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Szám: 51- 17/4//2019  

 

 

Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy 
rendőrségi főtanácsos 
személyügyi országos rendőrfőkapitány helyettes 
 
Budapest 
 
 
 
Tisztelt  Vezérőrnagy Úr! 
 
A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete ( BRDSZ 
)nevében az alábbi felmerült kérdésekre kérünk választ a 2019. szeptember 16 – 
i Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács ülésén. 
 
Kérdéseink: 
 
1. 2019. augusztus 3-5 között a MACABI játékokon szolgálatot teljesítő 

rendőrök élelmezési ellátási problémákról adtak tájékoztatást. A sajtóból 
derült ki, hogy a BRFK önállóan élelmezte a szolgálatban levőket, így azt 
feltételezzük, hogy minden érintett munkáltató a tőle vezényeltek étkezési 
ellátását önállóan oldotta meg. A beküldött fényképek szükségessé tették 
volna az illetékes közegészségügyi szervek ellenőrzését.  
Kérjük szíveskedjen tájékoztatást adni, hogy a felmerült problémákról  az 
illetékes rendőri vezetők tudomásul bírtak -, ha igen milyen intézkedéseket 
hoztak, illetve ha nem, akkor miért nem?! Felkérték – e a közegészségügyi 
szervet az ellenőrzésre? 
 

2. A különböző rendezvényeken ( sok-sok ember ), illetve akár az utcáról 
előállított – feltételezhetően kábítószert fogyasztó emberek  
esetén a szolgálatot teljesítő rendőrök végzik a vizelet mintavételt. 

 
 a. Mindenféle orvosi, egészségügyi végzettség nélkül az ügyben eljáró 
rendőr   végzi a vizelet vételt, Véleményem szerint nem, talán még 
jogszabályi háttere sincs. 
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 b. A mintavételi egységdobozban csupán 1, azaz egy darab műanyag 
kesztyű található. A technikustól lehet kérni 1 pár gumikesztyűt, de miért nem 
lehet a mintavételi egységdobozokat 2 darab kesztyűvel ellátni. A 
művelethez az eljáró rendőr mind a két kezére szükség van, és nem az az 
elsődleges, hogy másik pár kesztyű után szaladgáljon. 
 
 c. Miért nincs meg a feltétele, alkalmas helyisége a fertőzésmentes és 
higiénikus mintavételnek képzett emberekkel? A rendőrnek kell a vizeletes 
tégelyekben nyúlkálnia, mert a lakmuszpapírt bele kell mártani a vizeletbe 
annak PH értékének meghatározása céljából, majd, ha a delikvensnek nem 
sikerült rendesen ,megtöltenie a tégelyt még szépen le kell törölgetni, lezárni 
leragasztani, mindezt vagy a wc mosdóján, vagy az irodában az asztalon.  
 
Kérjük annak felülvizsgálatát az összes olyan rendőrségi objektumban, - 
ahol előállított emberekkel foglalkoznak – hogy a mintavételi helyiség 
kialakításra került  e– ( vízvételi lehetőség nélkül ), illetve hány olyan 
munkahely van, ahol a dolgozók, az ügyfelek, az előállítottak egy 
mellékhelyiséget használnak. 
 
3.Indiványozzuk, hogy  a nyári hőségben, amikor a Meterológiai Szolgálat 
hőségriasztást ad ki, a férfi kollégák az irodai munkát könnyített 
ruházatban végezhessék.( A női kollégák – a hivatásosok is – laza nyári 
szerelésben dolgoznak. ) Ezekben az esetekben is az egyenlő bánásmód elvét 
kellene érvényesíteni. 
 
3. Kérjük szíveskedjenek engedélyezni, hogy az érdekképviseletek 

szakszervezeti híreiről szórólapon tájékoztassák – ha akarják – a 
munkavállalókat, úgy mint a LOKÁL esetében, amely tudomásunk 
szerint az összes kapítányságon megtalálható. 
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Tisztelt Vezérőrnagy Úr! 
 
Tájékoztatjuk, hogy kezdeményezésünket a BRDSZ Honlapján 
közzétesszük. 
 
 
Budapest. 2019. augusztus 05. 
 
 

Tisztelettel 
 
 

 dr. Bárdos Judit 
elnök 


