrevételeket, javaslatokat a 

szakszervezeti vezetőktől. 

 

Továbbra is jól működő, eredményes és hatékony Rendőrséget kíván fenntartani az 

állampolgárok számára, amilyet Papp Károly r. altábornagy úr hátrahagyott, ezeken az 

értékeken nem akar változtatni. A Rendőrség és a sajtó között a kölcsönös tiszteletadáson 

alapuló korrekt kapcsolattartásra törekszik, ezzel összefüggésben a sajtó kommunikáció 

vonatkozásában megjegyzi, hogy csak olyan intézkedések bevezetésére kíván ígéretet tenni, 

melyeket maradéktalanul teljesíteni tud. 

 

Kiemeli, hogy a Rendőrséget érintő feladatok ellátása nem működik maradéktalanul a 

közalkalmazotti, kormánytisztviselői, munkavállalói állomány munkavégzése, támogatása 

nélkül. Reményei szerint belátható időn belül (1-2 év) a közalkalmazotti állomány 

bérrendezésére sor kerülhet. 
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A munkavégzés szempontjából elvárja a munkatársaitól, hogy munkaidejükben hasznosak, 

hatékonyak, eredményesek legyenek. A minőségi szempontú teljesítményértékelést preferálja. 

A szakszervezetektől kéri, hogy a munkavállalók és a munkáltatók kapcsolata szempontjából 

a kölcsönösségre törekedjenek. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Gratulál az országos rendőrfőkapitányi kinevezéshez és sok sikert kíván a szakmai munkához. 

Kérdezi, hogy a jövőben változni fog-e a RÉT rendszere, vagy az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően folytatódik tovább az egyeztető fórum. Megjegyzi, hogy a területi és helyi 

szervek esetében az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem volt érdemi együttműködés, amely 

nehezítette a szakszervezetek munkáját. Emiatt került sor sok esetben arra, hogy nem az 

ORFK-ra tartozó helyi, illetőleg területi szintről érkezett probléma került a RÉT elé, annak 

érdekében, hogy a probléma orvosolva legyen. 

 

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány: 

Az érdekképviseleti szervekkel történő kapcsolattartás a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően 

fog működni. Az eredményes megoldások kereséséhez szükséges a keletkezésük helyén 

előterjeszteni a problémákat. Amennyiben helyi szinten van a probléma, javasolja, hogy a 

szakszervezet forduljon a helyi, illetőleg a területi szervek vezetőihez. 

 

Kiss Sándor, RKDSZ: 

Gratulál az országos rendőrfőkapitányi kinevezéshez. Megjegyzi, hogy a területi szervek 

vezetőivel az értékezletek kivételével nincs lehetősége a szakszervezeti vezetőknek 

egyeztetni, amely nagymértékben megnehezíti az érdekképviseleti munkát. Olyan 

visszajelzéseket kapnak rendőri vezetőktől, hogy a szakszervezet ne szóljon bele a szakmai 

munkába. A hivatásos kollégák félnek jelezni a problémákat a munkáltató felé, emiatt 

fordulnak a szakszervezethez. Számos munkaügyi per megelőzhető lett volna, ha a területi 

szervek vezetői együttműködőbbek lettek volna az érdekképviseleti szervekkel. 

 

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány: 

Az állománynak jogai és kötelességei vannak. Az érdekképviseleti szerveknek elsődleges 

feladata, hogy az állomány érdekeit képviselje. A munkáltatói oldalnak azonban az is érdeke, 

hogy a munkavállalók teljesítsék kötelességüket is. Szorgalmazni fogja a területi szervek 

vezetőinél a hatékonyabb kapcsolattartás kialakítását és fenntartását az érdekképviseleti 

szervek felé. 

 

Asztalos Zoltán r. alezredes, MRK: 

Megjegyzi, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar kidolgozott egy területi kapcsolattartói rendszert 

az eredményesebb működéshez, amelyhez az ORFK Személyügyi Főigazgatóság 

Humánigazgatási Szolgálattól kapott iránymutatást köszönik, az észrevételek beépítésére 

intézkednek. Kiemeli, hogy a helyi, területi szintű problémák kezelését nehezíti, hogy az 

alacsonyabb vezetői beosztásokban kevés lehetőség van eredményes döntéshozatalra. 

