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EMLÉKEZTETŐ 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2018. szeptember 17-én tartott üléséről 

 

 

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

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

 

Napirend:  

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

válaszadást 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. 

 

Napirendi pont előtti felszólalás: 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Kéri, hogy az Egyebekben megvitatásra kerülő kérdések között kerüljön megtárgyalásra a 

szakszervezeti jogok érvényesülésének és az érdekegyeztetésnek a Rendőrség helyi és területi 

szintű szerveinél történő előmozdítása, különösképpen az érdekképviseleti munkával együtt 

járó rendőrségi objektumokba történő belépés, és a BM telefonvonal igénybevételének 

lehetősége. 

 

Napirendi pontok: 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Megjegyzi, hogy az összesített szakterületi válaszokban a túlszolgálattal és a lakhatási 

támogatással kapcsolatos kérdéseire nem kapott választ, tekintettel arra, hogy önálló 

munkáltatói szintű bontást kértek az adatszolgáltatás kérésben.  
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Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos 

rendőrfőkapitány-helyettes: 

Tájékoztatja az FRSZ-t, hogy a szakszervezeti együttműködéssel kapcsolatos kérdés az 

egyebek napirendi ponton belül kerül megvitatásra.  

 

A BRDSZ felvetésére tájékoztatja a szakszervezetet, hogy az eredmények a túlszolgálat és a 

lakhatási támogatás témakörében országosan kerültek megküldésre. Az ORFK Gazdasági 

Főigazgatóság megvizsgálja, hogy a területi szintű szervek számadatai átadhatóak e. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Megjegyzi, hogy az összesített szakterületi válasz alapján senki nem részesül vissza nem 

térítendő munkáltatói kölcsönben. Kérdezi, hogy mekkora összeg biztosított, amely lakhatási 

támogatásra fordítható. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

Vissza nem térítendő munkáltatói hitel nincs, jelenleg a lakáscélú munkáltatói kölcsön áll 

rendelkezésre, illetve a BRFK állománya Budapesten és környékén élő munkatársai részére 

jár a 40 000 Ft-os támogatás, amit nem kell visszafizetni. 

 

Lakhatási támogatás kapcsán 2,8 milliárd Ft áll rendelkezésre évente 2017. évtől 2019. év 

végéig a Belügyminisztérium részére, amely felosztásra kerül a BM szervek között. Ezen 

összegből a Rendőrség részére 1,9 milliárd Ft biztosított. Jelenleg a hivatásos állományú 

munkatársakat 5 000 000 Ft-ig terjedően van lehetőség munkáltatói kölcsönnel támogatni, 

amely a budapesti ingatlanárak tekintetében alacsonynak mondható. 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Kéri, hogy legközelebb ezen adatok is kerüljenek bele az írásos tájékoztatóba, mert így 

elfogadható a válasz. Megjegyzi, hogy az életpálya bevezetésekor közleményben hangzott el, 

hogy 5 000 000 Ft-os munkáltatói kölcsönt minden hivatásos állományú munkatárs részére 

biztosítanak. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Tájékoztatja az ORFK képviselőit, hogy a szakterületi válasz ellenére a fegyveres biztonsági 

őrök problémájára minél hamarabb szükséges lenne megoldást találni. 

 

Az informatikusok bérrendezésével kapcsolatos szakterületi választ nem tartják 

elfogadhatónak, ugyanis a címpótlék bérbe történő beolvasztása nem tekinthető jogszerű 

intézkedésnek. Kéri a probléma kivizsgálását. 

 

A korábban többször felvetett Nógrád MRFK közalkalmazotti állományának bérrendezésével 

kapcsolatosan kéri továbbra is a hátrányba kerülő munkatársak illetményének rendezését. 

 

A túlszolgálattal kapcsolatos szakterületi választ nem tartják elfogadhatónak, ugyanis a 

szolgálati panasz hiánya nem jelenti azt, hogy nincs ilyen jellegű probléma a szerveknél. A 

túlóra elszámolásával is problémák vannak, ugyanis információjuk szerint eltérően történik az 

elszámolás. Kérdezi, hogy a Hszt. túlszolgálatra vonatkozó rendelkezése 2019. január 1-jei 

hatályba lépésének módosítására sor kerül-e. 
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Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Megjegyzi, hogy a Hszt. 2019. január 1-jei módosításának tervezete tartalmazza, hogy a 

túlszolgálat pénzbeni megváltásának lehetőségét hatályon kívül helyező rendelkezés 2022. 

december 31-éig ne lépjen hatályba. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 
A túlszolgálat kérdéskörét a jogszabályelőkészítők fogják megoldani, az ezzel kapcsolatos 

döntés nem az ORFK hatásköre. A túlszolgálat elrendelésére és elszámolására vonatkozóan 

hatályos jogszabályi rendelkezések egyértelműek.  

