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Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének 15. sz. 

Alapszervezete 2022. július 7. napján kelt nyílt levelében megkereséssel fordult dr. Bódisné 

dr. Besenyei Kinga a Pesti Központi Kerületi Bíróság általános Elnökasszonyához. (A levelet 

mellékeljük.) A megkeresésre válaszul 2022. július 14. napján Elnökasszony arról tájékoztatta 

szervezetünket, hogy a kérdéseinket Elnök Úr részére továbbította.   

 

Ezen levél óta három hónap eltelt, azonban választ a mai napig nem kaptunk. Tisztelt Elnök 

Úr! Mint már oly sokszor hangoztattuk Szakszervezetünk álláspontja szerint a bírósági 

szervezet jó működésének egyik alapköve a bizalom, a dolgozók csapatként történő kezelése. 

Ennek részét képezi a párbeszéd, a problémaként felmerülő kérdések megoldására történő 

közös útkeresés.  Sajnálatos módon tapasztaltuk, hogy bár a bírósági vezetők a dolgozókat 

arra buzdítják, hogy kérdéseikkel bátran keressék meg őket, válasz a feltett kérdésekre nem 

érkezik.  

 

A jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor a – bírók kivételével – reáljövedelem az előző 

évekhez képest csökken, a folyamatosan fennálló létszámhiány miatt a munkateher egyre 

növekszik, a dolgozók egyre elégedetlenebbek. Az elégedetlenséget csak fokozza a bírósági 

dolgozók közötti vezetői oldalról történő megkülönböztetés –diszkrimináció-. A 

bizonytalanság, a fokozott munkateher miatti stressz a dolgozók rendszerből történő 

kilépésének az előszobája.  

 

Több alkalommal jeleztük a vezetői tájékoztatás hiányának következményeit. Mivel a 

szakszervezetünk, illetve a dolgozók kérdéseire nem érkezik válasz, marad a folyosói pletyka. 

Dolgozói szemmel nézve olybá tűnik, hogy a kérdések vezetői megválaszolása kellemetlen, 

ezért azok elodázásra kerülnek. Jelenleg legtöbb dolgozói kérdés az év végi jutalom, illetve 

ruhapénz tárgyában érkezik hozzánk. Erre való tekintettel tolmácsoljuk a kérdést: Év végén  



 

 

várható-e jutalom, ruhapénz, fizetésemelés, vagy esetleg az infláció kompenzálására irányuló 

valamilyen juttatás. A tárgyhoz kapcsolódik, hogy a napokban olyan információk kezdtek el 

terjedni, miszerint az igazságügyi alkalmazottak nem kapnak ruhapénzt, helyette br. 50.000,-

Ft ún. rezsi-kompenzációt kapnak. Ugyanakkor a bírákat ezen elvonás nem érinti.  

 

A fenti megkeresésünket a PKKB épületében, a szakszervezet részére rendelkezésre 

álló hirdetőtáblára is kitűzzük, tagjaink és a szakszervezet szimpatizánsai részére elérhetővé 

tesszük. Mivel dr. Kádárné dr. Báló Ágnes asszony – korábban a PKKB Elnöke – részéről 

megkérdőjelezésre került személyem szakszervezetünkben betöltött pozíciójáról, mellékelem 

a megbízásomat igazoló okirat másolati példányát. 

 

Várjuk mielőbbi válaszát. 

 

Budapest, 2022, október 19.   
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