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EMLÉKEZTETŐ 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2018. január 15-én tartott üléséről 

 

 

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

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

 

Napirend:  

 A 2017. novemberi RÉT ülésen 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. Javasolja, hogy első 

napirendi pontként Dr. Bak Sándor r. ezredes az ORFK Személyügyi Főigazgatóság 

Humánigazgatási Szolgálat vezetője tartson tájékoztatót a Rendőrség személyi állománya 

részére 2017. december végén biztosított egyszeri juttatásról. 

 

Napirendi pont előtti felszólalás: 
 

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

Szolgálat, szolgálatvezető: 

2017. december végén a Rendőrség személyi állománya mindösszesen 50 398 fő egyszeri 

juttatásban részesült. A hivatásos állományból 37 103 fő 20 000 Ft, a határon szolgálatot 

teljesítő 3911 fő pedig 30 000 Ft Erzsébet utalványban részesült. A közalkalmazotti, 

kormánytisztviselői és munkavállalói állomány mindösszesen 13 295 fő 50 000 Ft értékű 

utalványban részesült. 

 

Jelenleg folyamatban van az állomány 2018. január 1-jei hatályú illetményének megállapítása 

a teljes hivatásos állományra 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra, amely a 

rendvédelmi életpálya szerinti átlagos 45 %-os illetményemelést eredményez. A tervezett 

határidő az állományparancsok kiadmányozására 2018. január 20-a. A hivatásos állomány 

mellett az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak illetmény megállapítása is folyamatban van, 
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így például a közalkalmazottak esetében a fizetési fokozatban történő előre sorolása, illetve az 

érintettek illetményének minimálbérre/garantált bérminimumra történő kiegészítése is zajlik. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 
Kérdezi, hogy hány főt érint a 45 %-os illetményemelés. 

 

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

Szolgálat, szolgálatvezető: 

A következő RÉT ülésre lesznek pontos számadatok.  

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

A Rendőr Szakszervezetek Védegylete kezdeményezte a novemberi RÉT ülésen az állomány 

egyszeri összegben történő év végi juttatásának biztosítását, örömmel fogadta, hogy ez irányú 

döntés született az ORFK és BM részéről. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Üdvözlik az év végi juttatás biztosítását, azonban az állomány részéről érkezett negatív 

visszajelzés, tekintettel arra, hogy a GYES-en lévő, illetőleg felmentési idejüket töltő 

állomány nem részesült a juttatásban. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

A számfejtési létszámban szereplő állomány részére volt biztosítva az év végi juttatás. 

 

Napirendi pontok: 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Köszöni az írásos válaszokat. Az esővédő ruházattal kapcsolatosan az FRSZ nehezményezi, 

hogy azon állománytól is kártérítést kér a munkáltató, akik 2017. év előtt lettek ellátva 

ruházattal. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

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 módosításáról szóló 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet módosította 

a Ruházati Szabályzatot, amelynek eredményeképpen a 16 M védőruházattal ellátott állomány 

az ellátást követően 2017. november 30-áig köteles leadni a korábban esővédő ruházatként 

részükre biztosított esővédő ruházatot. A ruházati termékeket nem magánszemélyként 

szerezte az állomány korábbiakban, erre vagy ruhapénz, vagy ellátmány került biztosításra, 

amellyel most kellett elszámolni. 

 

Dr. Varga Marianna, FRSZ: 

Megjegyzi, hogy a 2012. évi ruhapénzre hivatkozva nyilatkoztatják az állományt, hogy 

járuljanak hozzá, hogy 10 000 Ft-ot levonjanak az illetményükből, mert nem tudnak 

elszámolni az esővédő ruházattal. 
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Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos 

rendőrfőkapitány-helyettes: 

A ruházati elszámolási könyv tartalmazza mindazokat a termékeket, ami az állomány részére 

biztosításra került. Erre tekintettel nem fordulhatott elő, hogy olyan termék elszámolását 

kérték volna, amelyre ruhapénz vagy ruházati ellátás ne került volna biztosításra. A BM 

rendelet szerint vétkességre tekintet nélkül mindenkinek elszámolási kötelezettsége van. Az 

öltözködési tablótábla mutatja azt az esővédő ruházatot, amelyet most kellett leadni. 