 

Az informatikusok bérrendezése érdekében az esetleges bérkorrekció lehetőségét az ORFK 

Gazdasági Főigazgatóság megvizsgálja. Az előirányzat azonban csak a létszámbővítésre szánt 

188 főre vonatkozott. A teljes érintett informatikusi létszám 600 fő körül van. Ezen 

munkatársak bérét ugyancsak fel kellett zárkóztatni az újonnan felvettek versenyképes szinten 

megállapított bérekhez. 

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

Kérdezi, hogy a jövő évi költségvetésnél a túlszolgálat pénzbeni, vagy szabadidőben történő 

megváltásával számol-e a munkáltató. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 
Szükséges megvárni a Parlament döntését a kérdéskörben, tekintettel arra, hogy a 

törvénymódosítás nem az ORFK hatásköre. 

 

Egyebek: 

 

Dr. Bárdos Judit, BRDSZ: 

Az egészségügyi jogszabályok kötelezővé teszik az állami és magánintézményekben kezelt 

állampolgárok egészségügyi adatainak központi adatbázisban történő kezelését. Ebbe a körbe 

beletartozik a hivatásos állomány egészségügyi adata is. Kérdezi, hogy a hivatásos állomány 

adataihoz teljes egészében hozzáférhet, aki ehhez az adatbázishoz jogosultságot kap.  

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 
Az egészségügyi központi adatbázis adattartamához a hozzáférési jogosultsággal rendelkező 

személyek férnek hozzá. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy mikor kerül sor az idei teljesítményjuttatás második 

részletének kifizetésére. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

A Hszt. 158. §-a, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat 

ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak 

megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 

rendelkezései alapján a teljesítményjuttatást két részletben az április és szeptember havi 
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illetménnyel egyidejűleg kell kifizetni, ennek megfelelően a 2018. évi teljesítményjuttatás 

második részlete a szeptember havi illetménnyel október elején kerül kifizetésre. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

A közalkalmazotti illetményes perekben megítélt perköltséget a Készenléti Rendőrség a 

felpereseknek utalja. Sérelmesnek tartja a Készenléti Rendőrség ezen gyakorlatát, továbbá 

megjegyzi, hogy az ezzel kapcsolatos írásbeli megkeresésükre a Készenléti Rendőrségtől nem 

kaptak visszajelzést sem. Tekintettel arra, hogy ezen eljárás kifogásolható, kéri az ORFK 

közbenjárását a probléma megszüntetése érdekében. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 
Tájékoztatja az FRSZ-t, hogy a konkrét eset iratainak megküldése esetén van lehetőség a 

probléma kivizsgálására. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Kéri az ORFK segítségét a kiváló eredményt elért fizikai alkalmassági vizsgálat alapján járó 2 

nap rendkívüli szabadság biztosításának gyakorlatával összefüggésben. A szakszervezethez 

érkezett visszajelzések alapján a BRFK egyik kerületi rendőrkapitányságán nem biztosítják 

létszámhiányra hivatkozással a munkatársak részére a szabadság igénybevételének 

lehetőségét. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 
Tájékoztatást kér, hogy mely szervezeti egységnél történt az eset, abban az esetben egyedileg 

van lehetőség a probléma kezelésére.  

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Tájékoztatást kér a hivatásos pótlék mértékének megállapításával összefüggésben tekintettel 

arra, hogy több visszajelzés érkezett a szakszervezet részére, hogy az ellenőrzési szakterületen 

szolgálatot teljesítő munkatársak beosztotti állománya 100 %, míg a szolgálati elöljáróik csak 

50 % mértékű hivatásos pótlékban részesülnek. Kéri az ORFK segítségét a fenti probléma 

megoldásában. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos 

szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 

16.) BM rendelet rögzíti, hogy mely szolgálati ágon belül, mely szolgálati beosztáshoz milyen 

százalékos mértékű hivatásos pótlék jár, ennek megfelelően a munkáltatóknak nincs 

mérlegelési lehetősége a pótlék összegének meghatározására. Kéri a szakszervezetet, hogy a 

konkrét esetről küldjék meg a szükséges adatokat az ORFK részére. 

