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51 –50/ 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 2021 JANUÁRI? FEBRUÁRI? ülésén: 

1. Az éjszakai pótlék jelenleg a Hszt alapján az illetményalap 0.5 %-a, ami 
190.- Ft bruttóban.  Az MT az éjszakai pótlékot az alapbér 15 
százalékában határozza meg. Mikor kívánja a rendőrség kezdeményezni 
az éjszakai pótlék felemelését, elismerve, hogy jelenleg az megalázóan 
alacsony.  

2.  A 2020 január 1-én bevezetett 10%-os pótlék beépítése az illetménybe 
– minden ígéret ellenére elmaradt. Minden túlszolgálat, pótlék, a régi 
bérből kerül kiszámításra, így az ígéret – ígéret maradt elv alapján ismét 
10 %-ot kivesznek minden rendőr zsebéből. Jövőre ki?mit? kap. 

3. Ismét előtérbe került a „helyhez kötés intézménye”,  azaz amennyiben 
valaki el akar menni más szolgálati helyre, nem engedik el. Igaz ez akkor 
is, ha valaki a családjához szeretne hazamenni ( ott tudott lakást venni, ott 
élnek a gyerekei ) Ezek az EMBEREK,  a második próbálkozás után 
leszerelnek. Nem kellene elengedni őket inkább, és akkor még a 
rendszeren belül maradnának? Jobb, ha leszerelnek? 

4. Azokat, akik hűségesen húzzák az igát, nevetséges jubileumi összeggel 
jutalmazzák. Szinte szégyen kimondani, hogy 30 év után 3 havi illetmény 
(távolléti  díj) illeti meg. Kérjük felmérni, hogy 2020 évben hány fő 
szerezte meg ezt a jogosultságot. Külön kérjük közölni a hivatásos és 
a riaszos állomány létszámát.  
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5.  Az utánpótlás kérdése egyszerűen elgondolkodtató. 
Nincs, aki felszereljen rendőrnek. Nincs megbecsülés, életpálya, fizetés, 
lakhatás, egyszerűbben szólva semmi nincs. A terhes, szülni készülő nők 
felvezetése, valamint a cuki állatok megmentése nem fogja idecsábítani a 
fiatalokat, mert megkérdezik, hogy mennyit keres egy végzett rendőr, és 
ha megkapta a választ már le is lépett. Holdudvaros adat:  Miskolci iskola 
szeptember 220 fő, október közepe 150 fő és azóta is folyamatos 
leszerelés. 

6. A vezetők béremelését az állomány egy tisztességes bejelentéssel, 
hozzátéve, hogy az elkövetkező időben az állomány is fog kapni, némi 
fogcsikorgatás után elfogadta volna. Ez a mód, ahogyan a honvédelmi tv. 
19-oldalán, sunyi, módon vitték keresztül az akaratukat, leégette mindenki 
előtt a vezetőket, alátámasztva az állomány elképzelését, hogy a 
veszélyhelyzet feloldása után a leszerelések fokozottan fognak újra 
beindulni. 

7. A rendőrség nem dolgozik statisztikai alapon. Ezt tudjuk, ezért minden 
évben meghatározzák a teljesítendő elfogások, előállítások számát. Ha ez 
nem teljesül, az a vezető, aki nem tudta teljesítetni az állományával a 
végrehajtást az bizony nagy valószínűséggel féltheti a beosztását. 
Megállapítható, hogy a számok folyamatosan nőnek, nem veszik 
figyelembe az állomány csökkenését.  

8. Újból feltesszük a kérdést: hány fő hivatásos és hány fő riaszos 
alapfeladatot ellátó dolgozik a közlekedés, a közrend,a bűnügy,az  igrend 
területén. Itt a ténylegesen a szolgálati helyükön,aktív állományban 
vannak, nincsenek elvezényelve - ezzel 2 státuszt betöltve statisztikailag.  

9.  A teljesítmény értékelés során felmerült, hogy miért van az, hogy az 
adott munkahelyen a munkavállalóknak csak 20 %-a kaphat kiemelkedő 
minősítést, amikor minden rendőr már 3-4 másik munkáját végzi el 
pluszban, minden ellentételezés  nélkül. Persze ennek megfelelően 20% 
nem kaphat pénzt, ezeket minden évben, minden oktatáson elmondják. 

10.  A cafetéria összege még mindig zavarja az embereket. Nem lehet 
elfogadni, hogy nincs pénz, amikor mindenki tudja, hogy mennyi hasznot 
hoz a rendőrség az államnak. Nevetséges, hogy minden fontosabb, mint a 
rendőr megfizetése. Hol van a gyorshajtás, ittas vezetés, közigazgatási 
bírság, helyszíni bírság stb. kiszabásából befolyt sok-sok millió, milliárd? 

11.  Ismét kérdés rendőrségi körben a tényleges közterületi pótlék 
bevezetésének szükségessége. Miután ez nem került bevezetésre 
felmerült, hogy miért egyenlő az irodában dolgozók és a közterületen 
szolgálatot teljesítők pótlékban megnyilvánuló illetménye. 
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12.  Kérjük a gépjárművezetői pótlék újbóli 
bevezetését, hiszen a legtöbb szolgálati járműves balesettel kapcsolatos 
kártérítési, fegyelmi és szabálysértési eljárást kezdeményeznek a 
gépkocsivezetővel szemben.  

   13.Mikor tájékoztatták az állományt az 570/2020. (XII. 9.) Korm. 
rendeletről, amely a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi 
és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes intézkedésekről. 

Hogyan érinti ez a bevezetésre kerülő kormányrendelet a munkaidő, a 
pihenőidő, a túlmunka Hszt-be foglalt szabályait., 

 
 

Tisztelt Vezérőrnagy Úr! 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy kezdeményezésünket a BRDSZ Honlapjára 
közzétesszük. 

 

Budapest, 2020.december 16. 

 

     Tisztelettel 

                                               Dr. Bárdos Judit sk. 

                                                        elnök  

 


