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A  GAZDASÁGI  IGAZGATÓSÁGOK   
2008.  ÉVI ÁTALAKÍTÁSÁNAK  VÁRHATÓ  HATÁSA   
A  RENDŐRSÉG  LOGISZTIKAI  TÁMOGATÁSÁRA 

Németh Gyula1 

Bevezető  

Az országban végbemenő, és a közigazgatást érintő változások 
megkövetelték a rendőrség szervezeti struktúrájának átvilágítását, elem-
zését, és a rendszerben lévő párhuzamos feladatellátás csökkentését. A 
jövő rendőrségének kialakítása szorosan összefügg a közigazgatás át-
alakításával, azaz a régiók kialakításával. A régiós szervezet kialakítása 
érinti a megyék felső vezetését, de jelentős mértékben a gazdasági igaz-
gatóságok szervezeteit alakítja át. Az átalakítás jelentősen csökkenti a 
párhuzamos feladatellátást, mely által ugyanolyan hatékony, de kisebb 
létszámú kiszolgáló egység jön létre. 

A tanulmány célja bemutatni a rendőrség gazdasági szervezeteit 
érintő 2008. évi átalakítás hatását a rendőri tevékenység logisztikai tá-
mogatására.  

1. Rendőrség Gazdasági szervezeteinek felépítése  
2008. 01. 01. előtt 

A Gazdasági szervezetek az átalakításuk előtt a megyei rendőr-
főkapitányságok szervezeti felépítéséhez szorosan igazodtak, annak ré-
szét képezték. Minden megyei rendőr-főkapitányság rendőri tevékenysé-
gének logisztikai támogatását a saját gazdasági igazgatósága végezte. A 
gazdasági igazgatóságok felépítése megyénként eltérhetett, az eltérés 
azonban csupán az osztályok felépítésében mutatkozott, lényegi különb-
séget nem lehetett tenni.  

 

 

                                                      
1 Németh Gyula rendőr alezredes, ZMNE doktorandusz. 
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A rendőrség gazdasági szervezeteinek felépítése az alábbi volt:  

• ORFK Gazdasági Főigazgatóság; 

• ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság (GEI); 

• Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság; 

• Köztársasági Őrezred Gazdasági Igazgatóság; 

• Rendészeti Biztonsági Szolgálat Gazdasági Igazgatóság  
(2007. 01. 01-ig); 

• Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdasági Osztály; 

• Megyei rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság  
(19 szervezeti egység). 

2007. évben megkezdődött a gazdasági ellátási rendszer átalakítása, 
azonban az átalakítást 2008. elején más alapokra helyezték, ezért a cikk-
ben a 2007. évi átalakítást csak részben érintem. 

2. Gazdasági szervezetek átalakításának szükségessége 

A költségvetési források szűkülése és a takarékosabb gazdálkodás 
igénye megkövetelte a gazdasági ellátó, kiszolgáló szervezetek működé-
sének felülvizsgálatát. 

Budapesten több rendőri szerv rendelkezett, és jelenleg is rendelke-
zik gazdálkodási jogkörrel, végez ellátási feladatokat, ezért célszerűnek 
látszott ezen szervezeti egységeket összevonni. A rendőrség gazdálkodá-
sát vizsgáló számos tanulmány megállapította, hogy a biztonság szolgál-
tatása „drága” ugyan, de sokszorosan megtérülhet minden erre fordított 
anyagi erő, ha a rendőrség számára jóváhagyott előirányzatok felhaszná-
lása a szakmai szükségletéhez igazodva, költség-hatékonyan, tervszerűen, 
felügyeleti és társadalmi kontroll mellett történik. 

A rendőrségi logisztikának saját erővel kell megoldani azokat a 
problémákat, amire a polgári szféra képtelen, mivel ezekre a szolgálta-
tásokra a civil életben nincs vagy nagyon minimális az igény. 

Az összevonást sürgette az államháztartás hatékony működését elő-
segítő szervezeti átalakításáról és az azokat megalapozó intézkedésekről 
szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat is. 
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A Kormányhatározattal összhangban szükséges a párhuzamos fela-
datellátás csökkentése, a gazdasági ellátó funkciók méretgazdaságos, ha-
tékony módon történő megszervezése, az Országos Rendőr-főka-
pitányság és háttérintézményeinek ellátását végző gazdasági szervezetek, 
a GEI működésének, valamint a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (a to-
vábbiakban: REBISZ), a Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: 
NNI) gazdasági szervezetének, valamint a Nemzetközi Bűnügyi 
Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK), ORFK Rendé-
szeti Szervek Kiképző Központ (a továbbiakban: RSZKK), ORFK Ok-
tatási Igazgatóság (a továbbiakban: OKI) gazdálkodási jogkörének fe-
lülvizsgálata. 

