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Személyügyi Főigazgatóság 

Humánigazgatósági Szolgálat 

 

Tárgy : RÉT ülésre kérdések 

 

Tisztelt Szolgálatvezető Úr! 

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre 

u. 9-11. 3. emelet 306-307. )  nevében a 2020. május 18-i Rendőrségi Érdekegyeztető 

Tanács ülésére a következő kérdéseket terjesztem elő : 

 

I. Veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedésekkel kapcsolatos kérdések: 

 

1. Tervezi-e az ORFK, hogy a jelenlegi létszámhelyzetet és a megnövekedett feladatokat 

alapul éve, a megemelt munkaidő-keret révén még jobban növekedni fog a megmaradt 

hivatásos állomány leterheltsége? Ennek kompenzálására tervezi-e az ORFK akár rekreációs 

lehetőség megteremtését, vagy kézzel fogható elismerésre elkülönített források létesítését? 

 

2. Figyelemmel arra, hogy 85/2020 ( IV.5. ) Korm. rendelet kormányrendelet tiltja meg a 

hivatásos állományú lemondását, több kérdés fogalmazódik meg. Mi van azokkal a 

folyamatban lévő lemondásokkal, amely lemondások a kormányrendelet kiadása előtt 

kerültek benyújtásra,s a 31/2015. (VI. 16. ) BM rendelet 46. § ( 1 ) bekezdése alapján 

megkezdődött a 2 hónapos lemondási idő a 85/2020 ( IV.5. ) Korm. rendelet hatályba lépése 

előtt, viszont a lemondási idő április végén, május elején telik el? 

Mi az ORFK álláspontja arról, ha a tilalom ellenére a dolgozó visszavonja a megfigyelésére 

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát? Amennyiben megtagadja az ilyen személy a szolgálatba 

lépést, mondván, ő nem minősül onnantól katonának, akkor elkövethet-e egyáltalán katonai 

bűncselekményt, vagy fegyelemsértést,hiszen egyoldalú közlés a visszavonó nyilatkozat. 

Tervezi-e belső normatív rendelkezés kiadásával  olyan belső norma kiadását az ORFK, 

amely a fenti kérdésekre, illetve azon túl, a különleges jogrend alatt felmerülő, anyagi-

technikai, pénzügyi és humán vonatkozású kérdéseket szabályozza, egyértelműsíti? 
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3. Tájékoztatást szeretnénk kérni arról, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta a Rendőrség a 

költségvetési törvényben foglalt előirányzathoz képest milyen összegű többletforrást kapott a 

központi költségvetéstől és annak felhsználására - amennyiben jött pluszforrás - a Rendőrség 

vezetése milyen döntéseket hozott? Mire lesz felhasználva az esetlegesen kapott 

többletforrás? 

 

4. A közterületi végrehajtói állomány részére milyen speciális védőfelszereléseket biztosított 

és biztosít a Rendőrség - illetve a BM -  és milyen összegben? Hány db maszk milyen 

minőségű,  hány db védőkesztyű és milyen minőségű, illetve hány liter kéz-, 

felületfertőtlenítő szer került kiosztásra területi szervi bontásban? 

 

5. A veszélyhelyzet alatt súlyos problémát jelent a kisgyermekes hivatalos állomány tagjainak 

szolgálat mellett megoldani a gyermekek felügyeletét, gondozását a velük való tanulást. Van-

e bármilyen hosszabb távú kidolgozott terv ennek a problémának a megoldására?  

 

6.Várható-e a veszélyhelyzet alatt esetleg megfertőződött hivatalos állomány tagja, közeli 

hozzátartozója (pl. idős szülök) számára a szociális gondoskodás keretében valamilyen 

pénzbeli támogatás? 

 

7. Terveznek-e, élnek-e javaslattal Belügyminiszter Úr vagy a Kormány felé a 

veszélyhelyzetben való helytállásra tekintettel a hivatalos állomány tagjai szolgálatának 

elismerésére jutalmazást? Akár olyan formában, hogy az elhúzódó veszélyhelyzetre való 

tekintettel a szolgálati idő számításánál ezt az időszakot szorzószámmal számolják el, vagy 

akár egy plusz teljes évet számításba vesznek. 

