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Tisztelt Belügyminiszter Úr! 
 
 
A Belügyi Érdekegyeztet  Tanács (BÉT) következ  soros ülésének napirendi pontjaira 
vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztem el ! 
 
1, Érdekképviseletünk 2011.01.13-án már a BÉT egyebek napirendi pontok között 
írásban felvetette a 18/2008. (IX. 18.) IRM rendelet módosításának szükségességét, 2011. 
szeptember 21-én ismételten írásban is megkerestük ezzel kapcsolatban a 
minisztériumot, azonban erre a mai napig választ nem kaptunk. 
 
Az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres 
szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi 
igazgatás rendjér l szóló 18/2008. (IX. 18.) IRM rendelet (továbbiakban IRM rendelet) 
visszavonását.  
 

A rendelet alapján 2010. május 1-jei hatállyal módosításra került a szolgálatszervezésr l 
szóló 1-1/7/2004. (IK Bv. Mell. 2.) OP intézkedés 38. pontja. Ezek alapján a szolgálati napok 
figyelembevételével kiadandó szabadságnapok számát úgy kell meghatározni, hogy el ször 
meg kell határozni az adott naptári évre vonatkoztatott, „egy év alatt teljesítend ” - az adott 
váltás (szakasz) ütemezésének megfelel en számolt - szolgálati napok számát, majd az éves 
szolgálati napok számát el kell osztani a hivatali munkarendben dolgozók éves 
munkanapjainak számával. Az így kapott arányszámot - az átváltások közötti, kerekítésb l 
ered  különbségek minimalizálása érdekében - tízezredes pontossággal kell megállapítani. 
 
Az Intézkedés óriási többletfeladatot hárít els sorban a Biztonsági Osztályokra, másrészt 
feszültséget szül az osztály dolgozói között.  
 
Az új rendszerben kiszámított szabadságok ötváltásos rendszerben egy szolgálati nap 
eltérést okoznak a váltások között, így ha csak egy osztályon belüli illetve szakaszon belüli 
áthelyezésnél megmutatkozna ez a különbség, így a személyi állomány tagjai év közben 
szeretnének majd átkerülni abba a váltásba, ahol több szolgálati nap szabadsággal 
rendelkezik.  

 
Példa: XY kolléga megállapított évi szabadsága 39 nap. Az intézkedésben meghatározott 
módon történ  számítás alapján: A váltás 146 szolgálatot teljesít egy évben, 254 munkanap 
van 2010. évben. Ebb l következik, hogy 146/254=0,5748 szorzószámmal kell átváltani. Az  



 
intézkedésben meghatározott kerekítési szabály szerint 39 x0,5748=22,4  22 nap 
szabadságot kell ebben az évben számolni. 
Visszafelé történ  számítás esetén van probléma 22/0,5748=38,2 nap.  (38 ?!!, hová lett 1 
nap). Joggal fogja sérelmezni XY, hogy eggyel kevesebb szabadságot kapott, mint ami jár. 
Tehát a visszafelé történ  változás akár év közben is sor kerülhet.  
 
Gyermek után járó pótszabadságok év közbeni felvitelénél újra kell számolni a dolgozó 
szabadság járandóságát, mely során ismételt eltérések mutatkoznak. 

 
Az eddigi jól m köd  rendszerben nem okozott nehézséget se a szabadság kiszámítása, se 
átváltása szolgálati napokba. A személyi állomány részér l és a szabadság kiadás-
mennyiségével kapcsolatban sem érkezett panasz. Ezért kérjük a 18/2008. (IX. 18.) IRM 
rendelet visszavonását az azt megel  szabadság kiszámítási módszer visszavezetését. 
 
 
2, A fizikai állapotfelmér t (57/2009 (X.30.) IRM, ÖM, PTNM együttes rendelet) 
végrehajtásával kapcsolatos szabályok.  
 
A Büntetés-végrehajtás nem rendelkezik intézkedéssel a rendelet végrehajtásához. Jelenleg 
sem a felmerül  költségeket sem a felkészülési id t nem biztosítják az intézetek a magas 
szinten elvárt fizikai állapot felmér  teljesítéséhez. Ezért kérjük soron kívül a heti két óra 
felkészülési id  biztosításával kapcsolatos intézkedés kiadását. 
 
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a mai napig a büntetés-végrehajtási dolgozók 
segélyezése, jutalmazása, pótlékai jelent sen elmaradnak a belügyminisztérium 
irányítása alá tartozó más szervezetek dolgozóitól. Ezek a személyi állomány hangulatára 
fokozottan negatívan hatnak. Kérjük a büntetés-végrehajtási állomány személyi állományát 
negatívan diszkrimináló IM, IRM rendeletek, utasítások soron kívüli átdolgozását.    
 
3, A 39/1997. (VII.18.) BM rendelet, valamint a 47/2001. (B: 24.) BM utasítás 
kiterjesztése a büntetés-végrehajtás személyi állományára!   
 
4, 15/1997. (IV.22.) IM rendelet módosítása (gépjárm vezet i pótlék és a különleges 
gépjárm vezet i pótlék).  A rendelet szintén negatívan szabályozza a bv. személyi 
állományát a rend rség személyi állományával szemben. Jelenleg különleges 
gépjárm vezet i pótlék a büntetés-végrehajtásnál csak a körszállítások során (hétf i napokon) 
speciális, 25 f  szállítására alkalmas, megkülönböztet  jelzéssel ellátott, fogvatartottakat 
szállító járm vet vagy páncélozott járm vet vezet knek jár. A hét másnapjain ugyanazokra a 
gépjárm veket vezet k részére, illetve a kisebb befogadóképesség  fogvatartotti 
szállítógépjárm veket vezet k részére a különleges gépjárm vezet i pótlék nem jár.  
 
5, 2012. évi cafetéria: 
 
Javasoljuk a teljes szféra tekintetében egységesen, a cafetéria összegének, felemelését 
500.000 forintra! 
 
 
Budapest, 2011. október 25. 
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