43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás
a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről
Szám: 43/2010.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Hszt.) 75. §-ában és az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és
fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-,
illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRMÖM-PTNM együttes rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján, a szakszervezetekkel egyetértésben
kiadom az alábbi
utasítást:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. Jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmassági követelményeknek való
megfelelés vizsgálatának, dokumentálásának és a felkészüléshez szükséges szolgálatmentesség, illetve munkaidőkedvezmény biztosításának szabályait határozza meg. Az utasítás hatálya kiterjed a Rendőrség valamennyi szervére.
2. Az utasítás hatálya nem terjed ki a vezetői állomány, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatának rendjéről szóló ORFK utasításban meghatározott vezetőkre.

II. fejezet
Részletes rendelkezések
A felmérést és az ezzel összefüggő egyéb feladatokat elvégző szervek kijelölése,
valamint az alkalmassági kategória megjelölésének szabályai
3. A fizikai alkalmassági vizsgálat (a továbbiakban: felmérés) végrehajtásával kapcsolatos feladatok
szakirányítását, koordinációját, ellenőrzését, valamint az ellenőrzésében résztvevők elméleti és gyakorlati
felkészítését országos szinten az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központja (a
továbbiakban: RSZKK) végzi.
4. A Rendelet 11. § (1)-(3) bekezdései alapján a hivatásos állományba történő kinevezés, az áthelyezés, a beosztás
változása, valamint vezénylés esetén a parancsnak tartalmaznia kell a Rendelet 7. számú melléklete szerint a
beosztáshoz meghatározott alkalmassági kategóriát.
5. Amennyiben az adott beosztáshoz a Rendelet több alkalmassági kategóriát rendel, a kategóriáról a hivatásos
állomány tagja közvetlen vezetőjének javaslata alapján az állományilletékes parancsnok dönt, és erről megfelelően
értesíti az illetékes humánigazgatási szakszolgálatot.
6. A felmérést és az eredmények rögzítését állományuk vonatkozásában önállóan hajtják végre:
a) a Köztársasági Őrezred,
b) az RSZKK,
c)
d) a Készenléti Rendőrség,

e) a Nemzeti Nyomozó Iroda,
f) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
g) a Budapesti Rendőr-főkapitányság,
h) a megyei rendőr-főkapitányságok.
7. A felmérést és az eredmények rögzítését az RSZKK hajtja végre:
a) az ORFK Hivatal, Ellenőrzési Szolgálat, Humánigazgatási Szolgálat, Bűnügyi Főigazgatóság, Rendészeti
Főigazgatóság, Gazdasági Főigazgatóság állománya,
b) az ORFK Dunakeszi Oktatási Központ állománya,
c) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet állománya,
d) a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság állománya,
e) a szakszervezetek budapesti szolgálati hellyel rendelkező függetlenített tisztségviselői,
f) a 6. pontban felsorolt szervek fizikai felmérését végző testnevelési vagy sportszakmai szakképesítéssel
rendelkező munkatársai
vonatkozásában.
8. A Hszt. 44. § (1) bekezdésének b), c), e), i), j) pontja alapján rendelkezési állományban lévők, valamint a
szakszervezetek nem budapesti szolgálati hellyel rendelkező függetlenített tisztségviselőinek felmérését és az
eredmények rögzítését a rendelkezési állomány, illetve a szolgálati hely szerinti szerv hajtja végre.
9. A Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szervek Területi Főosztálya állományának felmérését és az eredmények
rögzítését a szolgálati hely szerinti megyei rendőr-főkapitányság hajtja végre.
10. A Rendelet 28. §-a szerinti esetben a felmérést és az eredmények rögzítését az RSZKK testnevelési vagy
sportszakmai szakképzettséggel rendelkező munkatársa végzi.

