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Szam: 144/2012. emu. 

E G Y U T T M I I K O D E S I M E G A L L A P O D A S 

A fegyveres szcrvek hivatasos allomanyu tagjainak szolgalati viszonyar61 szolo 1996. evi 
XLIII. torveny (Hszt.) 34/A. §-a, a Munka Torvenykonyverol szolo 2012. evi I. torveny (Mt.) 
272. §-a, valamint a kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXCIX. torveny (Kttv.) 
195-197. §-ai es 200-201. §-ai crtelmeben a fegyveres szerv (a tovabbiakban: munkaltato) es 
az erdekkepviseleti szervek a szolgalati- 6s munkaviszonnyal kapcsolatos kerdesekben 
erdekegyeztetest folytatnak. E rendelkezes megvalositasa, a szakszervezeti jogok 
gyakorlasara vonatkozo keretek biztositasa erdek^ben az altalanos rendorsegi feladatok 
ellatasara letrehozott szerv (a tovabbiakban: Rendorseg) egyes szerveinel kepviselettel 
rendelkezo szakszervezetek reszerfil 

a Belugyi es Rendvedelmi Dolgozok Szakszervezetenek (a tovabbiakban: BRDSZ) 
fotitkara, 
a Fiiggetlen Rendor Szakszervezct (a tovabbiakban: FRSZ) fotitkara, 
a Rendeszeti es Kozigazgatasi Dolgozok Szakszervezetenek (a tovabbiakban: RKDSZ) 
elnoke, 

a Rendor Szakszervezetek Vedegyletenck (a tovabbiakban: RSZV) elnoke, 

valamint masik reszrol 

az Orszagos Rendor-fokapitanysag (a tovabbiakban: ORFK) vezetoje 
(a tovabbiakban egyiitt: Felek) az alabbi egyuttmiikodesi megallapodast (a tovabbiakban: 
Megallapodas) kotik. 

I. Altalanos rendelkezesek 

1. A Megallapodas hatalya kiterjed az ORFK-ra, tovabba a BRDSZ-re, az FRSZ-re, az 
RKDSZ-re, es az RSZV-re (a tovabbiakban egyiitt: Szakszervezetek). 

2. A Megallapodashoz irasban csatlakozhatnak a Rendorseg mas, onallo munkaltatoi 
joggal rendelkezo szervei (munkaltatoi) es veluk egyiitt az e szerveknel a Hszt. 33. § (2) 
bekezdesenek b) pontja szerint kepviselettel rendelkezo szakszcrvezetei, a 
Megallapodas 1. szamu mellekleteben talalhato, csatlakozasrol szolo nyilatkozat kozos 
alairasaval. A felek altal alairt Nyilatkozatot (a tovabbiakban: Nyilatkozat) az ORFK 
Humanigazgatasi Szolgalata reszere kell megkuldeni, amely a Megallapodashoz 
csatlakozott munkaltat6krol nyilvantartast vezet, es a csatlakozas tdnyerol jelentest tesz 
az orszagos rendorfSkapitanynak. A Nyilatkozatot alairo szakszervezetek az alairas 
t6nyerol tajekoztatjak a felettes szakszervezeti szerviiket. 

3. A Felek kinyilvanitjak az egyiittmukodesre iranyulo szandekukat es betartjak a 
rendeltetesszerii joggyakorldsra es kotelezettseg-teljesitcsre iranyulo szabalyokat. 

4. A Felek a Megallapodasban foglaltakat a masik Fel erdekeinek figyelembeveteliSvel, a 
kolcsonosen elonyos eg^ttmiikodeshez fiizodo erdekbSl kiindulva, johiszemiien 
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ertelmezik, az eredmenyes egyiittmiikodes megvalositasahoz szukseges informaciokat 
egymas rendelkezes ere bocsatj&k. 

5. A Felek kinyilvanitjak, hogy az egyuttmiikodes soran egyenrangii partnerek, es 
torekednek arra, hogy a felmerulo n6zeteltereseket elsosorban a Megallapodas elveinek 
megfeleloen, targyalasok eredmenyekent letrejovo konszenzus, illetve kompromisszum 
utjan oldjak fel. 