Ennek keretében 2007. évben megkezdődött ezen ellátó szervezeti 
egységek átalakítása, összevonása, melynek szükségességét számos ta-
nulmány támasztotta alá.  

A tanulmányok főbb megállapításai: 

A gazdálkodás szempontjából részben önálló (NEBEK), az ORFK 
szervezetébe tartozó önálló gazdálkodású szervezetek (GEI, REBISZ), 
az eddig részben önálló költségvetési egységként működő RSZKK és 
OKI gazdálkodási jogosultságait részben, vagy teljes mértékben indokolt 
megszüntetni és egy központi gazdasági szervezet ellátási körébe vonni. 

A Gazdasági Ellátó Igazgatóságot olyan szervezeti struktúrával 
szükséges kialakítani, amely alkalmas lesz 2008. január 1-jétől a határőr-
ség rendőrségbe történő integrálásának, a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság (a továbbiakban: BRFK) és a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság (a továbbiakban: PMRFK) összevonásával kialakításra kerülő köz-
ponti régió gazdálkodási feladatainak átvételére (pl. központi bérszámfej-
tés, lakásgazdálkodás, központi közbeszerzési tevékenység), ellátására. 

A rendőrség hosszú távú céljainak megvalósítása érdekében az 
ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság (továbbiakban: GIF) je-
lenlegi feladatrendszerének profiltisztítása szükséges.  

A rendőrségi logisztika átalakítására az alábbi javaslat született 

Az átszervezés első ütemét 2007. január 1-jével kell végrehajtani. A 
Kormány határozat 2008. január 1-jére határozza meg a Rendőrségi 
Régiók létrehozását, ezért a végleges központi ellátó bázis kialakítását is 
– az ORFK GIF GEI szervezetére épülve – ennek figyelembevételével 
második ütemként szükséges megvalósítani. (A Rendőrségi Régiók lét-
rehozása eddig elmaradt). 
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Az első és a második ütem között eltelt időszak lehetőséget biztosít 
arra, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján pontosan meghatározható le-
gyen, hogy mely feladatok központosíthatóak racionálisan. A központi el-
látó szervezet a Határőrség a BRFK és a PMRFK egyes gazdálkodási 
és könyvvezetési feladatait ezen időponttal vehetné át.  

Az új gazdasági szervezet tervezett létszámadatait figyelembevéve 
az átszervezés következtében 90 státusz takarítható meg, melynek száma 
várhatóan emelkedik 2008. január 1-jével a Határőrség a BRFK és a 
PMRFK feladatainak részbeni átvétele során.  

2007. január 1-jétől – a tanulmány javasolta, hogy a REBISZ az 
ORFK, mint önálló intézmény alá sorolt, részben önállóan gazdálkodó, 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából, teljes jog-
körrel rendelkező szervezetként működjön. A REBISZ szervezetében 
maradjon vissza az eddig alapvetően a Bevetési Parancsnokság tevé-
kenységét támogató Híradó Alosztály (28 státusz) és Informatikai 
Alosztály (13 státusz), valamint a 8 fős Közgazdasági Osztály, amely 
továbbra is az előirányzatok tervezését, felhasználás irányítását végezné. 
(2008. január elsejét követően a Híradó Alosztály és az Informatikai 
Alosztály újból egyesült). 

A szervezet többi ellátási és gazdasági adminisztrációs munkáinak 
végrehajtása kerüljön át a központi gazdasági szervezethez, a GEI-hez. 
(Ehhez a 23/2002 (IX. 10.) BM rendeletet kell módosítani.) A szervezet 
korszerűsítésével 47 státusz megtakarítás érhető el.  

A szervezet korszerűsítésének egyéb javaslatai 

A Kormány egységes közszolgálati rendszer megteremtését célzó, 
hosszú távú célkitűzéseire figyelemmel indokolt a korábbi években 
megkezdett civilesítés folytatása. Mindezekre tekintettel szükséges a 
szervezeti változásokkal egy időben az állományviszonyonkénti létszám-
arány módosítását is végrehajtani. A jóváhagyásra kerülő új szervezetre 
vonatkozó szervezési állománytáblát célszerű a következők figyelembe-
vételével kialakítani:  

