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TÁJÉKOZTATÓJA
a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2018. 05. 14-ei üléséről
A RÉT 2018. május 14-én megtartott soros ülésén megvitatott kérdésekről az alábbiak
szerint tájékoztatom tagságunkat.
A tanácskozást Kovács István r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos úr, az ORFK
gazdasági főigazgatója vezette. Az ülésen munkáltatói részről részt vettek továbbá Dr.
Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos úr az ORFK személyügyi
főigazgatója, Dr. Boros Gábor r. ezredes úr, az ORFK Hivatal Jogi Főosztály vezetője,
valamint Dr. Czene Csaba r. alezredes úr, az ORFK Személyügyi Főigazgatóság
Humánigazgatási Szolgálat Személyügyi Főosztályának vezetője.
Szakszervezetünket az ülésen Pongó Géza főtitkár úr képviselte.
(A munkáltatói oldal által adott írásbeli válaszokat a szövegben dőlt betűvel jelöljük.)
Ruházati kérdések
Társasági ruha
A hivatásos állomány társasági ruhával történő felszerelésével kapcsolatban
megkérdeztük, hogy azon személyi kör tekintetében mi a rendőrség vezetésének az
elvárása, akiknek a ruházati szabályzat alapján nem előírás a szolgálati félcipő
megléte. Vagyis a polgári ruhanormába tartozókkal szemben is elvárás-e az, hogy a
társasági egyenruhát szolgálati félcipővel viseljék, és ha igen, úgy ezzel a
természetbeni ruházati ellátás keretében fogják megkapni, vagy a maradvány
ruhapénzük terhére (kb. 18.000,- Ft) kell saját maguknak beszerezniük.
Tájékoztatást kértünk a rendőrség vezetésének álláspontjáról.
„Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint a rendszeresített termék
hiányában civil lábbeli is elfogadható, amennyiben az előírásoknak megfelel.”
Esővédő
Információink szerint a hivatásos állománytól visszavételezett esővédőkkel a
fegyveres biztonsági őr állomány került ellátásra. A szakszervezetünkhöz érkezett
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jelzések szerint sok a minőségi probléma, az esővédők sok esetben az alapvető
funkciójukat sem töltik be, átengedik a csapadékot.
Tájékoztatást kértünk a rendőrség vezetésének tapasztalatairól.
„Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint amennyiben az érintett állomány
a kiadott termékkel összefüggésben minőségi problémát jelez, az illetékes gazdasági
szerv intézkedik a termék cseréjéről.”
Bűnmegelőzési főelőadók státuszának rendezése
Már számos alkalommal jeleztük, de változatlanul megoldatlan probléma a
bűnmegelőzési főelőadók helyzetének stabilizálása. A feladat ellátása vitathatatlanul
szükséges, azonban évek óta nem kerül sor a megfelelő státuszok kialakítására és ezzel
együtt az ezen tevékenységet végzők kinevezésére. Az évente hosszabbított, illetve
megújított megbízások nem csak, hogy nem szabályosak, de az előmenetel (fizetési
fokozat, rendfokozat egyaránt) lehetőségét is korlátozzák. A kollégák bizonytalansági
érzetéről már nem is beszélve.
Továbbra is sürgetjük a bűnmegelőzési főelőadók státuszának stabilizálását.
„Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság válasza szerint a Rendőrség bűnmegelőzési
tevékenyégéről szóló 20/2010. (OT. 10) ORFK utasítás 6. pontja értelmében azokon a
rendőrkapitányságon, „ahol nincs bűnmegelőzési előadó a rendőrkapitányság vezetője
bűnmegelőzési koordinátort jelöl ki a bűnmegelőzési feladatok végrehajtására, a
kijelölést pedig a kijelölt személy munkaköri leírásában szerepeltetni kell”.
A bűnmegelőzési tevékenységet végző 2 fő esetében került sor megbízásra főelőadó
beosztásra, ők azonban mindketten iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, nem pedig
bűnmegelőzési előadók.”
Az ülésen rákérdeztünk arra, hogy az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók megbízásának
folyamatos meghosszabbítása helyett mikor kerül végre sor a végleges kinevezésükre.
Kérdésünkre Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr elmondta, hogy a téma
folyamatosan napirenden van az ORFK asztalán, azonban problémát jelent, hogy az
ellátott feladatkör nem illeszthető egyetlen, az országos munkaköri jegyzékben
szereplő munkakörbe sem, tehát már maga a megfelelő státusz rendszeresítése is gond.
Ettől függetlenül a probléma természetesen a rendőrség vezetése előtt is ismert és
törekszenek annak megoldására.

Egészségügyi feladatkört ellátók közti különbségtétel
A RÉT márciusi ülésén jeleztük az alábbi, Bács-Kiskun megyében fennálló, a
fegyveres biztonsági őrök országos helyzetéhez problémájához hasonló újabb
diszkriminatív problémát.
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Most nevezetesen az egészségügyi feladatkört ellátók közötti jogállásbeli különbség
problémájáról van szó.
Az egészségügyi asszisztens munkaköröket korábban közalkalmazotti kinevezéssel
töltötték fel, majd nem tudni mi okból, egy időszakban (pl. 2017-ben) már csak
munkaszerződést kötött a főkapitányság a feladat ellátására jelentkezőkkel. Ezt
követően ismételten sor került közalkalmazotti felvételre.