6. Amennyibcn az erdekvita alapjat kepczo kerdes orvoslasa a Rendorseg hataskoret 
meghaladja, ugy indokolt esetben a munkaltato a Belugyminiszteriumnal, a 
Szakszervezetek, pedig sajat dontesiik alapjan az agazati vagy az orszagos 
erdekegyeztetes kereteben kezdemenyezik a rendezeshez szukseges intezkedesek 
megtctelet. 

7. A Felek az egyiittmukodes soran barmilyen forrasbol es modon tudomasukra jutott 
minositett adatokat megorzik, a munkaltato, illetve az erdekkepviseletek miikodcsere 
vonatkozo, kozerdekii adatnak nem minosiilo mformaciokat, valamint a meg vita targyat 
k^pezo munkaltatoi munkaanyagokat csak a belso egyeztetes soran hasznaljak fel, nem 
hozzak nyilvanossagra, illetve csak a torvcnyben meghatarozott celokkal osszhangban 
hasznalhaljak fel. Ez utobbi rendelkezes nem erinti a Szakszervezeteknek a tagsaguk 
tajekoztatasahoz, erdekkepviseleti tevekenysegiik folytatasahoz valo - jogszabalyokban 
biztositott - jogosultsagat. 

8. A Felek a konzultacios kotelezettseget a foglalkoztatasi jogviszonyokra iranyado 
torvenyekben szabalyozott modon es megfelelo hataridoben teljesitik. Ennek soran 
biztositjak a megfelelo szintii €s hataskorrcl rendelkezo kcpviseletet, tovabba a 
veTemenyek erdemi megtargyalasanak lehctoseget. A targyal6 delegacio letszamat 
iegfeljebb 3-3 foben allapitjak meg. 

9. A munkaltato vallalja, hogy a munkavallalok anyagi es szocialis, valamint elet- es 
munkak6riilm6nyeivel kapcsolatos jogaikat es kotelezettsegeiket erinto ulasitasok, 
intezkedesek, tajekoztatok velemenyezesebe, azok tervezetenek megkuldesevel a 
Szakszervezeteket bevonja. 

II. Az Orszagos Rendor-fokapitanysag erdekegyeztetesenek rendszere 

10. A Felek megallapodnak abban, hogy a rendorsegi munkavallaloi kepviselet konzultativ 
forumak£nt tovabb mukodtetik az 1991-ben letrehozott Rend6rsegi Erdekegyezteto 
Tanacsot (a tovabbiakban: RET). 

11. A RET celja - a munkabeke fenntartasa erdekeben - az orszagos rendorfokapitany 
iranyitasa es felugyelete ala tartozo munkaltatok es a veliik foglalkoztatasi 
jogviszonyban allok (a tovabbiakban: munkavallalok) erdekeinek, torekveseinek, 
allaspontjauiak feltarasa, egyeztetese; a tajekoztatas, valamint a konzultacio es az 
informaciocsere, a munkaugyi kapcsolatok szabalyozott miikodtetese es a munkaiigyi 
konfliktusok megeloz6se, feloldasa, a kompromisszumot tukrdzS megallapodasok 
megkotcsenek el6keszit6se. A RET tovabbi celja a Rendorseg tevekenyseget reszben 
vagy egeszben erinto olyan vezetesi koncepciok, dontesek, egyes belso normak 
tervezeteinek egyeztetese, amelyekben a dontes vagy a javaslattetel az orszagos 
rendorfokapitany hataskorebc tartozik. 
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12. A RET hataskore kiterjed az orszagos rendorfokapitany iranyitasa es feliigyelete ala 
tartozo szerveknel foglalkoztatott munkavallalok elet- es munkakorulmenyeire, a 
munkavallal6kat erinto gazdasagi, jovedelmi, szocialis, foglalkoztatasi es egeszsegiigyi 
kerdesekre, igy kulonosen: 
a) a munkavallalok szelesebb koret erinto kozjogi szervezetszabalyzo eszkozok 