 

Pongó Géza, FRSZ: 

Kéri az ORFK támogatását, hogy a rendőrségi érdekegyeztetés a területi és helyi szervek 

tekintetében is hatékonyabb legyen. Nehezményezi, hogy számos területi szervnél 

akadályokba ütközik az érdekképviseleti munka, a megyei rendőrfőkapitányoktól nem kapnak 

elegendő támogatást pl. a rendőrségi objektumokba történő belépés, vagy BM telefonvonal 

használata lehetőségének biztosítása kapcsán. 
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Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság, gazdasági országos 

rendőrfőkapitány-helyettes: 
Országos rendőrfőkapitány úr a 2018. júliusi 16-ai RÉT ülésen arról tájékoztatott, hogy 

szorgalmazni fogja a Rendőrség területi és helyi szintű szerveinél az érdekképviseleti 

szervekkel történő kapcsolattartás elősegítését.  

 

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

A 2012-ben létrejött együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozás lehetősége a 

rendőri szervek és az adott rendőri szervnél reprezentativitással rendelkező szakszervezetek 

számára jelenleg is biztosított. 

 

Kiss Sándor, RKDSZ: 

Javasolja, hogy a következő RÉT ülésen ismételten kerüljön megtárgyalásra az 

érdekképviseleti fórumok működtetése a területi és helyi szinteken és addig is a területi 

szervek vezetői kezdeményezzék a kapcsolattartást a szakszervezetek irányába. 

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

Megjegyzi, hogy van pozitív példa is a területi szervek vezetői vonatkozásában, ugyanis volt 

rá precedens, hogy azonnali intézkedés történt a szakszervezeti megkeresésre. Kérdezi, hogy a 

közalkalmazottak bérrendezésével kapcsolatosan van-e már valami koncepció. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 
Országos rendőrfőkapitány úr jelezte a szándékát, hogy tervezi a közalkalmazotti állomány 

bérrendezését a közel jövőben. 

 

Pósa Zoltán, RSZV: 

Körzeti megbízott munkatárs a BRFK XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságán 

vezényléses szolgálati időrendszerben teljesít szolgálatot, azonban a létszámhelyzet miatt 

járőri szolgálatellátásra is sor kerül.  

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 
A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás mindenkire 

vonatkozik. A szolgálatot is úgy kell szervezni, hogy a feladatellátás biztosított legyen. 

 

Kiss Sándor, RKDSZ: 

Kérdezi, hogy a munkaügyi perek vonatkozásában van-e központi utasítás a fellebbezések, 

felülvizsgálati kérelmek benyújtására. 

 

A Győr-Moson-Sopron MRFK-n a helyettesítésekkel kapcsolatosan a jogerős bírói ítéletek 

ellenére is vannak problémák. 

 

Megjegyzi, hogy három esetben jogerősen felmentették a hivatásos állományú kollégákat és 

visszakerülhetettek az eredeti szolgálati helyükre, azonban a munkatársakhoz való hozzáállás 

negatív értelemben változott, átrendelték őket olyan területre, ahol azelőtt nem dolgoztak. 

 

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

rendőrfőkapitány-helyettes: 
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Nincs központi utasítás arra vonatkozóan, hogy meg kell fellebbezni a bírói döntéseket, ez 

minden munkáltató egyedi döntésén alapul. 

 

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

országos rendőrfőkapitány-helyettes: 

A munkáltatói jogkör gyakorlója egyedileg élhet jogorvoslattal a bírói döntésekkel szemben. 

Minden jogeset tekintetében más-más tartalommal születnek meg az elsőfokú, másodfokú 

ítéletek, nincs központi utasítás a fellebbezések, felülvizsgálati kérelmek kötelező jellegű 

benyújtására. 

 

 

Következő RÉT ülés: 2018. november 19. 



 
     dr. Bak Sándor r. ezds
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