A felmérés végrehajtása
11. A felmérés orvosi és/vagy egészségügyi szakdolgozó jelenléte nélkül nem kezdhető meg.
12. A gyakorlatokat egyéni felkészülés és bemelegítés után egyszeri végrehajtással kell teljesíteni. A Rendelet 14.
§ (3) bekezdése szerinti ismétlés esetén az adott gyakorlat értékelésénél a jobb eredményt kell figyelembe venni.
13. Az állomány felmérésre kötelezett azon tagja tekintetében, aki önhibájából nem jelenik meg az éves
felmérésen, a közvetlen elöljárónak minden esetben egyénileg kell vizsgálnia a távolmaradás okát, szükség esetén
pedig kezdeményeznie kell fegyelmi felelősségre vonását.
14. A kormánytisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak, valamint az 50. életévet betöltött
hivatásos állományúak - saját elhatározásukból - részt vehetnek a felkészítésen és az időszakos felmérésen.
15. A felmérésen való részvételt vállaló 50. életév alatti kormánytisztviselőket és közalkalmazottakat a
korcsoportjuknak megfelelő táblázat alapján kell értékelni, a IV. alkalmassági kategóriába sorolással.
16. Az 50. életévet betöltött hivatásos állományúakat, kormánytisztviselőket és közalkalmazottakat a IV.
korcsoport táblázata alapján kell értékelni, a IV. alkalmassági kategóriába sorolással.
17. A felmérés végrehajtása előzetes feltételeinek megléte, az arra való felkészülés feltételeinek biztosítása,
valamint a végrehajtás ellenőrzése az állományilletékes parancsnokok feladata.

A fizikai alkalmassági minősítések
18. A Rendeletben előírt gyakorlatot abban az esetben lehet teljesítettnek tekinteni, ha a felmérésen részt vett
személy bemutatott teljesítményével legalább egy pontot elér.
19. A felmérést végző a végrehajtás után az alkalmasság minősítéséről a Rendelet 5. melléklet 2. függeléke
szerinti igazolást állít ki. Az igazolásokat a felmérés befejezését követően a felmérést végrehajtó szerv - az érintettel
történt ismertetést és aláíratást követően - megküldi az illetékes humánigazgatási szakszolgálat részére a személyi
anyagban történő elhelyezés céljából.
20. A „Nem megfelelő” minősítést elértek részére a szolgálati hely testnevelési vagy sportszakmai
szakképesítéssel rendelkező munkatársa a területileg illetékes egészségügyi szolgálat orvosának az érintett
egészségügyi állapotára vonatkozó szakvéleményének kikérésével köteles olyan felzárkóztatási programot
összeállítani, amely elősegíti a legalább „Megfelelő” minősítés elérését.
21. Az ismételt felmérésre a kötelezettnek kell bejelentkeznie a szolgálati út betartásával a felmérést végrehajtó
szervnél.
22. Az ismételt felmérést az alapfelmérés szabályainak megfelelően kell végrehajtani.

A felmérésről való távolmaradás
23. Amennyiben a hivatásos állomány tagja a felmérésről egészségügyi ok miatt marad távol, az erről szóló, a
Rendelet 24. § (5) bekezdésében meghatározott igazolás másolatát a közvetlen vezető megküldi a felmérést
végzőnek, és intézkedik az igazolásnak a következő évi fizikai felmérésig a személyi anyagban történő
elhelyezésére.
24. A Rendelet 24. § (5) bekezdésében meghatározott igazoláson az egészségi ok megszűnésének várható
időpontját, illetve a nem egészségügyi ok miatti igazolt távollét okának megszűntét követő öt munkanapon belül, de
legkésőbb a Rendelet 24. §-ának (5) bekezdésében meghatározott időpontot megelőző munkanapon a hivatásos
állomány tagjának - a szolgálati út betartásával - be kell jelentkeznie a felmérést végrehajtó szervnél a felmérés
időpontjának egyeztetése érdekében.

