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A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony 

 2019. február 1-jével új jogviszony: rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszony (Riasz.): 

 jogok és kötelezettségek kiegyensúlyozott szabályozása 

 érdemi illetményemelés 

 kiszámítható előmeneteli rendszer 

 szabályozási bázis: Hszt., de önálló besorolási- és 
illetményrendszer  

 3 szintű végrehajtási norma-rendszer: 

 kormányrendelet [10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet , 11/2019. (II. 
5.) Korm. rendelet] 

 miniszteri rendelet [4/2019. (III. 11.) BM rendelet, 5/2019. (III. 
11.) BM rendelet, 6/2019. (III. 11.) BM rendelet] 

 munkáltató [munkakörök, képesítési követelmények] 

+1:  miniszteri utasítás [szolgálatoknál, egyes tárgykörökben] 

 

 

 

 



A jogviszonyváltás tapasztalatai  

 jogviszonyváltás: az érintett nyilatkozata alapján  

 a továbbfoglalkoztatást nem vállalók motivációja: nagyrészt az 
öregségi nyugdíjkorhatár  elérése 

 állománytáblák elkészültek  

 a betölthető munkakörök és képesítési követelmények 
meghatározásra kerültek, kiemelt figyelem a munkaerőpiaci 
hatásoknak erősen kitett munkakörökre  

 a kötelezettségekről részletes tájékoztatás készült:  

 alkalmazási feltételek 

 alapjogi korlátozás 

 vizsga-és továbbképzési kötelezettség 

 MRK tagság 

 teljesítményértékelés 

 

 



A jogviszonyváltás tapasztalatai  

 a jogviszonyváltást az érintett állomány összességében elfogadta 

 főként az érdemi illetménynövekedésnek köszönhetően az 
elutasítók száma arányaiban minimális volt 

 az előzetesen prognosztizált 5-10%-os határon belül 
maradt: a civil állomány 5,81 %-a került ki a szervek 
állományából 

 

 civil állomány létszámadatai: 

 2019. január 31: 16.719 fő 

 2019. február 1:  15.748 fő, ebből 9.765 fő riasz-os, 5983 fő Mt-s 



Munkaköri-és illetményrendszer 

A besorolás alapja: 

 munkaköri osztályba: iskolai végzettség,  

 munkaköri kategóriába: munkakör [középfokú A-B, felsőfokú C-
F, vezetői]),  

 fizetési fokozatba: szolgálati idő. 

 

A rendvédelmi alkalmazotti állomány besorolása (9.765 fő): 

 
Munkaköri kategória ÖSSZ (fő) 

Középfokú „A” munkaköri kategória 6087 

Középfokú „B” munkaköri kategória 1164 

Felsőfokú „C” munkaköri kategória 201 

Felsőfokú „D” munkaköri kategória 793 

Felsőfokú „E” munkaköri kategória 1203 

Felsőfokú „F” munkaköri kategória 177 

Vezetői munkaköri osztály 140 



Munkaköri-és illetményrendszer 

Átlagos béremelkedés szervi bontásban:  

 

 

 

 

ORFK OKF BVOP TEK NVSZ AH NBSZ TIBEK 

% 21,00 22,50 32,19 6,70 17,07 16,00 1,30 20,40 

Ft 50 971 Ft 58 732 Ft 63 799 Ft 29 535 Ft 61 161 Ft 45 847 Ft 5 742 Ft 62 700 Ft 

Korrekciós díj: 811 fő részére  
(különbözet annak, akinek korábbi illetménye meghaladja a fizetési 
fokozat szerinti illetmény felső határát)  



Kifogástalan életvitel ellenőrzés 

 a kifogástalan életvitelhez hozzájárulás különös alkalmazási 
feltétel 

 a szolgálatoknál az Nbtv. alapján minden munkakör 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá tartozik, így a kifogástalan 
ételvitel ellenőrzésre már nem kerül sor  

 a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet tartalmazza azokat a 
munkaköröket, amelyeknél az igazgatási jogviszony létesítésének 
feltétele a Hszt. szerinti kifogástalan életvitel ellenőrzéshez 
történő hozzájárulás 

 

szerv  mkör  

ORFK 2509 

OKF 360 

BVOP 625 

Össz. 3494 



Állományi visszajelzések 

Pozitív:  

 jelentős mértékű illetményemelés 

 kiszámítható előmeneteli rendszer  

 gyermekek után járó pótszabadságok emelkedése 

Negatív:  

 kötelezettségek növekedése  

 a hivatásos állomány részére biztosított jogosultságok (eü. 
szabadság, ruhapénz) részükre nem járnak  

 egyes munkaköröknél/szerveknél nem jelentős az 
illetményemelés 

 idegennyelv-tudási pótlékra csak a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok munkatársai jogosultak 

 egészségügyi szakdolgozók helyzete (részükre az általános eü. 
béremelkedés a továbbiakban nem jár) 

 szabadság csökkenése, megváltozott mértéke 

 

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!  

. 


