ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
SZEMÉLYÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG
HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT

EMLÉKEZTETŐ
a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2019. március 25-ei üléséről

I. Köszöntő
II. Napirendi pont előtti felszólalás
III. Napirendi pontok
IV. Egyebek
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
Köszönti a jelenlévőket, javaslatot tesz a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2019. március
25-ei ülésének napirendi pontjaira.
Napirendi pont előtti felszólalás:
Pongó Géza, FRSZ:
Az elmúlt időszakban történt olyan incidens, hogy a szökött rab elfogásáról arcukat és
nevüket felvállalva nyilatkoztak hivatásos kollégák, amelyet nem tart szerencsésnek.
Megjegyzi, hogy írásban kértek tájékoztatást országos rendőrfőkapitány úrtól az egyik
határrendészeti kirendeltségnél tapasztalt túlzottan erőteljes rendőri fellépéssel
összefüggésben, amelyet indokolatlannak tartanak.
Kéri, hogy az egyéb napirendi pontok között Kovács István r. vezérőrnagy úr tartson
beszámolót a Rendőrség 2018. évi tevékenységéről.
Napirendi pontok:
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
A Terrorelhárítási Központ az illetékes a határrendészeti kirendeltségnél tartott ellenőrzéssel
kapcsolatosan. A szökött fegyenc elfogásával összefüggésben nem volt semmilyen központi
iránymutatás, az érintett hivatásos munkatársak saját felelősségükre nyilatkoztak.
A kiküldött írásos anyaggal kapcsolatban több olyan témakör vetődött fel, amelyben az esetek
95%-ában az ORFK Személyügyi Főigazgatóság az érintett.
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Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
A Hszt. szerint létezik az ún. preferált települési pótlék, azonban a részletszabályokat
tartalmazó miniszteri rendelet nem került kiadásra. Szükséges lenne tisztázni, hogy várható-e
a pótlék vonatkozásában valamilyen döntés.
Dávid Tibor, FRSZ:
A munkatársak áthelyezését a szervek feltöltöttségének okán nem engedélyezik, emiatt lenne
szükséges dönteni a preferált települési pótlék tekintetében.
Pósa Zoltán, RSZV:
A lakástámogatási rendszerrel kapcsolatosan kérdezi, hogy tud-e érdemi tájékoztatást adni az
ORFK az adómentességgel összefüggésben.
Pongó Géza, FRSZ:
Kérdezi, hogy hány fő nem járult hozzá jogviszonyának rendvédelmi igazgatási jogviszonnyá
történő átalakításához. Javasolja, hogy a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban foglalkoztatott
munkatársakra is terjesszék ki a 100%-os táppénzre és a ruhapénzre való jogosultságot,
illetőleg egyéb jogosultságokat is, közelítve a hivatásos állományú tagok jogosultságaihoz.
A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony bevezetésével összefüggésben megjegyzi,
hogy több esetben nem egyformán kerültek besorolásra az azonos munkakörben dolgozók,
valamint több területi szervnél a munkakörök megnevezései sem egyformák. Ezt a
gyakorlatot negatívan fogadta az állomány. Kérdezi, hogy a munkavállalói állományba
kerültek esetében várható-e bérrendezés.
A hivatásos állomány 50%-a nem kapott bérfejlesztést 2019. január 01-jével. Megjegyzi,
hogy tavaly részletesebb kimutatást kaptak az illetmények helyzetéről. Kérdezi, hogy a
rendészeti szakgimnáziumokban dolgozó közalkalmazottak és munkavállalók bére rendezésre
kerül-e.
A tiszthelyettesi és a kezdő tiszti bérek tekintetében nagyon komoly a probléma, sokan
fontolgatják a leszerelést. Szükség lenne valamilyen bérkompenzációra.
Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium tanulói az iskolában le tudják-e vásárolni az
