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TÁJÉKOZTATÓJA
a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2019. 09. 16-ai üléséről

A RÉT 2019. szeptember 16-án 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, valamint Dr. Boros Gábor r. ezredes úr, az ORFK Hivatal Jogi Főosztály
vezetője.
Szakszervezetünket az ülésen Pongó Géza főtitkár úr képviselte.
(A munkáltatói oldal által adott írásbeli válaszokat a szövegben dőlt betűvel jelöljük.)
Béremelés/bérrendezés
Tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évek gyakorlatát követve az
idén ősszel is várható-e bérkorrekció a személyi állománykörében.
2018-ban, illetve 2017-ben a munkáltatói döntésű illetményrész emelésével kaptak a
kollégák némi emelést, és bár a közalkalmazotti foglalkoztatás 2019. februártól
megszűnt, a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban is adott a bérsávon belüli emelés
lehetősége.
A munkajogviszonyban foglalkoztatott kollégák, főként a fegyveres biztonsági őrök
esetében is változatlanul égetően szükségesnek tartjuk a minimum havi bruttó
250.000,- Ft-ra történő bérfelzárkóztatást.
Természetesen a teljes személyi állomány vonatkozásában indokolt a bérrendezés.
Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint a Rendőrség vezetése - a
rendelkezésre álló költségvetés korlátáit figyelembe véve - megtette a szükséges
intézkedést a munkavállalói illetmények rendezése érdekében. Előzőek alapján 2019.
évben további illetményemelést - a szükséges pénzügyi fedezet hiányában - nem tervez.
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A rendvédelmi alkalmazottak illetményének emelésére - az adott sávhatáron belül - az
éves értékelés alapján, vagyis először 2020. évben nyílik lehetőség. Az értékelés és az
ezzel járó illetményemelés az állományilletékes parancsnok hatáskörébe tartozik,
azonban a rendelkezésre álló költségvetési keretet nem lépheti túl.
Az ülésen sem tudtak konkrétumokkal szolgálni az ORFK képviselői a tekintetben,
hogy előreláthatóan mikortól és milyen mértékű emelésre számíthatnak a kollégák,
illetve a bérkérdéshez kapcsolódóan a hivatásos életpályamodell várt folytatásával
kapcsolatban sem tudtak érdemi információval szolgálni.
Állomány megtartása
Tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan is, hogy milyen egyéb – nem anyagi vonzatú –
intézkedéseket kíván tenni a rendőrség vezetése az állomány megtartása érdekében;
milyen indítványokat tettek, illetve tesznek a Belügyminisztérium irányába.
Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint a Rendőrség az állomány
megtartását kiemelten kezeli, a megtartó képesség növelésére belső célzott
intézkedések meghozatalával és kezdeményezések megtételével gondoskodik. A
szervezet állománymegtartó képességének fejlesztése érdekében a támogatási
lehetőségekkel kapcsolatos javaslatokat a Rendőrség vezetése minden alkalommal
megtette a Belügyminisztérium irányába.
Az állománymegtartás kérdéséhez kapcsolódóan a számok magukért beszélnek: az
ORFK Személyügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása szerint ugyanis míg 2018. azonos
időszakában (január 01. és augusztus 01. között) bármely jogcímen 1023 fő hivatásos
állományban foglalkoztatottnak szűnt meg a jogviszonya. 2019. január 01. és 2019.
augusztus 01. közötti időszakban ez a létszám 1573 fő volt. A leszerelési nagyságrend
még akkor is aggasztó, hogy ha a leszerelők létszámát %-ban kifejezve azt lehet
mondani, hogy a rendőrség össz létszámának 5 %-a a negatív fluktuáció.
Véleményünk szerint az sem vigasz, hogy az elvándorlás a versenyszférában
magasabb (10 %, illetve a fölötti), ugyanis egy kiképzett rendőr utánpótlása nehezebb
és költségesebb feladat.
