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Tisztelt helyettes államtitkár úr!

A BÉT titkára által részünkre megküldött, a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek
egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról,
valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és
világítástechnikai felszereléséről szóló BM rendelet tervezetével (a továbbiakban: Tervezet)
kapcsolatos véleményünkről az alábbiakban tájékoztatom.
Továbbra sem értünk egyet azzal, hogy a ruhapénz több évtizedig fennállt májusi (júniusi)
kifizetési határideje a harmadik negyedév végéig (szeptember 15.) eltolódjon. Főként, hogy
ugyanakkor az évente két alkalommal előírt ruhaszemlét április illetve október hónapban kell
végrehajtani. Az április hónapban esetlegesen fennálló és lejegyzőkönyvezett hiányosság
pótlását ugyanis miként várhatja el a munkáltató, hogy a dolgozó az őszi ruhaszemléig
teljesítse, amikor ruhapénzt majd csak szeptemberben fogja megkapni.
Véleményünk szerint a ruházat ellenőrzésének és az ahhoz nyújtott pénzbeli támogatás
biztosításának rendjét össze kellene hangolni.
A Tervezet II. fejezet 7. címszó alatt (Az ellátás különös szabályai) szereplő rendelkezések
között kérjük leszabályozni az ellátás szünetelésének lejártát követően (elsősorban itt a
GYES-ről visszatérőkre gondolunk) irányadó eljárás rendjét.
A gyakorlatban sokszor szembesülünk azzal a problémával, hogy az illetmény nélküli
szabadságról visszatérőktől a szolgálati helyükön elvárják az egységes arculatnak való
megfelelést, de az érintettek a távollétük miatt nem lettek ellátva azon újonnan rendszerbe
állított ruházati felszereléssel, mint a mindvégig aktívan dolgozó társaik.
Az ilyen élethelyzetekre kötelező jelleggel kérjük előírni az úgynevezett „kiegészítő juttatás”
alanyai jogon történő biztosítását.
Korábban már leírtuk a véleményünket az egyes ruházati termékek úgynevezett „kihordási
idejének” meghatározásával kapcsolatban.
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Véleményünket továbbra is fenntartjuk. Álláspontunk szerint a viselési időtartamok
általánosságban a legkevésbé sem meghatározhatóak, mivel egyénenként eltérő a viselési
gyakoriság, illetve egyéb körülmények (szolgálatteljesítési körülmények, stb.) miatt. Ráadásul
a Tervezetben szereplő időtartamok meghatározásának alapjául szolgáló felmérésekről,
tapasztalatokról semmiféle információt nem kaptunk: egy ing/blúz viselési ideje mi alapján 1
év, még egy pólóé viszont csak félév!? Ennek kapcsán joggal vetődik fel az is kérdésként,
hogy akkor milyen minőségű ruházati termékeket kap az állomány, ha egy póló 6 hónap után
már cserére szorul?! Ugyancsak érthetetlen a gyakorló bakancs esetében meghatározott 2 év
normaidő is, amikor a kivonásra kerülő 10M e. bakancs akár 2022. december 31-ig is
viselhető, és egy pl. polgári ruhanormába tartozó irodán dolgozó kolléga esetében
valószínűleg többször 2 évig sem fog elhasználódni az említett lábbeli, ha csak nem növi ki,
de az nem valószínű! Az alapos elővizsgálati tanulmányokra azért is szükség lenne, mivel a
ruházati termékek cseréje dolgozói részről kiadásokkal jár! Ezzel összefüggésben
kezdeményezzük, hogy a kihordási idők meghatározásával egyidejűleg a szükségessé váló
cserék pénzügyi fedezete is legyen biztosítva a ruhapénz éves keretösszegének
megemelésével!
Mindezek alapján a viselési idő rendszerének bevezetését kérjük újragondolni, de mindenképp
alaposabb előkészítést és egyeztetéseket tartunk szükségesnek, bevonva abba a rendőrség
gazdasági szakterületét és a személyi állományt is (ruházati csapatpróbához hasonló kérdőív
kitöltetése egy reprezentatív csoport tagjaival).
Megjegyezni kívánjuk, hogy a Tervezet véleményezésére biztosított rövid határidő miatt a
kodifikációs joganyag mélyreható tanulmányozására nem állt rendelkezésünkre elegendő idő,
azt azonban már ránézésre is ellentmondásosnak tartunk, hogy egy november végén
koordinált anyagban pl. 2015. dec. 31-ig engedélyezett viselési határidők szerepeljenek (pl.
gyakorló nadrág, sötétkék).
Végezetül megjegyezni kívánjuk, hogy az elmúlt öt év alatt immár a 3. ruházati szabályzat
kiadására kerül sor, melyet a legkevésbé sem tartunk szerencsésnek, mivel az
előírások/elvárások nyomon követése mind a parancsnoki, mind a beosztotti állomány
számára egyaránt nagy kihívást jelent.
Kérem, hogy fenti észrevételeink figyelembevételével a jogszabály tervezet átdolgozására
intézkedni szíveskedjen.
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