 

Kovács József, BRDSZ: 

Gratulál az országos rendőrfőkapitányi kinevezéséhez. Megjegyzi, hogy szükséges a 

jogharmonizáció felülvizsgálata a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök 

tekintetében. Az érdekképviseletek tettek egy javaslatot a BM felé az életpálya fejlesztése 

tekintetében. 
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Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány: 

Kéri a szakszervezetet, hogy az életpálya modell fejlesztésével összefüggésben 

megfogalmazott javaslataikat az ORFK Gazdasági Főigazgatóság részére küldjék meg. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Tájékozódott, hogy a Magyar Honvédség kivonásra kerül a határmenti területekről. Kérdezi, 

hogy milyen mértékben fogja terhelni az állományt a feladatok ellátása. 

 

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány: 

A határrendészeti ellenőrzési feladatok ellátására kialakított elektronikus védelmi rendszerek 

hatékonyan működnek. A Magyar Honvédség közreműködésétől függetlenül, a Rendőrség a 

továbbiakban is képes ellátni a határőrizeti feladatokat. Az ország területén nagyon kevés 

elfogás van, az ellenőrzések hatékonyak. A kerítés túloldalán sincsenek annyian, mint 

korábban. Jelenleg csapatszolgálati megerősítés céljából 30-30 fő átrendelésére került sor a 

határmenti megyékbe az idegenforgalmi szezon szempontjából nem érintett területi szervek 

állományából. A 2018-ban a rendészeti szakgimnáziumokból kibocsátásra kerülő végzős 

rendészeti szakgimnáziumi tanulók útlevélkezelői feladatokat fognak ellátni a schengeni külső 

határszakasszal rendelkező megyékben. Ahogy vége a jelentős utasforgalommal járó nyári 

idegenforgalmi szezonnak a Készenléti Rendőrség, valamint a területi szervektől átrendelt 

állomány is felszabadul. A megfelelő technikai felszereltség rendelkezésre áll, a Magyar 

Honvédség a drón, illetőleg radarrendszerek működtetésére szakképzett állománnyal jelenleg 

is támogatja a határon a Rendőrség munkáját. A riasztási rendszer szerint - amennyiben a 

helyzet indokolttá teszi - a Magyar Honvédség a megfelelő létszámmal 36 órán belül a 

határon van. A jövőben a hivatásos állomány elszállásolása költséghatékonyabb és a 

szolgálati helyhez közelebb lesz. Az állomány érdekeit figyelembe véve a szolgálatban és az 

otthon töltött napok számának elosztása is átgondolásra került. A tranzitzóna környékén a 

fegyveres biztonsági őrök is segítik a hivatásos állományúak munkáját. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

Javasolja, hogy kerüljenek megtárgyalásra a napirendi pontok. 

 

Napirendi pontok: 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Köszöni az írásos válaszokat. Egyetértenek azzal, hogy rendezni kellett az informatikusok 

bérét, azonban javasolja, hogy a 394 000 Ft munkabérbe ne tartozzon bele a tanácsosi, 

főtanácsosi címpótlék. Kéri az ORFK segítségét, vizsgálják ki a problémát. Az 

esélyegyenlőségi tervek vonatkozásában kéri, hogy vizsgálja meg a munkáltató az egységes 

kedvezmények biztosításának lehetőségét. Várják a Nógrád MRFK vonatkozásában feltett 

kérdésre adott szóbeli választ. 

 

Kovács István r vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos 

rendőrfőkapitány-helyettes: 

Megvizsgálásra kerül, hogy hány főt érint a tanácsosi, főtanácsosi címpótlék beszámítása. 

Mindennel együtt szükséges volt felülvizsgálni az informatikusok bérezését, különbséget téve 

a már évek óta állományban lévők, illetőleg az újonnan felvett munkatársak között. Az 

esélyegyenlőségi tervekben fennálló különbségek áthidalásának lehetősége az ORFK Hivatal 

Jogi Főosztályával egyeztetve megvizsgálásra kerül. 
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Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási 

Szolgálat, szolgálatvezető: 

Az FRSZ a Nógrád MRFK vezetője részéről írásban már tájékoztatást kapott a 

közalkalmazotti állomány bérrendezéséről. A közalkalmazotti állomány fizetési fokozatban 

összecsúszott illetményének rendezése vonatkozásában a Nógrád MRFK vezetője döntési 

helyzetbe került. A Nógrád MRFK közalkalmazotti állományában a közalkalmazotti 

bértáblára tekintettel szinte mindenki 198 500 Ft-ra állt be, ugyanakkor ez az összecsúszás 

indokolatlan. A Nógrád MRFK vezetője dönthetett, hogy a fizetési fokozatban előresorolással 

érintett munkatársak részére állapít meg magasabb illetményt a munkáltatói döntésen alapuló 

bérelem növelésével vagy a mozgástér figyelembe vétele mellett valamilyen differenciálást 

próbál bevezetni az illetmények rendezése érdekében. A rendelkezésre álló bérkeret 

mérlegelését követően az a megoldás született, hogy 21 főnek differenciáltan emeltek az 

illetményén, figyelembe véve az érintett munkatársak végzettségét, minősítését, 

munkavégzésének színvonalát és szolgálati idejét is. A Nógrád MRFK vezetője a jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően járt el.  