tartalmaval kapcsolatos elozetes tajekoztatasra; 
b) a munkavallalok illetmenyevel es egyeb juttatasaival osszefuggo altalanos 

kerdesekre; 
c) az orszagos rendorfokapitany dontesi kompetenciajaba tartozo szervezet-

atalakitasok, kulonosen csoportos letszamcsokkentessel jaro atszervezesek, 
szervezeti egysegek megsziintet^se, vagy letszamcsokkentese eseten a vegrehajtas 
elveinck meghatarozasara; 

d) a munkavallalok egeszsegiigyi ellatasaval, tovabba 
e) a munkavedelemmel osszefuggo konzultaciora. 

A RET hataskore kiterjed tovabba a teruleti rendori szervek erdekegyezteto forumainak 
megvalaszolatlan, az ORFK dont£set igenylo egyeb kerd^seirc is. 

13. Amennyiben a Szakszervezetek valamelyikenek allaspontja szerint a munkaltato 
intezkedese a Szakszervezetek vagy azok valamelyikenek tevekenyseget akadalyozza, 
vagy valamely szakszervezeti tisztsegviselo erdekkepviseleti tevekenysegevel 
osszefuggesben indokolatlanul halranyos megkiilonboztetest jelent, az ugy RET iilesen 
torteno megtargyalasa kerheto. Az erintett Szakszervezet irasos jelzese alapjan a 
munkaltato vizsgalatot folytat le, es annak megallapitasait a RET ules ele terjeszti. 

14. A RET iilesein a Felek megallapodasra, megegyezesre torekednek, ennek erdekeben az 
ulcsekre dontesi jogkorrel felruhazott k6pviseloket delegalnak. 

15. A Felek vallaljak, hogy a kozosen mukodtetett erdekegyezteto forumokon kialakitott 
konszenzusokat, megallapodasokat magukra nezve kotelezonek tartjak es megteszik a 
vegrehajtashoz sziiks6ges intdzkedeseket. 

16. A RET az iileseit sziikseg szerint, de legalabb az ev minden paros szamu honapjanak 
mdsodik hetfqjen tartja. 

17. A RET tervszerii, szervezett miikodtetesehez az ORFK Humanigazgatasi Szolgalata a 
Felek javaslata alapjan iigyrendet keszit, amelyet a RET iiles hagy j6va. A RET titkari 
teendoit az ORFK Humanigazgatasi Szolgalatanak vezetqje altal kijelolt (megbizott) 
munkatars (a tovabbiakban: titkar) latja el. 

18. A titkar feladatai: 
a) az ulesek elokeszitese (meghivok es irasos anyagok megkiildese a 

Megallapodasban rogzitett hataridok betartasaval, az tiles helyenek lefoglalasa, a 
hangositas, illetve a hangfelvetel keszitesere vonatkozo ig6ny eloterjesztese), 

b) a Felek kozremiikodesevel az ules emlekeztetojenek elkeszitese, az ulesek 
anyaganak osszeallitasa, irattarazasra torteno leadasa, 

c) az ul6sek kozotti idoben kapcsolattartas a Felek kepviseloivel, az erdekkepviselettel 
osszefuggo folyamatos mformacioaramlas biztositasa Erdekeben. 

19. A RET miikodesi koltsegeit az ORFK biztositja. 
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III. Tajekoztatas, informaciocsere 

20. A Szakszervezetek vallaljak, hogy minden ev januar 1-jei fordulonappal, de legkesobb 
januar 15. napjaig: 
a) a Hszt. 34/C. §-a, az Mt. 274. §-a, tovabba a Kttv. 202. §-a alapjan, foglalkoztatasi 

jogviszonyok szerinti megosztasban, a Szakszervezet alapszabalya szerint 
kepviseletre (alairasra) jogosult vezet6 tisztsegviselo buntetojogi felelossegenek 
tudataban tett nyilatkozataval igazoljak az ORFK-val jogviszonyban &116 tagjaik 
letszamat; 

b) a Hszt. 33. § (2) bekezdesenek b) pontja alapjan, a Megallapodas 2. szamu 
mellekleteben foglaltak szerint igazoljak az ORFK-n fcnnallo kepviseleti 
jogosultsagukat. 

