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Szám: 51- 9/5/2021 
 
dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 
hivatalvezető 
 
 
Tisztelt Hivatalvezető Úr! 
 
A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 
tagságával ismertettük az Elnökség részére megküldött 2021. évi 
választható béren kívüli juttatások szabályozásáról szóló ORFK utasítás, 
valamint a bankszámla-hozzájárulásról szóló ORFK utasítás tervezetét és a 
hozzájuk kapcsolódó előterjesztést. 
 
Az érintett munkavállalók részéről a hozzánk megküldött véleményekről az 
alábbiakban tájékoztatjuk: 
 
Gratulálunk, hogy sikerül 2020 év végén a vezetők irányába a 
megbecsülést béremelés formájában kifejezni. 
 
Karácsonykor egyes munkáltatók részéről a dolgozóknak, vagy 2 szem 
szaloncukor, vagy 1 szem mini csokoládé ( természetesen a munkahely 
megnevezésével ) juttatásával kellemes ünnepeket kívánni. 
 
2020 Karácsonya volt az az év, amikor sem a belügyminiszter, sem az 
Országos Rendőr - főkapitány nem köszönte meg az állománynak az éves 
munkát! Nagy valószínűséggel erre nem értek rá. 
 
Évek óta a rendőrség és a minisztérium vezetése teljesen figyelmen kívül 
hagyja az általa irányított állomány elszegényedését, munkahelyi 
kizsigerelését.  
Veszélyhelyzetre hivatkozva röghöz kötötte a teljes állományt és 
megbecsülés helyett különböző korlátozó intézkedéseket vezetett be. Nem 
vette figyelembe a társ fegyveres szervnél dolgozók előmenetelét és az ott 
dolgozók megbecsülését. 
Nem veszi figyelembe az együtt szolgáló katona és rendőr eltérő 
javadalmazását, napi szinten az eltérő fizetéseket, pótlékokat. 
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Tudomásul veszi, hogy a katona magasabb javadalmazása a nagyobb 
értékű munka elismerését jelenti, így köszönve meg a rendvédelem 
pandériában kifejtett minőségi munkáját. 
 
Nem tekinti intő jelnek, hogy az állomány  ugrásra készen várja a 
veszélyhelyzet feloldását és a szervezettől való elmenetelének a 
lehetőségét. 
 
És végül a megküldött tervezetre: 
 
A munkáltató részéről történő bankszámla hozzájárulás mértéke sok-sok 
éve  4000 azaz négyezer forint / év. A vonatkozó adójogszabályok havi 
1000 azaz ezer forint adómentes juttatásban határozták meg az adható 
összeget- 
Sajnálatos módon a BM területén -  így a rendőrségen is úgy ítélik meg, 
hogy nem érdemes a megemelt összeget biztosítani az érintett összes 
dolgozóknak hiszen csak az érdekképviseletek véleményét ismerik. 
 
Ugyan ez vonatkozik az éves cafetéria keret meghatározására is – annak 
ellenére, hogy 2020 évben már lehetőség lett volna magasabb összeget 
juttatni az állománynak – de erre sem az elmúlt évben sem mint az 
előterjesztés is mutatja ebben az évben sem kerül sor. Megjegyezzük, hogy 
a közszférában 200 ezerről 400 ezer forintra, a versenyszférában a 
keretösszeget 450 ezerről 800 ezer forintra emelte a kormány. 
 

Tisztelt Hivatalvezető Úr! 
 
Tájékoztatjuk, hogy kezdeményezésünket a BRDSZ Honlapján 
közzétesszük. 
 
 
Budapest. 2021. február 01. 

Tisztelettel 
 
 

 dr. Bárdos Judit 
elnök sk. 
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