A tényszerűen 50 %-os fogyaték növekedés ellensúlyozásaként a jövőre nézve
mégsem tudtak pozitív ígéretekkel szolgálni a rendőrség képviselői (lesz-e és mikortól
és milyen nagyságrendű béremelés, stb.), de az írásbeli ORFK válaszban említett
„támogatási lehetőségekkel kapcsolatos javaslatokat” sem pontosították, hogy mikor
és milyen indítványokkal élt a rendőrség vezetése a felsőbb szakmai vezetés irányába.
Mindez sajnos tovább fogja növelni a pályát elhagyók létszámát.
Fizikai alkalmassági követelmények életkorhoz igazítása
A rendőrség és a Belügyminisztérium vezetésénél is már számos alkalommal
kezdeményeztük a fizikai alkalmassági követelményrendszer átdolgozását, tekintettel
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arra, hogy az új Hszt. hatálybalépével megszűnt az 50. életévüket betöltött hivatásos
állományúak felmérés alóli mentessége. Az életkori „szigorítást” azonban sajnálatos
módon mind a mai napig nem követte a követelményrendszer cizellálása, azaz nem
finomítottak az elvárásokon, ugyanazt a szintet kell teljesíteni a negyven egynéhány
éves kollégának mint egy pl. 53 évesnek.
Legutóbb a RÉT márciusi soros ülésén kaptunk arra vonatkozóan tájékoztatást, hogy
az alkalmassági követelményrendszer átdolgozása folyamatban van, érdemi változás
azonban mind a mai napig nem történt.
Tájékoztatást kértünk ezért arra vonatkozóan, hogy mikorra várható változás, az 50.
életévüket betöltöttek tekintetében könnyítés; hol tart a remélhetően pozitív norma
átalakítás.
Az ülésen elhangzott szóbeli rendőrségi tájékoztatás szerint a jogszabálymódosítás
még mindig folyamatban van, de konkrétumokkal ezzel kapcsolatban sem tudtak
szolgálni: mikortól és milyen változások várhatóak.
Rendvédelmi alkalmazottak fizetési fokozat előre sorolása
Tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy van-e már kialakult eljárási rendje a
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba 2019. február 01-jével átminősített és
még az idén esedékessé váló fizetési fokozatban történő előresorolások
végrehajtásának.
Az ülésen elhangzott ORFK tájékoztatás szerint az előresorolásokat az esedékessé
válás időpontjával végre kell és végre is fogják hajtani.
Fegyveres biztonsági őrök napi szolgálatteljesítési ideje
Az ülésen jeleztük, hogy információink szerint van olyan rendőri szerv (Veszprém
MRFK), ahol nem az 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás szerint történik a fegyveres
biztonsági őrök napi szolgálatteljesítési idejének a számítása/biztosítása. Egészen
pontosan olyan jelzés érkezett szakszervezetünkhöz, hogy Veszprém megyében a
formaruha, valamint a kényszerítő eszközök felvételét illetve leadását a kollégáknak a
munkaidőn kívül, azaz a szabadidejükből kell megoldaniuk, mivel azt az ORFK
utasítás ellenére nem a munkaidő terhére biztosítja a munkáltató.
Kértük a leírtak kivizsgálását, illetve a jogi szabályzókban foglaltak betartatására
irányuló intézkedések megtételét.
Az ORFK képviselői az ülésen ígéretet tettek a probléma kivizsgálására.
Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálatot érintő intézkedések
Tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy tervez-e és ha igen milyen átalakítást,
szervezeti változást a rendőrség vezetése a KR Állami Futárszolgálatot és az ott
szolgálatot teljesítő kollégákat illetően.
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Olyan hírek terjednek, hogy a nyílt levelek szállítását ki fogják szervezni, és ha
valóban ez az elképzelés, azaz a vezetői koncepció, úgy nyilván az kihatással lesz
mind a futárszolgálat jelenlegi szervezeti felépítésére, mind az ott dolgozó kollégákra.
Az ülésen az ORFK képviselői akként nyilatkoztak, hogy nincs tudomásuk a szervezet
tevékenységét érintő döntésről.

Pongó Géza
főtitkár sk.