 

8. Várható-e hogy a veszélyhelyzet elhúzódása miatt az éves szabadságolási tervekben 

foglaltak  – különös tekintettel a nyári időszakra – változnak, a munkavállalóval egyeztetett 

időpontban a szabadság nem kerül kiadásra?  

 

9. A Kormány 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. §-a szerint a  hivatásos állomány tagjának 

lehetősége van arra, hogy a  képzési és vizsgakötelezettségét a  veszélyhelyzet megszűnésétől 

számított három hónapon belül teljesítse, ezen kötelezettségek határidőn belüli teljesítése 

érdekében várható-e majd, hogy megfelelő felkészülési időt biztosítanak?  

 

10. A Kormány által a gazdaságvédelmi intézkedések keretében publikált Szép kártya 

változások (adócsökkentés és juttatás megemelése) fognak-e  realizálódni a Rendőrségnél? 

Tervezik-e az éves keret megemelését 400 ezer forintra ? 
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11. A Miskolci Rendészeti Szakgimnázium próbaidős (másodéves hallgatói) jelenleg (2020. 

március 11-től) határszolgálatra vannak átrendelve. A rendelkezésre álló adataink szerint 

szolgálatváltások alkalmával rendszeresen 2-3 óra túlmunkát teljesítenek. A túlmunka 

ellentételezésével kapcsolatban azonban semmilyen tájékoztatást nem kaptak. A vészhelyzet 

miatt elrendelt (vonatkozó) HSZT. változtatásokat megelőzően sem volt lehetőségük 

nyilatkozni a túlszolgálat megváltásával kapcsolatban. Erről milyen információja van az 

ORFK-nak? A jövőben a határszolgálatra rendelt próbaidős őrmesterek 

túlszolgálatainak megváltását hogyan tervezik? 

 

12. A veszélyhelyzet miatt elrendelt (vonatkozó) HSZT. változtatások  - tudomásunk szerint - 

az áthelyezési szabályokat nem érintették. A BRFK-n az egyéni áthelyezési kérelmek 

elbírálása a HSZT-ben és vonatkozó rendeletben előírtak szerint működik-e? A kérelmet 

benyújtók a törvényben előírt határidőn belül a megfelelő tájékoztatást (parancsot) 

megkapják-e? Jelenleg van-e áthelyezési moratórium? 

 

13. Tudomásunk szerint a HBM-i RFK állományában jelentkező probléma, hogy annak sincs 

engedélyezve az otthoni munkavégzés ( riasz-osok esetén ), akinek orvosi igazolás, vélemény  

alapján a jelenlegi helyzetben indokolt lenne és a munkavégzéshez az egyéb (informatikai) 

feltételek is rendelkezésre állnak. Erről van-e tudomása az ORFK-nak? Álláspontunk szerint 

az ilyen egyedi esetekben engedélyezhetőnek kellene lennie az otthoni munkavégzésnek. Mi 

az ORFK álláspontja? 

 

14. Ismereteink szerint akiknek eddig engedélyezve volt a home office-ban végzett 

munkavégzés, azok esetében az engedély visszavonásra került április elején. Ez valóban így 

van-e? Ha igen, mi az oka? A tervek szerint – figyelemmel a járványhelyzet elhúzódására is – 

lesz-e a későbbiekben lehetőség a home office munkavégzésre, s ha igen, milyen 

feltételekkel? 

 

II. Teljesítményjuttatásokkal kapcsolatos kérdések, tájékoztatás kérések 

 

1. A Hszt. 288/Q. §-ban szereplő teljesítményértékelések megtörténtek. Szeretnénk 

tájékoztatást kapni arról megyénkénti bontásban, hogy a jogszabályban szereplő legfeljebb 20 

%-os mértékű alapilletmény emelésre hány fő „riasz”-os dolgozó esetében került sor és az 

milyen mértékű volt. 

