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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogyan kívánja csökkenteni a Kormány a rendőri 
pályát elhagyók számát?" 

A benyújtott kérdésemre a választ elektronikusan várom.

Tisztelt Miniszter Úr!
A megyeszékhelyek háromnegyedében, tizennégy városban kevesebb járőr, járőrvezető és 
járőrparancsnok dolgozik – olvasható a 24.hu cikkében. Az adatokat a megyei 
rendőrfőkapitányságok küldték a hírportál számára. A számokból kiderül, hogy 5 év alatt 
folyamatosan növekszik a betöltetlen álláshelyek száma.
Ha a százalékos arányokat nézzük, Egerben csökkent a leginkább a járőrök létszáma.

2014-ben még 117 státusz volt, ma 105 van, de csak 85 betöltött ezek közül. Tatabányán az 52 
státuszból csak 39-et tudnak betölteni, vagyis az állások negyede üres. Szegeden öt éve 133 státusz 
volt még, ma 121 van, de csak 101 járőr látja el a feladatot, vagyis majdnem a negyedével csökkent 
a számuk. Kaposváron sem jobb a helyzet, 19 státusz nincs betöltve, és már csak 77 járőr van, 
miközben öt éve még 102 státusz volt a főkapitányságon. Zalaegerszegen ugyan csak négy álláshely
nincs betöltve, de ez úgy lehetséges, hogy öt év alatt 93-ról 74-re csökkent a státuszok száma. 
Szolnokon huszonöttel kevesebb járőr dolgozik, mint öt évvel ezelőtt, amikor 110 járőr, járőrvezető,
járőrparancsnok teljesített szolgálatot. A betölthető státuszok számát időközben 101-re 
csökkentették, de csak 85 járőr van állásban.

Mindezek után kérdezem miniszter urat: a státuszok csökkentése helyett, a kormány hogyan kívánja
megoldani a betöltetlen álláshelyek kérdését/problémáját? Az elmúlt egy évben pontosan hány 
rendőr szerelt le megyei lebontásban? Mit kívánnak tenni, hogy ez a szám csökkenjen? A kormány 



szerint mi vezetett oda, hogy ennyi a pályaelhagyók száma?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2019. 07. 22.

Tisztelettel,

Jakab Péter
országgyűlési képviselő
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