21. Az ORFK kdzalkalmazottaira, illetve munkavallaloira iranyado kollektiv szerzodes 
megkotesere (raodositasara) valo jogosultsag eleresehez szukseges tagletszamot [Mt. 
276. §] az ORFK felhivasara, de legkesobb az alairas napjaig a 20. pont a) alpontjaban 
meghatarozott modon igazolni kell. 

22. Az ORFK vallalja, hogy a 20. pont a) alpontja, illetve a 21. pont szerinti tagletszam-
igazolassal egyidejiileg a Szakszervezetek rendelkezesere bocsatja - foglalkoztatasi 
jogviszonyok szerinti megosztasban - az ORFK meglevo szemelyi allomanyanak 
letszamat. A tagletszam-igazolassal (20. 6s 21. pont) kapcsolatban felmeriilt ketseg 
eseten az ORFK az erintett Szakszervezettol kozjegyzoi hitelesitessel ellatott igazoiast 
kerhet. 

23. A Hszt. 34/A. §-anak (5) bekezdeseben, az Mt. 272. §-anak (3) bekezdeseben, valamint 
a Kttv. 200. §-anak (7) bekezdeseben foglaltakra tekintettel az ORFK biztositja annak 
lehetoseget, hogy a Szakszervezetek a tevekenysegiikkel kapcsolatos tajekoztatasokat 
kozz6tegyek. Ennek elosegitese erdekeben az ORFK a Rend6rseg internetes, valamint 
intranetes honlapjan elhelyezi a Szakszervezetek honlapjaira utalo linkeket, ezzel 
biztositva, hogy az allomany tagjai ezeket a honlapokat elerjek. 

24. Az ORFK vallalja, hogy tajekoztatassal, informaciok biztositasaval megkiilonboztetes 
nelkuT eldsegiti a Szakszervezetek erdekkepviseleti tevekenys6get. 

25. A Szakszervezetek vallaljak, hogy a munkaltat6t minden olyan kerdesrol tajekoztatjak, 
amely a munkaltato szamara a jogainak gyakorlasa, illetve kotelezettsegeinek teljesitese 
szempontjabol jelentoseggel bir(hat). A tajekoztatas kiterjed kulonosen a vedett 
szakszervezeti tisztsegviselok szemelyeben bekovetkezett valtozasra. A Felek vallaljak, 
hogy az agazati vagy az orszagos erdekegyeztetes napirendjere keriilo, nagy 
jelentoseggel bir6 temakban kolcsonosen tajekoztatjak egymast a kerd6sben kialakitott 
allaspontjukrol. 

26. A munkaltato Iehetove" teszi, hogy a Szakszervezetek arra kijelolt kepviseloi az illetekes 
munkabiztonsagi feliigyelovel tort^nt elozetes egyeztetes alapjan, megfigyelokent reszt 
vegyenek a munkavegzesi korulmenyekre, igy kulonosen az egeszseges es biztonsagos 
munkavegzes biztositasara iranyulo munkaltat6i ellenorzesek v6grehajtasaban. 
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27. Az ORFK biztositja, hogy a Szakszervezetek egy-egy kepviseloje az allomany anyagi, 
szocialis erdekeit, valamint eTet- es munkakorulmenyeit kozvetlcniil erinto napirendi 
pontokat megtargyalo orszagos rendorfokapitanyi ertekezleteken reszt vegyen. 

IV. A mukodesi feltetelekhez torteno hozzajarulas 

28. A Szakszervezetek egyes — elsosorban az allomany 6rdekeit szolgalo - rendezvenyeinek 
(peldaul Mikulas iinnepseg, kongresszus, kuldottertekezlet, stb.) megtartasahoz az 
idopont, a ferohelyigeny es az igenybeveteli feltctelek elozetes egyezteteset kovetoen, 
megegyezes alapjan - amennyiben a szolgalati feladatok ellatasat nem akadalyozza - az 
ORFK helyiseget (Auditorium, szekciotermek, stb.) biztosit. 