A fenti ellentétes munkáltatói intézkedések miatt jelenleg ugyanazt a tevékenységet
eltérő jogállásban látják el a kollégák: van aki közalkalmazottként, míg mások
munkavállalóként. A bérezésük nyilvánvalóan eltér (pl. a közalkalmazotti
jogviszonyban „veszélyességi”, rendvédelmi ágazati pótlék egyaránt jár, míg
munkajogviszonyban egyik sem), holott ugyanazokat a feladatokat látják el:
egészségügyi vizsgálatok, eü. ellátás., eü. anyagbeszerzés, eszközök tisztántartása, stb.
Természetesen helyben is kezdeményeztük a probléma megoldását, melynek
eredményeként a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője az illetmények
rendezésére vonatkozóan 2018. április 01-jei hatállyal ugyan valóban tett
intézkedéseket, de ez teljes körűen mégsem orvosolta a problémát. A rendvédelmi
ágazati pótlék mértékével (az illetmény 10 %-a) egyező bérezési eltérés ugyanis
változatlanul fennáll.
Az ülésen szóban is kezdeményeztük az ORFK közbenjárását a fennálló bérezési
anomália mielőbbi megszüntetése érdekében.
Dr. Pozsgai Zsolt személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes úr az ülésen úgy
nyilatkozott, hogy a témát munkáltatói részről lezártnak tekintik, mivel a megyei
főkapitányi intézkedéssel a szükségesnek ítélt mértékű bérkorrekció megtörtént. Az
illetményrendezés során természetesen a munkáltatói jogkör gyakorlója élhet bizonyos
fokú differenciálással, azaz pl. a szolgálati idő hossza, vagy a szakmai iskolai
végzettség alapján valamivel magasabban, illetve alacsonyabban állapíthatja mag a
dolgozók bérét, természetesen a jogszabályi keretek között.
A munkavállaló-közalkalmazott jogállásbeli különbségek vonatkozásában ismetelten
felhívtuk a figyelmet arra is, hogy az egyenlő bánásmód elve a bérek tekintetében
fennálló különbség mellett az egyéb juttatások eltérő biztosítása miatt is sérül: pl.
szemüveg,- illetve fogászati költségtérítést a munkajogviszonyban állók a vonatkozó
BM rendelet alapján nem kaphatnak. Ezt a problémát változatlanul és visszatérően
napirenden tartjuk mind a rendőrségi mind a belügyminisztériumi érdekegyezetetések
során.
Védőital ellátás
Mind a nyári, mind a téli időszakban rendszeresen felmerülő probléma a védőitallal
(most nyáron a hideg ásványvízzel) történő megfelelő ellátás kérdése.
A közterületen, tűző napon szolgálatot ellátók megfelelő védőital ellátása különösen
indokolt, de még csak alig indult el a nyári idény, már érkeztek szakszervezetünkhöz
negatív jelzések ezzel kapcsolatban. A határrendészeti feladatot ellátó fegyveres
biztonsági őr kollégák jelezték a Röszkei tranzitzónából, hogy kérésre sem
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biztosítanak részükre hideg védőitalt, mondván, hogy van csapvíz, csakhogy az a
kollégák elmondása szerint nem elfogadható, mivel egészségügyi panaszokat okoz
sokuknak.
Kétségtelenül a hideg palackos ásványvízzel történő ellátás lenne a megfelelő,
melynek biztosításához kértük az ORFK képviselőinek a közbenjárását, illetve, hogy
általánosságban is hívja fel az ORFK a rendőr szervek vezetőinek figyelmét az ezzel
kapcsolatos vezetői intézkedések megtételére.
Az ülésen az ORFK képviselői is megerősítették, hogy az állomány védőitallal történő
ellátása a rendőrség vezetése számára is kiemelt fontosságú kérdés.
Informatikus bérek, bérproblémák
Bács-Kiskun megyéből értesültünk arról a problémáról, hogy a büntető eljárási
szabályok változása miatt a helyi szerveknél (városi rendőrkapitányságok) az
informatikusi létszám kibővítésre került. Az újonnan felvételre kerülő informatikusok
kb. bruttó 390.000,- Ft-os fizetést kapnak, illetve a városi rendőrkapitányságon régebb
óta dolgozó informatikus kollégák illetményét is felemelték erre a szintre. A megyei,
azaz a főkapitánysági szakirányító informatikusok bérét azonban nem rendezték, ők
továbbra is a kötelező garantált bérminimumot kapják.
Az ülésen szóban is kezdeményeztük a Bács-Kiskun megyei főkapitánysági
informatikusok bérfelzárkóztatása érdekében a szükséges intézkedések megtételét,
illetve amennyiben a leírtak más főkapitányságokat is érintenek, úgy országosan
egységesen kértük rendezni a problémát.
Kovács István r. vezérőrnagy úr az ülésen elmondta, hogy az új Be. szabályokkal
összefüggésben mintegy 178 fő informatikus felvétele vált szükségessé, akiket a
szakmai piaci árértékére tekintettel bruttó 394.000,- Ft-os bérrel vettek fel a rendőri
szervekhez.
Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes úr az ülésen megerősítette, hogy a
felsőbb vezetői döntés már megszületett a tekintetben, hogy természetesen a teljes
informatikusi állomány bére rendezésre kerül, azaz az említett szintre fel fogják hozni
a jelenleg még alacsonyabb illetményűek pénzét. A végrehajtás pedig már
megkezdődött.
Az új Be. szabályokkal összefüggésben Kovács István r. vezérőrnagy úr tájékoztatása
szerint a rendőrség számítógép parkját is fejlesztik, nemrég mintegy 7.821 db
számítógép, illetve monitor beszerzése történt meg, mellyel a bűnügyi állomány kerül
majd ellátásra.
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