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Tisztelt Főtitkár Úr! 

 

 

A fenti számú megkeresésére hivatkozva tájékoztatom, hogy felmértem az általános rendőrségi 

feladatok ellátására létrehozott szervnél könnyített szolgálatban foglalkoztatott hivatásos 

állományúak számát és az általuk betöltött szolgálati beosztásokat. 

 

A könnyített szolgálati forma 2012. január 1-jén került bevezetésre azzal a céllal, hogy segítse 

az átmenetet a szolgálatteljesítés és a nyugállomány között. A rendvédelmi feladatokat ellátó 

szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a 

továbbiakban: Hszt.) speciális rendelkezéseket tartalmaz a hivatásos állomány könnyített 

szolgálatot ellátó tagjának szolgálatteljesítésére és illetményére vonatkozóan. 

 

A Hszt. 79. §-a értelmében a hivatásos állomány tagját a hivatásos szolgálat felső korhatárának 

elérése előtt tíz évvel, ha legalább huszonöt év tényleges szolgálati idővel rendelkezik, kérelmére 

– valamely, e törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervnél vagy a miniszter által vezetett 

minisztériumban könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető szolgálati beosztásban 

– könnyített szolgálat formájában kell foglalkoztatni. 

 

Könnyített szolgálat ellátása esetén a szolgálatteljesítési idő heti harmincöt óra, túlszolgálat nem 

rendelhető el. A könnyített szolgálatban foglalkoztatott beleegyezése nélkül éjszakai 

szolgálatteljesítés nem rendelhető el. 

 

A hivatásos állomány könnyített szolgálatban foglalkoztatott tagjának beosztási illetménye azon 

összegnek a 90%-a, amely a hivatásos állomány tagját beosztási illetményként az általa betöltött 

szolgálati beosztásban akkor illetné meg, ha a szolgálati beosztást nem könnyített szolgálatban 

töltené be. 
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A területi szervek adatszolgáltatása alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szervnél 2012. január 1-je óta 10 területi szervnél összesen 16 fő kérte a könnyített 

szolgálatban történő foglalkoztatását, akik közül  

- négy fő kiemelt főnyomozó beosztásban, 

- három fő kiemelt főelőadó beosztásban, 

- két fő kiemelt fővizsgáló beosztásban, 

- két fő vizsgáló beosztásban, 

- három fő főhatárrendész beosztásban, 

- egy fő járőrvezető beosztásban és 

- egy fő járőr beosztásban 

látta el vagy látja el jelenleg is a feladatait.  

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét. 

 

 

Budapest, időbélyegző szerint  

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 

 Dr. Czene Csaba r. ezredes 

 rendőrségi tanácsos 

 szolgálatvezető 
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