 

Dávid Tibor, FRSZ: 

Megértik a munkáltató álláspontját, azonban a hatályos kollektív szerződés alapján a fizetési 

fokozatban történő előre sorolással járó összeg megállapításának is teljesülnie kellett volna, 

amely a közalkalmazotti állomány hangulatára pozitív hatást gyakorolt volna.  

 

Kovács József, BRDSZ: 

Nehezményezi, hogy a kollektív szerződés alapján fizetési fokozatban történő előresorolás 

esetén eddig járó összegre sincs fedezet. Álláspontja szerint az érdekképviseletek mellett 

szakmai oldalon nincs elegendő támogatás az illetményrendszerek módosítása tekintetében. 

 

Kovács István r vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos 

rendőrfőkapitány-helyettes: 

Álláspontja szerint felelős bérgazdálkodást kell a szerveknek folytatni a meglévő források 

figyelembe vételével. A jelenlegi források felhasználásának átgondolása mellett belátható 

időn belül várható az illetményrendszerek felülvizsgálata. A BM irányából is történt erre több 

kezdeményezés. 

 

 

Egyebek: 

 

Markovics György r. hadnagy, MRK: 

Bács és Csongrád megyéből érkezett visszajelzés, hogy a szolgálati igazolványok cseréje 

nagyon lassú. A BRFK állományából érkezett visszajelzés, hogy a Robotzsaruban a 

szolgálatszervezést utólagosan módosították, a rögzített pihenőnapokon is túlmunkára 

rendelték be az érintett munkatársakat, amelyről nem kaptak írásos dokumentumot. Az 

érintettek részére a szolgálati panasz benyújtását javasolták.  

 

Megjegyzi, hogy az útdíj ellenőrzésre biztosított korábbi technikai eszközök, laptopok már 

nem felelnek meg a jelenlegi kihívásoknak. Kérdezi, hogy az NKE-n elérhető laptop 

állományból van-e lehetőség átcsoportosítani a végrehajtói állomány részére is növelve a 

munka hatékonyságát. 
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Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos 

rendőrfőkapitány-helyettes: 

A BRFK-n tapasztalt problémával kapcsolatosan javasolja, hogy keressék meg a BRFK 

vezetőjét. A laptopok tekintetében nagy az árkülönbség, KÖFOP pályázat keretein belül 

számos „okos” eszköz beszerzésére kerül sor, a szolgálati feladatok ellátásához szükséges 

igények figyelembevételével. Most is érkezett 200 db hőkamerás eszköz, amely a napi 

feladatellátás hatékonyságát fogja szolgálni. Az NKE költségvetési szempontból nem az 

ORFK fennhatósága alá tartozik. 

 

Kovács József, BRDSZ: 

Kéri a munkáltatót, hogy vizsgálja meg a fegyveres biztonsági őrök és munkavállalók részére 

a szemüveg és fogorvosi ellátás biztosítását. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

A határőrizeti feladatokban résztvevő fegyveres biztonsági őrök tekintetében kérdezi, hogy 

kapott-e tájékoztatást az állomány a határőrizeti feladatokról, továbbá milyen bérezésben 

fognak részesülni, illetőleg képzésben részt fognak-e venni. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

Kéri az FRSZ-t, hogy írásban küldje meg kérdéseit az ORFK Személyügyi Főigazgatóság 

részére, hogy a következő RÉT ülésre írásban megkapják a válaszokat. 

 

Kiss Sándor, RKDSZ: 

Kérdezi, hogy kaphatna-e az állomány a 2019. január 1-jei illetményemelés vonatkozásában 

valamilyen tájékoztatást. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

Amennyiben a költségvetési törvény elfogadására kerül sor, már több információ áll 

rendelkezésre. 2019. január 1-jei hatállyal lezárul a hivatásos állomány tekintetében átlagosan 

50 %-os mértékben végrehajtott illetményemelés. A Hszt. 2019. január 1-jei hatályú 

módosítása szükséges az illetményemelés hátralévő szakaszához. 

 

 

Következő RÉT ülés: 2018. szeptember 17. 