 

2. A Hszt. 111. §-a szerinti teljesítményértékelések a hivatásos állomány esetében is 

megtörténtek. Szeretnénk tájékoztatást kérni arról megyénként, a KR esetében legalább 

igazgatóságonként, hogy hány fő kapott kivételes, jó, megfelelő, átlag alatti vagy 

elfogadhatatlan minősítést, valamint ehhez kapcsolódóan arról is kérünk tájékoztatást 
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megyénként, hogy hány fő és milyen mértékű teljesítményjuttatásban részesült a 33/2015. ( 

IV.16. ) BM rendelet 9/A. § ( 1 ) , illetve ( 2 ) bekezdése alapján. Továbbá információt kérünk 

arról is, ha a juttatásra meghatározott keretet a kapitányság túllépte, volt-e/van-e lehetőség 

többletforrás igénylésére. 

 

III. Migrációs határszolgálatokkal kapcsolatos kérdések 

 

1. Az elmúlt évben a migrációs határszolgálatok esetében a csapatszolgálati századok tagjai, 

valamint a KR Határrendészeti Igazgatóságához tartozó állomány esetében a határon töltött 

átrendelés időtartama alatt adott szolgálatok között történt-e készenlét, illetve kiemelt 

készenlét elrendelése, s ez hány órát jelentett csapatszolgálati századonként, illetve 

határvadász bevetési főosztályonként?  

 

2. A jelenlegi veszélyhelyzetben a határon szolgálatot teljesítők – figyelemmel az elfogott 

migránsok ismeretlen fertőzőképességére – milyen védőfelszereléssel vannak ellátva, illetve 

élelmezésük hogyan kerül megoldásra? Információink szerint nem minden esetben elegendő a 

védőfelszerelés, illetve a hidegcsomag tartalma is néhány esetben kifogásolható. Ezek 

ellenőrzése folyamatosan történik? 

 

IV. Létszám, veszélyességi pótlék, mobiltelefon 

 

1. 2020. első negyedévében hány hivatásos állományúnak szűnt meg a jogviszonya? Mekkora 

az első negyedévben a fluktuáció az elmúlt évhez hasonlítva a rendőrség állományában? 

 

2. Szakszervezetünk javasolta a jelenlegi járványveszélyre, valamint a kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, hogy 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 16. §-ához kapcsolódó 1. sz. mellékletben foglaltak kiegészítését szíveskedjen 

megvizsgálni a Belügyminiszter Úr, és lehetőség szerint szíveskedjen kiegészíteni az általános 

rendőrségi feladatokat ellátó szervhez, valamint a büntetés-végrehajtási szervhez kapcsolódó 

pótlékra jogosító beosztások körét a végrehajtó állományhoz tartozó beosztásokkal. Az ORFK 

kezdeményezte-e vagy kívánja-e kezdeményezni a biológiai kóroki tényezők jelenléte miatti 

fertőzés veszélynek kitett beosztásban teljesítők pótlékára jogosító beosztások körének 

kiterjesztését, figyelemmel a kialakult helyzetre ?  

 

3. Továbbá javasoltuk Belügyminiszter Úrnak, hogy A belügyminiszter irányítása alatt álló 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban 

tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt 
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helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló  21/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2- 4. 

§-ait szíveskedjen megvizsgálni, és lehetőség szerint szíveskedjen megváltoztatni akként, 

hogy mind a magáncélú telekommunikációs eszközök, mind a készpénz, készpénzt 

helyettesítő eszközök korlátozására vonatkozó intézkedés a jelenlegi járványveszélyre, 

valamint a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel feloldásra kerüljön. Az ORFK tett-e 

javaslatot a rendelet módosítása érdekében, vagy elegendőnek tartja a szerven belüli belső – 

parancsnoki gondoskodás körébe eső – odafigyelést ezen témakörben?  

 

Szekszárd, 2020. április 15. 

 

Munkájához jó erőt, egészséget kívánva, 

 

tisztelettel: 

 

 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete  

dr. Balázs Ildikó sk. 

főtitkár 