29. A Szakszervezetek a munkaltato altal az erdekkepviseleti rendezveny megtartasahoz 
biztositott helyisegeket csak rendcltetesszeruen, az erdekkepviseleti tevekenysegiik 
celjaira hasznalhatjak. 

30. Az ORFK a Szakszervezetek irasos kerelme (igenybejeientese) alapjan, azok kozponti 
szervei reszere, az altaluk bcrelt es megjelolt irodahelyisegbe, kiilon megallapodas 
alapjan, terites elleneben beliigyi (belso) telefon es telefax vonalat, Intranet es 
rendorsegi levelezesi rendszer eleresi lehetoseget epit ki es tart uzemben. 

31. Az ORFK a beliigyi jarmuvek hasznalatar61 es iizemelteteserol szolo 15/2011. (V. 23.) 
B M utasitas 13. §-anak b) pontja alapjan, eseti jelleggel, kedvezmenyes terites elleneben 
- a feltetelek elozetes egyezteteset kovetoen, amennyiben a szolgalati feladatok ellatasat 
hatranyosan nem befolyasolja - a Szakszervezetek reszere szemelygepjarmuvet vagy 
autobuszt biztosit. 

32. A gepjarnuivek hasznalata soran a vonatkozo jogszabalyokat es belso normakat be kell 
tartani. 

33. A Szakszer\ezetek leveleinek kezbesitese a mindenkor hatalyos jogszabalyok, valamint 
a Szakszervezetek es az Allami Futarszolgalat altal kotott ervenyes szerzodes alapjan 
tortenik. 

V. A munkaido-kedvezmeny biztositasa es igenybevetele 

34. A Hszt. 34/C. §-anak (1) bekezdeseben, az Mt. 274. §-anak (1) bekezdeseben, valamint 
a Kttv. 202. §-anak (1) bekezdeseben rogzitett munkaido-kedvezmeny idotartamaba 
nem szamit be az ORFK-val folytatott egyezteto targyalasok, valamint a Felek kozotti 
megallapodas alapjan tartott erdekegyezteto forumokra torteno oda- es visszautazas 
idotartama, de ezekre az idoszakokra a v6dett szakszervezeti tisztsegviselo mentesul a 
szolgalatteljesitesi (munkavegzesi) kotelezettseg alol. Az adott honapban fel nem 
hasznalt munkaido-kedvezmeny - a 38. pont harmadik mondataban rogzitett kiveteltol 
eltekintve - a kovetkezo h6nap(ok)ra nem viheto at, az kesobb mar nem hasznalhato fel. 

35. A Hszt. 34/C. §-anak (1) bekezdese, az Mt. 274. §-anak (1) bekezdese, valamint a Kttv. 
202. §-anak (1) bekezdese szerint a munkabol valo tavohnaradast a kozvetlen 
munkahelyi vezet6nek irasban, elore, a Hszt. es a Kttv. hatalya ala tartozok eset6ben 
legalabb 10 nappal, az Mt. hatalya ala tartozok eseteben pedig legalabb 5 nappal 
korabban be kell jelenteni. Ha a munkaido-kedvezmeny igenybevetelenek bejelentesere 
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a tisztsegviselo 6'nhibajan kivuli ok miatt ennel kesobb kerul sor, akkor a tisztsegviselo 
kozvetlen munkahelyi vezetoje az ig6nybejelentest csak akkor teljcsiti, ha az a szolgalati 
feladatok ellatasat, a szerv rendeltetesszeru miikodeset kozvetleniil nem veszelyezteti, 
illetve az ig6nybejelentes 
a) egy szolgalat idotartamat el nem ero munkaidore vonatkozoan legalabb ket 

szolgalattal korabban (peldaul a hivatali munkarendben dolgozo eseteben ket 
munkanappal korabban); 

b) egy szolgalat idotartamat meghaladoan legalabb 5 nappal korabban; 
c) kiveteles esctekben, rendkivilli szakszervezeti rendezveny eseten legalabb ket 

munkanappal korabban 
megtortenik. 

