FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET
KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA
Cím: 1146 Bp., Thököly út 172.; Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52
Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13
Mobil: 06-70/ 775-17-73
BM: 39-530, 39-532
E-mail cím: frsz@frsz.hu
Szám: 91-2018/Küld.
Dr. Piros Attila r. dandártábornok úrnak,
rendőrségi főtanácsos
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője
Szeged

Tisztelt Tábornok Úr!
A röszkei tranzitzónában szolgálatot ellátó fegyveres biztonsági őr munkavállalók érdekeinek
képviseletében az alábbi megkereséssel fordulok Önhöz.
Információink szerint Csongrád megyében Röszke átkelőnél fegyveres biztonsági őrök a határ
előtt forgalmat irányítanak (hivatásos kolléga nélkül), buszokon okmányokat vesznek át.
Ezek a feladatkörök, azon túlmenően, hogy nyilvánvalóan meghaladják a fegyveres biztonsági
őr feladatait, a kinevezésben vállaltakat – ezek ugyanis ténylegesen hivatásos feladatkörök –
álláspotunk szerint ellentétesek is a fegyveres biztonsági őrök tevékenységét szabályozó
jogszabályban és belső normában foglaltakkal.
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény szerint:
„1. § (1) Fegyveres biztonsági őrséggel kell védeni az állam működése, illetőleg a lakosság
ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységet, létesítményt, szállítmányt, ha a
védelemre a Magyar Honvédség, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szervek (a
továbbiakban: rendvédelmi szerv), illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabállyal nem
kötelezettek, de az őrzés a közbiztonság vagy a nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt.
Így különösen:
a) az állam biztonsága, illetve a honvédelem szempontjából fontos létesítményt;
b) a nemzetközi személy- vagy teherforgalomban működő repülőteret;
c) olyan robbanásveszélyes, tűzveszélyes, mérgező, valamint az egészségre vagy a környezetre
veszélyes anyag felhasználásával, gyártásával, tárolásával, forgalmazásával, szállításával
összefüggő tevékenységet, amely katasztrófát okozhat, továbbá a jogszabályban
meghatározott nukleáris és más radioaktív anyagot, nukleáris létesítményt;
d) a lakosság alapvető szükségletét biztosító infrastruktúra és közműrendszer egyes elemeit;
e) a kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értéket;
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f) a postai szolgáltató kiemelt létesítményét, a közszolgálati rádió és televízió, a távközlési
rendszerek központi létesítményét.”
Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség
tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás értelmében:
„2. Az őrség feladata:
a) a felállítás helye szerinti objektum őrzésvédelmének biztosítása;
b) a Rendőrség őrzött szállásain személyőrzési, kísérési feladatok végrehajtása;
c) őrzésre kötelezett egyéb szervnél közreműködőként őrzésvédelmi, személyőrzési és kísérési
feladatok ellátása.
25. Az őr az Fbtv. és a Szabályzat előírásai szerinti szolgálati lőfegyverrel és meghatározott
kényszerítő eszközökkel őrzési, személyőrzési és kísérési feladatot ellátó személy. Az őr a
Rendőrség közalkalmazotti állományú tagja, az utasítás hatályba lépését követően felvételre
kerülő őr pedig az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló.
38. Az őr kizárólag objektumőri vagy a Rendőrség őrzött szállásain az azok rendjéről szóló
ORFK utasításban, valamint a menekültügyi őrzött befogadó központokban a menekültügyi
őrizet végrehajtásáról szóló BM rendeletben meghatározottak szerint személyőrzési, kísérési
feladatot láthat el. Az őr szolgálatteljesítése során más egyéb feladatra nem vehető igénybe.
39. Közterületi szolgálati feladatot az őr nem láthat el. Tevékenysége közterületen az őrzött
objektum és a kísért személy vonatkozásában kizárólag az őrutasításban meghatározott
feladatra terjed ki.”
A hivatkozott jogi szabályzók szerint tehát a fegyveres biztonsági őrséget védelmi, őrzési
feladatokra hozták létre, mégpedig konkrét objektumokra vonatkozóan. A fegyveres
biztonsági őrök feladatait tehát adott objektumhoz, szállítmányhoz kapcsolódnak, melybe
véleményünk szerint az államhatár előtti autópálya, mit forgalomirányítási hely nem tartozik
bele.
A kialakult helyzet kapcsán az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet, illetve kérjük megvizsgálni:
Ø milyen indokkal és meddig tervezik a fegyveres biztonsági őrök rendőri feladatokra történő
igénybevételét;
Ø rendőri képzettség nélkül miként végezhetők el olyan alapvetően rendőri feladatok, mint a
forgalomirányítás, igazoltatás, okmány átvétel, akár közterületen, akár határon;
Ø a nyilvánvalóan magasabb szintű, illetve többlet feladatok ellátása a bérezés
felülvizsgálatát is indokolttá teszi;
Ø a feladatvégzéshez tudomásunk szerint a megfelelő ruházati felszerelés sem biztosított (a
rendőrségi jól láthatósági mellény helyett sima fényvisszaverő mellényt kaptak, ez azonban
nemcsak megtévesztő, de a feladatvégzést is ledegradálja (sima láthatósági mellényt
bármilyen civil közterületi munkát végző szerelő, szállító személy viselhet).
Kérjék a leírtak kivizsgálását,
szakszervezetünk tájékoztatását.

a

szükséges

intézkedések

megtételét

és

Budapest, 2018. április 3.
Tisztelettel:
Pongó Géza sk.
főtitkár

azokról

