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Tisztelt Tóth Balázs Úr! 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § 

(1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű adatigénylésében megfogalmazott kérdésekkel 

összefüggésben a következők szerint tájékoztatom.  

 

1. A Hszt. hatálya alá tartozó állományából 2022. június 1-jét követően a közérdekű adatigénylésem 

érkeztetéséig tartó időszakban hány fő szolgálati jogviszonya szűnt meg. Kérem, hogy az adatokat 

a budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok szerinti bontásban szíveskedjen megadni. 

 

2. Kérem, hogy a válaszában tüntesse fel, hogy az adott megyei (budapesti) rendőr-

főkapitányságokon belül a szolgálati jogviszony megszűnésének a Hszt. 80. §-nak megfelelő esetei 

közül mennyi volt a közös megegyezéssel, a lemondással, az azonnali hatályú lemondással, a 

felmentéssel, a szolgálat felső korhatárának elérésével, a törvény erejénél fogva, e törvényben 

meghatározott esetekben, történt szolgálati jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése. 

 

Adatigénylés 1. és 2. kérdésére a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos adatokat területi 

bontásban a megjelölt jogviszony megszűntetési jogcímek szerint a melléklet tartalmazza.  

 

3. Kérem, hogy válaszában tájékoztasson budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok szerinti 

bontásban a 2022. május 30. napján hivatásos állományban lévők számáról. Vagyis 

adatigénylésemmel azt szeretném megtudni, hogy az ország egyes megyéiben és fővárosban hány 

hivatásos rendőr szolgálati viszonya szűnt 2022. június 1. napja óta, és ez az egyes megyékben és a 

fővárosban az állomány mekkora százalékát jelenti. 

 

Tájékoztatom, hogy az adatigénylés szerinti hivatásos állományban lévők számára vonatkozó adatokat 

tartalmazó adatgyűjtéssel nem rendelkezünk.  

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 Tisztelettel: 

 

 dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 
Melléklet: 1 lap 
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