36. Ha az igenybejelentes az elozo pontban meghatarozott idopontok utan tortenik, a 
munkaido-kedvezmeny biztositasanak lehetosegerol a tisztsegviselo kozvetlen 
munkahelyi vezetoje a szolgalati feladatokhoz fiizodo erdekek figyelembevetelevel 
dont. 

37. Ha a szakszervezeti tisztsegviselo a szolgalati helyen (munkahelyen) a munkakezdcs 
tdopontjaban nem jelenik meg, utolag nem hivatkozhat arra, hogy a munkaido-
kedvezmeny lehetosegevel ell. 

38. A munkaidokedvezmeny-keret 10 %-a, illetve annak felhasznalasa a havi 174 oras 
munkaido-alap es a napi kedvezmeny 8 oras felhasznalasanak figyelembevetelevel kerul 
ervenyesitesre. A hivatali szolgalati idorendszcrben (munkarendben) dolgozo 
szakszervezeti tisztsegviselo reszere, illetve a szolgalatteljesitesi ido cgyhavi keretben 
torteno meghatarozasa eseten a munkaid6-kedvezmeny felhasznalasakor a havi 
szolgalati idot egysegesen 174 oranak kell tekinteni. A szolgalatteljesitesi ido tobbhavi 
keretben tortenfi meghatarozasa eseten az erintett vedett szakszervezeti tisztsegviselo 
reszere jaro munkaido-kedvezmeny az adott idokereten belul osszeadhato. A munkaido-
kedvezmeny napi 8 orat elero igenybevetele eseten az erintett vedett szakszervezeti 
tisztsegviselot az igenybevetel napjara a munkaba jarasi k6ltsegtt5rites nem illeti meg. 

VI. Zar6 rcndelkezesek 

39. A Felek rogzitik, hogy a Rendorsegnel a foglalkoztatasi torvenyekben eloirt szabalyok 
szerint kepviseletre jogosult Szakszervezetek a Megallapodasban foglaltak, valamint az 
Ugyrend elfogadasaval a RET tagjava valnak. 

40. A Felek a megallapodas alairasaval egyidejiileg elfogadjak a RET Ugyrendjet, amely 
reszletesen szabalyozza a RET szervezetet es miikodeset. 

41. A Felek megallapodnak abban, hogy a Rend6rs6get erinto atszervezesekrol az ORFK 
elozetesen tajekoztatja a Szakszervezeteket. Amennyiben az atszervezesben erintett 
munkavallalok szama azt indokolja, a Felek kulon megallapodasban rendelkeznek az 
atszervezes soran kozosen kovetendo elvekrol es gyakorlatrol. 

42. A Hszt. 34/C. §-anak (3) bekezdese, az Mt. 275. §-a, valamint a Kttv. 202. §-anak (3) 
bekezdese szerint a Szakszervezet kepviseleteben eljarasra jogosult, de az ORFK-val 
foglalkoztatasi jogviszonyban nem alio szemelynek - amennyiben a munkaltato 
objektumaba torteno be- es kiidpesre vonatkozo, hatalyos normak szerinti belepesi 
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jogosultsaggal nem rendelkezik - a fegyveres szerv elhelyezesi terulctere hivatali 
munkaidoben torteno belepesehez az erintett Szakszervezet a kepviseletre jogosultat az 
e feladatra hivatalos megbizo- (felhatalmazo) levellel, vagy arckepes igazolvannyal latja 
el, amit a meghatalmazott a belepeskor koteles felmutatni, es a belepteto reszere 
betekintesre atadni. A belepteto sziikseg eseten ellenorizheti a megbizolevel 
jogszeruseget es tartalmanak valodisagat. A megbizo (felhatalmazo) level kiadasarol az 
erintett Szakszervezet a kepviselo eljarasaval erintett rendori szervet tajekoztatja. 