Hivatásos státusz kizárólag a főosztályvezetői szintig maradjon, az 
összes többi beosztás közalkalmazotti besorolásúvá váljon. A jelenlegi 
hivatásos állomány közalkalmazotti státuszon (eltérőként) kerüljön to-
vábbfoglalkoztatásra, hivatásos jogviszonyuk „kihordással” szűnjön 
meg. Az előterjesztés jóváhagyása esetén az átszervezés végrehajtásával 
47 hivatásos státusz szabadul fel.  
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A szervezet-korszerűsítési javaslat készítésekor az alábbi szempon-
tok lettek figyelembe véve: 

• Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 
gazdálkodási önállóságának részben vagy teljes mértékben történő 
megvonása; 

• A hatékonyság, az átláthatóság, az irányíthatóság, az egységesség 
igénye; 

• A létszámleépítésre vonatkozó elvárásoknak, így a költségvetési 
takarékosság középtávú igényének való megfelelés. 

A 2008. évi átalakítás jelentősen letért a megkezdett útról, az új lo-
gisztikai támogató elemek átalakítását más alapokra helyezte. A 2007. 
évben végrehajtott szervezeti átalakítások egy részét visszaállították, más 
területen folytatódott az integráció. 2008. január 01-jét követően meg-
alakultak a területi gazdasági ellátó igazgatóságok, illetve az újból 
megalakult Készenléti Rendőrség felállította saját gazdasági szerveze-
tét, a bérszámfejtést és az analitikus nyilvántartást kivéve a 2007. év előtti 
szervezetnek megfelelően.  

3. Rendőrség Gazdasági szervezeteinek felépítése  
(2008. január 01-től) 

• ORFK Gazdasági Főigazgatóság; 

• ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság; 

• Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság; 

• Köztársasági Őrezred Gazdasági Igazgatóság; 

• Pest MRFK Gazdasági Igazgatóság; 

• Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság; 

• Repülőtéri Biztonsági Igazgatóság Gazdasági Igazgatóság; 

• Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdasági Osztály; 

• Észak-Magyarországi Gazdasági Igazgatóság; 

• Dél-Alföldi Gazdasági Igazgatóság; 
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• Észak-Alföldi Gazdasági Igazgatóság; 

• Nyugat-Dunántúli Gazdasági Igazgatóság; 

• Dél-Dunántúli Gazdasági Igazgatóság; 

• Közép-Dunántúli Gazdasági Igazgatóság 

A szervezeti felépítésből kiderül, hogy a gazdasági igazgatóságok 
felépítése a közigazgatás tervezett „régiós” felépítésének megfelelő, azaz 
az új szervezeti struktúra elébe ment a megyei főkapitányságok és a köz-
igazgatás átalakításának. Jelentős változás a korábbi struktúrához ké-
pest, hogy a területi Gazdasági Ellátó Igazgatóságok állománya nem a 
megyei rendőr-főkapitányságok, hanem a Gazdasági Ellátó Főigazgató-
ság állományába tartozik. A továbbiakban ezen ellátó szervezeti egysé-
gek végzik a megyei rendőr-főkapitányságok teljes körű logisztikai tá-
mogatását. Mivel a megyei rendőr-főkapitányságok önálló költségvetés-
sel rendelkeznek, így teljes jogkörben rendelkeznek az előirányzatok fel-
használását illetően. Az ellátás gyakorlati rendje nem változik, a különb-
ség elsősorban abban jelentkezik, hogy egy területi Gazdasági Ellátó 
Igazgatóság nem egy, hanem három (régió) megyei rendőr-főka-
pitányság logisztikai biztosítását végzi. A megyei rendőr-főkapitány-
ságok nem elöljárói a Gazdasági Ellátó Igazgatóságoknak. A bérszám-
fejtés központosításának kialakítása a rendőrség egészére folyamatban 
van, a közeljövőben kialakul a központosított bérszámfejtés. 

4. Az átszervezésből és a feladat-átcsoportosításból adódó 
előnyök, illetve hátrányok lényege az alábbiakban foglalható 
össze 

Előnyök: 

• A központosított feladatstruktúra révén biztosítható az átlátható, ha-
tékony és egységes ellátási és nyilvántartási rendszer működtetése.  

• Megszűnik a nagy és párhuzamos raktári készletek fenntartása, mert 
a központosított logisztikai háttér biztosításával a soron kívüli igé-
nyeket gyorsan, az egységek közötti technikai eszközök átcsoporto-
sítása révén is ki lehet elégíteni. 
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• Az új szervezet kialakításánál lehetőség nyílt arra, hogy a feladat-
rendszer áttekintésre kerüljön és alapvetően a feladatok végrehajtá-
sához közvetlenül kapcsolódó szervezeti modell kerüljön kiépítésre.  