 

Gápel István, RKDSZ: 

A volt határőr kabátokat próbálják leadni a kollégák, mert nem kaptak rendőrségi esővédő 

ruházatot, amivel el tudnának számolni a 16M esővédő ruházat biztosítását követően. 

 

Dávid Tibor, FRSZ: 

A Független Rendőr Szakszervezet 10 éve próbálja elérni a Ruházati Szabályzatban a 

kihordási idő bevezetését. A Ruházati Szabályzat módosítása 2017. évre vonatkozik, 

nehezményezik, hogy a korábbi években biztosított esővédőket is visszaveszi a Rendőrség az 

érintett állománytól, továbbá nem értik, hogy erre mi szükség van. 

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

A munkáltató feleslegesen hergeli az állományt az esővédő ruházat visszaszolgáltatásával 

összefüggésben. Kéri az ORFK-t, hogy gondolják át az intézkedést. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

A Ruházati Szabályzat BM rendelet, amely rendelkezéseit a Rendőrségnek végre kell 

hajtania. A Ruházati Szabályzat tartalmazza, hogy a bevont ruházati termékeket az állomány 

ellátására kell fordítani. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Méltányosságot kér a mukáltatótól a kártérítési és fegyelmi eljárások megindításának 

mérlegelésére vonatkozóan az esővédő ruházatokkal összefüggésben. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

A Hszt. alapján az állományilletékes parancsnok jogosult, hogy döntsön a tárgykörben. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

A szolgálatteljesítési idővel kapcsolatosan úgy látják, hogy nem veszik figyelembe a 

pihenőidő kiadását a szervek. Nem kapott felhatalmazást a Független Rendőr Szakszervezet, 

hogy nyilatkozzon, hogy mely szervnél történt a probléma. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

Abban az esetben van lehetőség a kérdések megválaszolására, amennyiben a szakszervezet 

konkrétan megjelöli, hogy az adott probléma, mely kapitányságon fordult elő. Ha nincs 

konkrét adat, nincs lehetőség a válaszadásra sem. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Javasolja, hogy az éves ellenőrzések során kerüljön beépítésre a szolgálatteljesítő idő, 

pihenőidő vizsgálata az ellenőrzési szempontrendszerbe. 
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Pósa Zoltán, RSZV: 

Üdvözli, hogy a BRFK vezetője megszüntette a másolási díj bevezetését, kérdezi, hogy a 

BRFK visszamenőleg visszatéríti-e az állomány részére a korábbiakban kifizettetett díjakat. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

A másolási díj bevezetése nem ütközött jogszabályba. 

 

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

országos rendőrfőkapitány-helyettes: 

Kéri, hogy amennyiben a jogszabály ellenességet tud realizálni a másolási díjjal 

összefüggésben a Rendőr Szakszervezetek Védegylete azzal forduljon a BRFK vezetőjéhez. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Megjegyzi, hogy a Somogy megyéből érkezett visszajelzés alapján az ügyfélkapu nem 

üzemelt december végén. Kérdezi, hogy az állománynak van-e lehetősége papír alapon 

átvenni a munkáltatói intézkedéseket ilyen esetben. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

Elektronikus formában kell az állomány részére a munkáltatói intézkedéseket biztosítani. Az 

állam által üzemeltetett rendszereknek általában 99 %-os biztonsággal kell üzemelniük, de 

előfordulhat pár órás rendszerleállás. 

 

Dr. Boros Gábor r. ezredes, ORFK Hivatal, Jogi Főosztály, főosztályvezető: 

A kormany.hu tájékoztatása szerint az ügyfélkapu 2017. december 20-án és 21-én pár óráig 

nem üzemelt. 