Erzsébet utalványokat vagy továbbra is csak máshol tudják felhasználni.
Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
Lehetne-e számadatot kapni, hogy hány fő jelentkezett rendészeti szakgimnáziumba, illetőleg
pótolja-e a jelentkezők száma a jelenlegi fluktuációt.
Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási
Szolgálat, szolgálatvezető:
A rendelkezésre álló adatok szerint 886 fő jelentkezett rendészeti szakgimnáziumba, a
jelenleg fennálló fluktuációt nem pótolja a jelentkezők száma.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
A rendvédelmi igazgatási jogviszonnyal kapcsolatosan bővebb tájékoztatást
dr. Bak Sándor r. ezredes úr fogja elmondani.
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Megjegyzi, hogy a közalkalmazotti jogviszonyból munkaviszonyba átkerültek tekintetében a
200.000 Ft-os illetménykategóriába a szakképzettséget nem igénylő munkakörök, 250.000 Ftos illetménykategóriába a szakmunkások, 300.000 Ft-os bérsávba azon érintett munkatársak
kerültek, akiknek a munkakörét rendvédelmi igazgatási jogviszonyba sorolták át, de
végzettségükre tekintettel ők munkavállalók lettek. A rendező elv az volt, hogy minden volt
közalkalmazott illetménye legalább 15.000 Ft-tal emelkedjen.
A hivatásos állományra vonatkozó bérrendszert a Hszt. határozza meg. Megjegyzi, hogy
2015. június 30-tól 2019. január 01-jéig átlagosan 50%-os béremelés volt a terv, amely
teljesült. Az állomány nagy része 2019. január 01-jére már elérte ezt az összeget.
Azon 614 fő esetében, akik nem járultak hozzá jogviszonyuk átalakulásához, pótlásukra a
szükséges intézkedések folyamatban vannak.
Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
Szóba került, hogy egyenlő munkáért egyenlő munkabért elve alapján szeretnének eljárni, de
mi a helyzet a szenioritás elvével.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
A Rendőrség a központi költségvetésre alapozva igyekszik ezen célkitűzéseket elérni. A
szenioritás elvét ezen kérdéskörben nincs lehetőség most vizsgálni.
Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium tekintetében ma került jóváhagyásra a beszerzési
eljárás. A Panzió Kft-vel kerül sor a szerződés megkötésére. A Zsaru Ellátó oldalán megjelent
információk nem voltak valósak, egy technikai berendezés meghibásodásából eredt, hogy
nem sült át rendesen az étel.
A lakástámogatással kapcsolatban elmondta, hogy 2019. január 01-jétől az adózási szabályok
változtak, erre figyelemmel a Rendőrség a szaktárcához fordult a vissza nem térítendő
támogatások adómentességével összefüggésben. Itt klasszikusan a 40.000 Ft-os
támogatásokról van szó. Ugyanis a jogszabály 2019. január 01-jétől ezen támogatást is
jövedelemnek minősíti. Első körben azon állásfoglalás érkezett, hogy a 2018. december 31-ét
megelőzően megállapított juttatások a kifizetés szempontjából adómentesek.
Ezt követően a Magyar Államkincstár felé már a szaktárca azt írta le helyesbítésként, hogy
minden, ami 2019. évben kifizetésre kerül, az a törvény szerint adózik. Erre figyelemmel a
Rendőrség kezdeményezte miniszteri rendelet tervezetének előkészítését, amelynek alapján
nettó 40.000 Ft támogatás kerül biztosításra az állomány részére. A Rendőrségnél 390 főt
érintenek negatívan az új adózási szabályok. Az a központi cél, hogy az adóelszámoláskor
ezen munkatársak vissza fogják kapni a korábbi nettó összegű juttatás és az adóval
csökkentett támogatás különbözeti összegeit.
Pósa Zoltán, RSZV:
Javasolja, hogy kerüljön megbízási díj megállapításra azon munkatársak részére, akik a
felmentéssel távozott munkatársakat helyettesítik.

