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51 –49/ 6/ 2020 

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 kérdésekre kérünk választ a Rendőrségi Érdekegyeztető 
Tanács decemberi űlésén: 

1. A Honvédség illetmény alapja 44.000 Ft felett van és az újabb emelésről már 
tárgyalások folynak.  A rendvédelemben, így a Rendőrségen is az 
illetményalap több mint 10 éve változatlanul 38.600 Ft. Az 
érdekképviseletek semmiféle információval nem rendelkeznek arról, hogy a  
Rendőrség vezetése milyen intézkedéseket kíván tenni az állomány 
megtartása érdekében, hiszen erről nem, csak arról lehet információkat 
szerezni – nem hivatalos úton – hogy az összes foglalkoztatási jogviszonyban 
dolgozók állományviszonyra tekintet nélkül milyen leterheltségben 
dolgoznak Az sem ismert  hogy a jelenleg fennálló létszámhiány milyen 
módon kerül ellentételezésre.  

2.    A 2020. 01.01-től folyósított 10%-os illetménykiegészítés az ígéreteknek         
megfelelően mikor lesz beépítve  az illetményalapba?  

3.Tájékoztatást kérünk, hogy az év elején beígért 6 havi illetmény kifizetését 
milyen ütemezéssel tervezik?   

4.  A rendőrnek intézkedési kötelezettsége van akkor is, amikor nem 
dolgozik, de vannak olyan helyzetek, amikor szolgálatban kell helyezni 
magát.  
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A szolgálaton kívüli kolléga bejelentkezik a 112 es hívószámra, és kéri, hogy 
kapcsolják a helyszíne szerinti helyi megyei ügyeletet, mivel feltételezhető, 
hogy szolgálatba kell helyeznie magát és segítséget kérne hozzá.  
 
A központi ügyelet nem azonnal teljesíti a kérését, hanem a protokollnak 
megfelelően beazonosítja a hívót, rögzíti a helyszínét, a bejelentésre váró  
cselekményt, majd ezt követően adja tovább a hívást.  
A fentiek alapján túl sok idő telik el ahhoz, hogy a bejelentést tevő rendőr 
hathatós intézkedést indíthasson, mivel nem közvetlen a saját kollégájával 
veszi fel a kapcsolatot. 
Így az információk egy része elveszik, illetve nem tud konkrét intézkedést 
kérni az adott cselekményre.(Nem tudja kérni, hogy a rendőri segítség 
„csendben érkezzen” „nagyobb létszámmal merről érkezzenek” „további nem 
rendőri segítség kérése”). 
Ezen esetekben a rendőr egyénileg képes magát igazolni a jelvényszáma 
bediktálása mellett, ami jogosultságot adna számára egy forróvonalas 
kapcsolásra.  

 
  Miért nem kapcsolják a helyi ügyeletet azonnal, hogy le tudja jelenteni, 
hogy   szolgálatba helyezi magát és segítséget kér, és esetleg bilincset 
használhatna, hogy addig is fel tudja tartóztatni az állampolgárt.  
 
Miért nem engedélyezik a bilincs szolgálaton kívüli hordását, indokolt esetben, 
annak használatát. (A rendőrjelvény felmutatása nem minden esetben éri el a 
célját. A megállásra, cselekményének befejezésére felszólított személy 
visszatartására a jelvény nem elég.) 
 

5. Évek óta hiába kérjük és szorgalmazzuk az un. települési pótlék miniszter 
által történő megállapítását és az érintettek számára történő folyósítását. Mit tett 
és tesz a Rendőrség vezetése, hogy ezt az áldatlan állapotot megszüntesse és 
a kollégák a jogos járandóságukhoz hozzájussanak! 

6.  Számtalan esetben, évek óta a RÉT ülés napirendjén szerepel un. fizikai 
felmérés 4 korcsoportja felülvizsgálatának kezdeményezése.  A felülvizsgálat 
ennek ellenére még nem történt meg. 

A 4. korcsoport 41 éves kortól tart az érintett szolgálatban töltött idejéig. 
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A jogalkotó, de a Rendőrség vezetése sem foglalkozott – foglalkozik érdemben 
ezzel a kérdéssel annak ellenére, hogy mindenkinek tudomása van arról, hogy az   

egészségügyi problémák aki erre hajlamos általában ilyenkor jelentkeznek. 

7. A fizikai felmérők keretében végrehajtott gyakorlatok szintén 
megújításra várnak hiszen mi értelme van a helyből távol ugrásnak, a hajlított 
karú függésnek, vagy éppen a 4x10 méteres ingafutásnak?! 

8. A RIASZ állományt illetően:  

- Kérjük, hogy a Rendőrség vezetése kezdeményezze az állomány részére a 
belügyi jogalkotó által megállapított szabadság mértékének a felülvizsgálatát. 

A különböző foglalkoztatásban dolgozók közül, ők rendelkeznek a legkevesebb 
szabadsággal – így náluk egyenértékű a 18 és a 60 éves foglalkoztatott 
szabadsága. 

- Miután a  foglalkoztatás szabályai a Szolgálati törvényben kerültek 
meghatározásra – szükséges az éves teljesítményértékelés szabályainak a 
felülvizsgálata. Gondolunk itt a teljesítményértékelés alapján járó plusz 
juttatásra. 

Tisztelt Vezérőrnagy Úr! 

Tájékoztatjuk, hogy kezdeményezésünket a BRDSZ Honlapjára 
közzétesszük. 

 

Budapest, 2020. szeptember 18.     Tisztelettel 

Dr. Bárdos Judit sk 

elnök  

BRDSZ 


