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Tisztelt Elnök Asszony!

„Létszámhiányos a rendőrség?" címmel a Házszabály 91. §-a alapján kérdést kívánunk
benyújtani Lamperth Mónika miniszter asszonyhoz . A válaszát írásban kérjük .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Az elmúlt hónapokban arról szóltak a hírek, hogy az év végére létszámhiány miatt
összeomlik a BRFK, ugyanis 1000 rendőr fog hiányozni Budapestről .

A budapesti rendőrök több mint fele vidéki illetőségű. A tények sajnos azt mutatják,
hogy az elégtelen fizetések, a lakhatási problémák, a rossz munkakörülmények miatt a
fővárosba vezényelt rendőrök tömegesen térnek vissza szülőföldjükre . Az utcán szolgálatot
teljesítők számára ugyanis nem nyújt perspektívát a fővárosi állomáshely, hiszen súlyos
gondokkal szembesülnek Budapesten . Szállásaik többsége még a munkásszállásoknál is
rosszabb színvonalú, ahol a rendőr nem egy esetben csak egy ágyat kap - külön lakrészt,
külön mosdót nem . Ezek rossz lakhatási és életkörülmények rontják az emberek napi
munkateljesítményét . A fizetés drámaian alacsony, a havi kézhez kapott 70-80 ezer forintból
nem tervezhetnek jövőt a fiatal rendőrök. A súlyos gondokat még tetézi az is, hogy az idősebb
hivatásosok közül többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy 25 év szolgálatban eltöltött idő
után a szolgálati nyugdíj lehetőségét választják . Mindezen tényezők közösen okozzák azt,
hogy az év végére becslések szerint 1000 rendőr fog hiányozni Budapestről . A fővárosban
jelenleg is hiányzik 722 fő az állományból . A vidékiek távozásával ez a szám ezer fölé fog
emelkedni . A frissen végzettek sem segítenek a helyzeten, ugyanis a július elsején a korábbi
több százzal szemben mindössze 167 újoncra számíthat a Rendőrség a szakközépiskolából és
a főiskoláról .

Tisztelt Miniszter Asszony!

•

	

Igazak-e a hírek az év végére várható fővárosi rendőrhiányról?

•

	

Igaz-e az, hogy a Budapesten szolgálatot teljesítő vidéki hivatásosok elégtelen
lakhatási körülményekkel kell, hogy beérjék?

•

	

Igaz-e a tömeges nyugdíjazási hullám?

•

	

Hány hivatásosra lenne szüksége a Rendőrségnek ma?



• Mekkora most a rendőrhiány az országban?

•

	

Kérjük, adjon pontos számokkal alátámasztott választ a fenti problémákra!

Budapest, 2005 . augusztus 7.

Dr . Kontrát Károly

	

Dr. Nyitrai Zsolt

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

