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rendőrségi főtanácsos
szolgálatvezető

ORFK Humánigazgatási Szolgálat

Budapest

Tisztelt Szolgálatvezető Úr!

A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetéhez az alábbi 
kérdések érkeztek még be a RÉT üléshez:

1. A határvadász századok minden megyéből indulnak a menekültekkel kapcsolatban
az ország különböző területeire – területeiről. A szükséges oltásokat megkapták-e a 
menekültekkel foglalkozók, és azok már hatásosak-e. (Olyan információkat 
hallottunk, hogy a védettség csak 7 hónap múlva lesz teljes, akiket most oltottak. Ez 
igaz-e?)

2. Az ellátásuk, szállásuk, munkaidő beosztásuk milyen lesz?

3.Ellátták-e az érintetteket, megfelelő egészségüket védő felszereléssel ( nem a tv 
adásokban látható gumikesztyű és szájmaszk felszerelésre gondolunk )?

4.Megkapták -e a menekült helyzettel kapcsolatos szakmai instrukciókat, felkészítést,
képzéseket?

5. Az Országos Rendőrfőkapitány nyilatkozata szerint a vezényelt és otthon maradók
ezután keletkező túlóráit kifizetik, de mi lesz a ki nem vett szabadságokkal, az eddig 
keletkezett túlórákkal?

Tisztelt Szolgálatvezető Úr!

A BRDSZ nevében kérem, hogy kivételesen a szeptember 14 –i RÉT ülésen 
szíveskedjenek ezekre a kérdésekre is választ adni.

Budapest. 2015. augusztus 31.                                           Tisztelettel
                                                                                            
                                                                                         Dr. Bárdos Judit sk.
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A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati dolgozók Szakszervezete nevében a 2015.
szeptember 14-i RÉT ülésen az alábbi kérdésekre várunk választ:

1. A rendőrség szervezetében közel 9 ezer közalkalmazott dolgozik.
Kérünk adatszolgáltatást arról, hogy a kötelező bérminimumra – garantált 

illetményre történő ráállás hány fő közalkalmazottat érintett.

 Ezen túlmenően arra is kérünk választ, hogy hány fő esetében történt a 
ráállás összegszerű biztosítása a közalkalmazott  munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészéből.

Ugyancsak választ várunk arra, hogy azoknak a közalkalmazottaknak, akik 
nem rendelkeznek a jó munkájuk ellentételezésére kapott illetményrésszel hogyan 
biztosították ezt az összeget.

A kérdésünk alapja az, hogy megítélésünk szerint a garantált illetményre 
történő ráállás teljes összegét a rendőrség költségvetési eleve biztosította 
volna és a jogalkotó részére nem az alacsony keresetűek illetményének 
átrendezése volt a cél. 

2. Tudomásunk szerint a rendőrség vezetése az új szolgálati törvény 
bevezetéséhez kiadott szempontrendszer alapján az ország egész területén 
rendelkezik átfogó ismeretekkel, hiszen erről adott jelentést a 
Belügyminiszternek.

Kérjük a BRDSZ részére megküldeni a kérdések alapján összeállított 
válaszokat, hiszen ebből egyértelműen megállapítható lesz-lenne, hogy milyen 

problémák merültek fel a rendvédelmi dolgozók között.( a szempontrendszer a
szakszervezet rendelkezésére áll.)

3. Külön szeretnénk kiemelni válaszadás céljából az alábbi problémás 
elemeket:

- szolgálati idő megállapítása – szolgálati időpótlék hozzárendelése.
Itt vajon az volt – e a jogalkotó szándéka, hogy a hosszabb szolgálati idő 
elismerése csak 2019 januárjában legyen realitás?
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- bérkompenzáció kérdése.
Az alacsony keresettel rendelkező és gyermekek után adókedvezményben 
nem részesülő munkavállalók bérkompenzációban részesültek 2010 óta. A 
jelenlegi illetményemelés csökkentette az emelés mértékét a kompenzáció 
összegével, ugyan akkor a gyermekesek az emelés teljes összegét 
megkapták. 
Miért nem kezdeményezte a rendőrség vezetése, hogy a kompenzáció 
összege az emelésbe ebben az évben ne számítson bele.
Az érintettek így a kötelező emelést csak papíron kapják meg, a valóságban 
az un. Fizetési értesítőn más mutatkozik. 

- címzetes rendfokozatok bevezetésével az ezzel járó visszaminősítések 
alkalmazásával kapcsolatban felmerülő problémákról külön kérünk a RÉT 
ülés keretében tájékoztatást és egyben a szakszervezet ad tájékoztatást 
az általa ismert problémákról.

Megtörtént-e az állomány tájékoztatása arról, hogy hogyan kell viselkednie a 
címzetes-visszaminősített főtisztekkel szemben. 

Budapest. 2015. augusztus 17.

                                                                                      Tisztelettel

                                                                                Dr. Bárdos Judit
                                                                                    főtitkár 

3

http://www.brdsz.hu/