43. A Megallapodas hatarozatlan idore jon letre. Modositasat vagy felraondasat barmelyik 
Fel kezdemenyezheti, a felmondas azonban a szandek masik Felhcz intezett irasbeli 
kozlesdtol szamitott harmadik honap elso napjan valik hatalyossa. 

44. A Megallapodas vegrehajtasaert az orszagos rendorfokapitany es a Megallapodashoz 
csatlakozott rendori szervek vezetoi, a BRDSZ fotitkara, az FRSZ fotitkara, az RSZV 
elnoke, valamint az RKDSZ elnoke felelos. 

45. Mas rendori szervek csatlakozasa eseten a jelen Megallapodast a csatlakozott szerv es a 
nala kepviselettel rendelkezo szakszervezetek egyuttmiikodesere megfeleloen 
alkalmazni kell. 

46. A Felek vallaljak, hogy a Megallapodasban foglaltakr61 tajekoztatjak a 
munkavallalokat. 

47. A Megallapodas az alairasat koveto honap elso napjan lep hatalyba. 

Budapes t , 2012. augusztus 13. 

Dr. Bardos Judit 
Beliigyi es Rendvedelmi Dolgozok 

Szakszervezetenek fotitkara sk. 

Pongo Geza 
Fuggctlen Rendor Szakszervezet 

F6titkara sk. 

Vincze Tibor 
Rendeszeti es Kozigazgatasi Dolgozok 

Szakszervezetenek elnoke sk. 

Pach Daniel 
Rend6r Szakszervezetek Vedcgyletenek 

Elnoke sk. 

Dr. Hatala Jozsef r. altabornagy 
orszagos rendorfokapitany sk. 

2 Hatalyba lepes napja 2012. szeptember 01. 
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7. szdmu melleklct 
a 144/2012. szdmu egyuttmukodesi megallapodashoz 

N Y I L A T K O Z A T 

az ORFK es a Rendorsegen miikodo szakszervezetek kozotti 
egyuttmukodesi megallapodashoz valo csatlakozasrol 

A Beliigyi es Rendvedelmi Dolgozok Szakszervezete, a Fuggetlen Rendor Szakszervezet, a 
Rendeszeli 6s Kozigazgatasi Dolgozok Szakszen-ezete, valamint a Rendor Szakszervezetek 
Vedegylete, illetve az Orszagos Rendor-fokapitanysag kozott 2012. augusztus 13-an letrejott, 
a szakszervezeti jogok gyakorlasarol szolo egyuttmukodesi megallapodas rendelkczeseinek 
teljes korii megismereset kovetoen az alabbi nyilatkozatot tessziik: 

A megallapodasban rcszes szakszervezetek kozotti egyiittmukodes soran a megallapodas azon 
rendelkez6seit, amelyeknek nem kifejezetten az ORFK a cimzettje, a -ra 
[szerv megnevezese] nezve kotelezonek ismerjuk el. 

Jelen nyilatkozat hatalya hatarozatlan idore szol es visszavonasig ervenyes. A visszavonas az 
errol szolo nyilatkozat megtetelet koveto hamiadik honap elso napjan valik hatalyossa. 

Kelt: 

(Szakszervezetek kepviseleteben alairok:) 

[szerv] kepviseleteben: 

alairo 
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2. szdmu melleklct 
a 144/2012. szdmu egyuttmiikodesi megallapodashoz 

N Y I L A T K O Z A T 

a szakszervezeti kcpviseleti jogosultsagrol 

Alulirott, mint a [szakszervezet megnevczese] vezeto tisztsegviseloje kijelcntem, hogy 
szakszervezettink Alapszabalya szerint a [a munkaltato rendori szerv megnevezese]-n<bl a 
[szakszervezet megnevezese] kepviseletre jogosult szervet miikodtet, illetve tisztsegviselovel 
rendelkezik. 

Kelt: 

alairo, betoltott tisztseg 

Egy Nyilatkozaton tobb rendori szerv is megjelolheto. 
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