• A feladathoz a szervezetet elv lehetővé teszi a humán erőforrások 
teljes körű kihasználását, így feladatkörök összevonásra, illetve át-
csoportosításra kerülhetnek. 

• Jelentősen csökken az ellátó szervezetek létszáma, amely éves szin-
ten több százmillió forint megtakarítását eredményezi. 

• A bizonylatok feldolgozása és archiválása egy helyen és egy szemlé-
letmód alapján történik, ami a következetesség, valamint az ellenő-
rizhetőség követelményeit szolgálja. 

• A költségvetési tervezési folyamat egyszerűsödik, mivel a szerte-
ágazó szervezeti egységek szükségleti igényeinek összegzése helyett 
belső információáramlás alapján történő központi tervezés valósul 
meg. 

• Az integráció során átláthatóbbá és követhetőbbé válik a költségve-
tési előirányzatok felhasználása. 

• A centralizált szervezetet érintő adatszolgáltatási feladatok teljesíté-
se hatékonyabb, gyorsabb módon valósul meg, az információs utak 
lerövidülnek. 

• A belső munkaerő-átcsoportosítás lehetőségével növekszik az ingat-
lanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával és javításával 
kapcsolatos feladatok végrehajtásának hatékonysága. 

• Egységessé válik az ingatlan nyilvántartás rendje, nő az adatszolgál-
tatás megbízhatósága. 

• Egységessé válik az ellátás rendje. 

• Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság közvetlen és szakmai irányítást 
gyakorol a rendőrség teljes gazdasági ellátó szervezeti fölött. 

• A beszerzések olcsóbbá válnak, mivel nagy mennyiség beszerzése 
esetén jelentős megtakarítások érhetők el. 
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Hátrányok: 

• Az ellátást lassíthatja az ellátó szervezettől való távolság megnöve-
kedése. 

• Az anyagok végfelhasználóhoz való eljuttatásának költsége emelke-
dik, mivel nőtt az ellátandó terület. 

• A területi Gazdasági Ellátó Igazgatóságok tevékenységének (műkö-
désének) logisztikai támogatása a „központból” történik, ami költ-
ségnövekedést jelent. 

• A megyei rendőri vezetés és a gazdasági vezetés viszonya megválto-
zik, a személyes kapcsolatokból származó előnyök megszűnnek. 

5. Az átalakításból levonható következtetések 

Összességében megállapítható, hogy az átalakítás a kormányzati 
elvárásoknak megfelelően tartalmazza a párhuzamosan folytatott gaz-
dálkodási tevékenységek megszüntetését és a szakmailag indokolt tevé-
kenységi körök központosított módon történő – jelentős költségmegta-
karítást eredményező – hatékony átcsoportosítását.  

Az átszervezés következtében jelentős státusz takarítható meg. A lét-
számmal összefüggő megtakarítás több százmillió forint. 

Az összevonással biztosítható, hogy a gazdálkodási tevékenységet 
kisebb szervezet magasabb színvonalon, hatékonyabban lássa el. Az 
ORFK Gazdasági Főigazgatóság korábban csak szakmai irányítást gya-
korolt a gazdasági ellátó szervezetek fölött, azonban az integrációt köve-
tően a közvetlen irányítást is végzi. 

A központosításból adódó költségmegtakarítás nem befolyásolja a 
rendőrségi feladatellátás színvonalát, illetve a gazdálkodási jogosultság-
gal nem rendelkező szervezetek esetében nem vezetnek biztonsági több-
letigényléshez, „pazarláshoz”. 

A rendőrségi logisztika átalakításáról korai értékítéletet mondani. 
Ahhoz, hogy az új támogatási rendszer gyenge és erős oldalait megis-
merjük egy, -két költségvetési évnek el kell telnie. A tapasztalatokat ele-
mezni kell, ha szükséges a korrekciókat meg kell tenni. Az első lépés fél 
év múlva várható, amikor a szervezési állománytáblák felülvizsgálata fog 
megtörténni.  
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A gazdasági szervek úttörő szerepet vállaltak a rendőrség szerkeze-
tének átalakításában, mert kijelölték az utat az új, régiós szervezeti fel-
építésű rendőrség számára. Az átalakítás sikere, vagy kudarca megha-
tározó lesz a rendőrség szerkezetének további átalakítására. 

Felhasznált irodalom: 

1. A Rendőrségről szóló 1994 évi XXXIV. Törvény. 

2. Az átalakítás végrehajtására készített előterjesztések. 

3. Személyes részvétel a szervezet korszerűsítésében. 