4

Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási
Szolgálat, szolgálatvezető:
Az írásban kiküldött anyag minden kiemelt adatot tartalmazott a rendvédelmi alkalmazotti
jogviszonyba történő besorolással összefüggésben. Az adatok alapján megállapításra került,
hogy a munkavállalói jogviszonyt magasabb arányban nem fogadták el, mint a rendvédelmi
igazgatási jogviszonyt, amely összesen az érintettek 7%-a, azaz országosan 614 fő. Azok
részére, akik vállalták a jogviszonyuk átalakítását, a munkáltatói intézkedések kiadmányozása
megtörtént és március elején az új besorolás szerinti illetményüket kapták meg.
Országos szinten a rendvédelmi
illetményemelésben részesült.

alkalmazotti

állomány

átlagosan

47.830.-Ft

A munkaköri leírások tekintetében nincs információ arról, hogy az előző munkakörökhöz
képest jelentősen átdolgozták volna azok tartalmát. A besorolások tekintetében az
állományilletékes parancsnokok meghatározott elvek mentén döntöttek.
Egyebek:
Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
Nehezményezi, hogy a Győr-Moson-Sopron MRFK-n a munkatársak egy 26 jogszabályt
tartalmazó listát kaptak, azzal a felszólítással, hogy ezen jogszabályok tartalmával a
dolgozóknak tisztában kell lenniük.
Pósa Zoltán, RSZV:
Kéri az ORFK intézkedését, hogy gyakoroljanak méltányosságot, engedélyezzék a
lakáskölcsön támogatások részletfizetését azon állomány esetében, akik nem fogadták el az új
jogviszonyt.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
Központi intézkedés nem kerül kiadásra ezzel összefüggésben, azonban a részletfizetési
kérelem benyújtásának lehetősége minden egyes volt munkatársnak adott.
Pósa Zoltán, RSZV:
Több GYED-en tartózkodó kolléga kereste meg a szakszervezetet, hogy a felmentési védelem
ellenére került sor a jogviszonyuk megszüntetésére. Nem kellene szüneteltetni az Mt. alapján
a GYED leteltéig a nyilatkozást?
A rendvédelmi igazgatási jogviszony tekintetében nettó 200.000 Ft, a kezdő tiszthelyettesi
állomány tekintetében 250.000 Ft, kezdő tisztek esetében 300.000 Ft-os fizetést javasolnak
bevezetni.
Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási
Szolgálat, szolgálatvezető:
Jelen esetben jogviszonyváltásról volt szó, amely esetben a dolgozónak kellett nyilatkozni
arról, hogy elfogadja-e az új jogviszonyt.
Dr. Boros Gábor r. ezredes, ORFK Hivatal Jogi Főosztály, főosztályvezető:
A Kjt. 25. §-a alapján megszűnik a jogviszony vagy megszüntethető a jogviszony. A
munkáltató senkinek nem szüntette meg a jogviszonyát. A munkatársnak volt lehetősége
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dönteni arról, hogy hozzájárul-e jogviszonyának átalakításához vagy sem. Figyelemmel a
Hszt. vonatkozó rendelkezéseire, azon személyi kör esetében, akik a jogviszonyuk
átalakításához nem járultak hozzá, a Kttv. és a Kjt. vonatkozó rendelkezései szerint
felmentéssel megszüntetésre került a jogviszonyuk a törvény erejénél fogva. A jogszabályban
foglalt lehetőség minden munkatárs részére adott volt.
Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
Kéri, hogy a Rendőrség vezetése javasolja a hivatásos állomány bérrendezésének
szükségességét, azt a 2020. évi költségvetésbe tervezze bele.
Kiss Sándor, RKDSZ:
Megjegyzi, hogy a Rendőrség jogi szakterülete kezd kiürülni, túlzottan nagy a fluktuáció.
Kérdezi, hogy elérte-e a Rendőrség a munkaügyi per kapcsán kifizetendő 1 000 000 000 Ft-ot.
Javasolja, hogy a Rendőrség vezetése fontolja meg a peren kívüli megegyezés lehetőségének
vizsgálatát.
Megjegyzi, hogy a fegyelmi eljárások és panaszelbírálások kapcsán a munkáltatói oldal nem
tartja be a jogszabályi eljárási határidőket.
Kijelenti, hogy a rendészeti szakgimnáziumok és a már meglévő állomány tekintetében a
Magyar Honvédségnek nagy az elszívó hatása.
Pongó Géza, FRSZ:
Kérdezi, hogy van-e tervben 2020. évre bérrendezés a hivatásos állomány vonatkozásában. A