 

Kovács József, BRDSZ: 

Kérdezi, hogy van-e joga egy kapitányságvezetőnek arra, hogy ügyintézési időt rendeljen el, 

tekintettel arra, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Marcali Rendőrkapitányságon 

az anyagi-pénzügyi felelőshöz csak ügyintézési időn belül lehet bejutni. Az érintett 

állománynak azonban általában nincs lehetősége az ügyintézési időben megjelenni a 

kapitányságon. Tájékoztatást kérnek a problémáról. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Kérdezi, hogy megteheti-e a BRFK alapellátó orvosi szolgálata, hogy tájékoztatást kér a 

dolgozótól, hogy milyen betegségekben szenved, és milyen gyógyszereket szed az érintett 

munkatárs. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

A hivatásos állomány tekintetében az alapellátó orvosnak teljes körű információval kell 

rendelkeznie a munkatárs egészségügyi alkalmasságával összefüggésben, valamint az egyéb 

jogviszonyú állományt érintően is. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Tájékoztatást kér a következő RÉT ülésen a 2018. január 1-jei illetményemelések 

tapasztalatairól. A közalkalmazotti állomány tekintetében kéri a munkáltatót, hogy vizsgálják 
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meg annak a lehetőségét, hogy a hosszabb szolgálati idővel rendelkező állomány részére 

munkáltatói döntésen alapuló illetmény emelésével korrigálják a közalkalmazottak 

bérhelyzetét. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Kimutatást kér a következő RÉT ülésen a szolgálati időpótlék szempontjából érintett 

állományról, valamint arról, hogy hány fő közalkalmazottat érintett a garantált bérminimumra 

történő ráállás. Kérdezi, hogy a közalkalmazotti perek vonatkozásában mérlegeli-e a 

Rendőrség vezetése a peren kívüli egyezséget. Kérdezi továbbá, hogy a munkáltató a Teve 

utcai dolgozók részére fog-e biztosítani parkolási lehetőséget az építkezést követően. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

Az ORFK nem tud parkolást biztosítani az érintett állomány részére. A közalkalmazotti 

állomány illetménykülönbözet megállapításával kapcsolatos munkaügyi perei vonatkozásában 

a jogerős bírói döntést követően a Rendőrség által minden esetben kifizetésre kerül az 

állomány részére a megítélt összeg. 

 

Asztalos Zoltán r. alezredes, MRK: 

Kéri az ORFK segítségét 4 fő határvadász képzésben részt vett munkatárs ügyével 

összefüggésben, akik a véglegesítés előtti alkalmassági vizsgálatokon egészségügyileg 

alkalmatlanok lettek. Az érintett munkatársakkal elégedettek voltak a parancsnokok, 

elvégezték a képzést is, kéri a munkáltatót, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az 

érintettek részére az egészségügyi állapotuknak megfelelő munkakör kerüljön felajánlásra. 

 

A Magyar Rendvédelmi Kar tapasztalatszerző határbejáráson volt a tranzitzónában, amelyről 

írásos anyag készül, jóváhagyást követően továbbítják az anyagot az ORFK részére. 

Észrevételeik lesznek az esőbeállókkal és a magasfigyelőkkel összefüggésben.  

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

A közalkalmazotti állomány 2017. szeptember-október hónapban történt bérrendezését ismét 

benyelte a garantált bérminimumra történő kiegészítés. Kéri a munkáltatót, hogy vizsgálja 

meg a 15 %-os illetmény emelését a közalkalmazotti állomány vonatkozásában. Kéri, hogy a 

következő RÉT ülésre az illetményemelés lehetőségének pénzügyi fedezetéről kimutatást 

biztosítson az ORFK. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

A közalkalmazotti állomány illetményemelésére 2 240 000 000 Ft-ra lenne szükség, ekkora 

pénzügyi fedezettel nem rendelkezik a Rendőrség. 

 

 

Következő RÉT időpontja: 2018. március 12. 14:00 óra 
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