rendészeti szakgimnáziumokban dolgozók bérfejlesztése várható-e, mert ők minden
bérfejlesztésből kimaradtak.
Megjegyzi, hogy a fizikai alkalmasság felmérési szintjét bővíteni kellene az idősebb
korosztályt érintően. Az egészségügyi vizsgálatok tekintetében az alapellátó orvos egyre több
olyan orvosi vizsgálatot kér, ami több napot vesz igénybe. Kéri, hogy ezen vizsgálati napokat
is számítsák be a munkaidőbe.
A határrendészeti kirendeltségeken kevés az útlevélkezelő, ezért sorra kerülnek máshonnan
átrendelésre a munkatársak.
Markovics György r. őrnagy, MRK:
A Bács-Kiskun MRFK-ra is kerültek átrendelésre munkatársak. Az átrendelésük önkéntes
alapon történt, szállást és túlórát is biztosítanak részükre.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
A Belügyminisztérium vezetése fontosnak tartja az állomány megtartása érdekében egyfajta,
intézkedés-sorozat Kormány elé terjesztését.
Dr. Bak Sándor r. ezredes, ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási
Szolgálat, szolgálatvezető:
A Belügyminisztérium előtt ismert a fluktuáció és kiemelten kezelik az állománymegtartó
képesség fejlesztését. A mozgásteret azonban a központi költségvetés adja meg. A
Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatóság vezetése is javaslatot tett a Kormány felé.
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Dr. Bárdos Judit, BRDSZ:
Álláspontja szerint a Magyar Honvédség preferáltabb szerv, mint a Rendőrség.
Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes:
A rendészeti szakgimnáziumokban dolgozó munkatársak bérfejlesztésével kapcsolatosan nem
rendelkezik az ORFK információval, figyelemmel arra, hogy a bérfejlesztésük nem a
Rendőrség hatásköre.
Az egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági követelmények átdolgozása folyamatban
van.
A Készenléti Rendőrségnél új orvosi rendelő került felállításra, ahol a megfelelő személyzet is
biztosított.
2019. február 27-én volt évértékelő, amelyen értékelésre kerültek a 2018. év eseményei,
eredményei. Megállapításra került, hogy a Rendőrség 2018. évben is biztosította a közrendet
és közbiztonságot, a bevezetett jogszabályi változásokra jól reagált. Az elhangzottak szerint a
magyar lakosság 90%-a biztonságban érzi magát. A szakmai mutatók szerint a
bűncselekmények száma 425 000-ről 186 000-re csökkent. Közlekedési balesetben 633 ember
halt meg az utakon. A befejezett emberölések felderítési szintje 100%-os volt.
A közlekedési baleset tekintetében több kommunikációs üzenet került elindításra. Több olyan
kommunikációs téma került feldolgozásra, ami a KRESZ ismeretekről szól. A körzeti
megbízotti státuszok feltöltöttsége 96%-os.
2018. évben a Rendőrségnek 543 000 000 000 Ft-ból kellett gazdálkodnia. A rendőrségi
objektumok építése folyamatos, várhatóan Nyírbátorban, Orosházán, Miskolcon, Gárdonyban,
Karcagon kerülnek átadásra felújított épületek. Békéscsabán a rendőrkapitányság már
átadásra került. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda székhelye áthelyezésre
kerül a felújított Országos Határőr Parancsnokság épületébe várhatóan augusztus végéig.
Jelenleg még 43 helyen van tervben épületfejlesztés.
Folyamatban van még járművek, kisbuszok, buszok beszerzésének kiírása, amelyre a
Rendőrség pénzügyi fedezettel rendelkezik.
Megjegyzi, hogy a Rendőrség és az érdekképviseleti szervek közti hatékony együttműködést
nem segíti a szakszervezet honlapján „Legyőztük a Rendőrséget” cikkek megjelentetése.
Álláspontja szerint a munkáltatói oldal és az érdekképviseleti szervek egymás mellett teszik a
dolgukat az állomány érdekében.
A hatékony és eredményes együttműködés érdekében, kéri a szakszervezeteket, hogy segítsék
a Rendőrség munkáját az állomány megtartása és a rendőri munka népszerűsítése érdekében.
A következő RÉT ülés: 2018. június 17-e.