A felmérés adatainak kezelése
25. A felmérés adatait a „SZENYOR” programban kell rögzíteni. A program folyamatos működtetését az ORFK
Humánigazgatási Szolgálat (a továbbiakban: ORFK HSZ) biztosítja.
26. A felmérésnek a SZENYOR programban tárolt adataihoz a Hszt. 75/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatok
vonatkozásában hozzáférési és betekintési jogosultsággal rendelkezik:
a) a felmérésben közreműködő az általa végzett felmérés során keletkezett adatok,
b) az eredmény rögzítésére kijelölt személy az általa rögzített adatok,
c) a felmérésen részt vett személy a rá vonatkozó adatok
tekintetében.
27. A felmérésnek a SZENYOR programban tárolt, a Hszt. 75/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok
vonatkozásában hozzáférési és betekintési jogosultsággal rendelkezik:
a) az állományilletékes parancsnok az általa vezetett szervezeti egység állománya vonatkozásában,
b) az illetékes humánigazgatási szakszolgálat.
28. A SZENYOR programhoz kapcsolódó hozzáférési és betekintési jogosultságok megadására, illetve a személyi
változások miatti módosítására az illetékes rendszergazda útján az állományilletékes parancsnokok intézkednek.
29.

Jelentési kötelezettségek
30. A 6. pontban megjelölt szervek állományilletékes parancsnokai a felmérés végrehajtásáról éves értékelő
jelentést készítenek, melyet a felmérést követő év január 15-ig az RSZKK vezetőjének kell megküldeni.
31. Az éves értékelő jelentés szempontjai:
a) összesített adatok és statisztikai kimutatások, valamint az ebből levont következtetések,
b) a felmérés vezetői megítélése,
c) a felmérést hátráltató tényezők,
d) az igazolatlanul távolmaradtak létszáma szervenként,
e) az igazolatlanul távolmaradók felelősségre vonására tett intézkedések szervenként,
f) a november 1. és december 31. között felmért hivatásos állományúak létszáma szervenként,
g) javaslatok az eredményesség növelése és a színvonal javításának érdekében,
h) a felmérést végrehajtó 50 életév feletti hivatásos állományúak, kormánytisztviselők és közalkalmazottak
létszáma.
32. A Rendőrség személyi állománya felmérésének végrehajtásáról szóló éves összesített értékelő jelentést az
RSZKK vezetője készíti el, és a szolgálati út betartásával a felmérést követő év február 15-ig az országos
rendőrfőkapitánynak felterjeszti.
33. A 6. pontban meghatározott szervek állományilletékes parancsnokai, vezetői kötelesek a felmérés
végrehajtására ütemtervet készíteni, amelynek tartalmaznia kell a végrehajtásért, koordinálásért felelős vezető nevét,
szolgálati helyét, beosztását és telefonszámát. Az ütemterv egy példányát a felmérés évében február 15-ig az RSZKK
vezetőjének kell megküldeni.

Az időszakos felmérés sikeres teljesítése érdekében teendő vezetői intézkedések

34. Az állományilletékes parancsnokok a rendészetért felelős minisztérium és a Rendőrség éves versenyprogramja
alapján intézkednek annak érdekében, hogy a személyi állomány a szükséges létszámmal és felkészülten vegyen
részt a különböző sportrendezvényeken.
35. A sportnaptárban nevesített versenyeken való részvétel szolgálati útnak minősül, melyen a résztvevők számára
térítésmentes utazást kell biztosítani.
36. A Rendőrség vezetői - igény esetén - munkaidőn túl is térítésmentesen biztosítják dolgozóik számára a
rendészeti objektumokban a szervezett sportolási lehetőséget.
37. Az állományilletékes parancsnokok megvizsgálják a gondozásukban lévő sportlétesítmények állapotát, és a
költségvetési lehetőségek függvényében intézkednek a létesítmények állagának megőrzésére, fejlesztésére, a
létesítmény megfelelő kihasználására.
38. Az állományilletékes parancsnokok felmérik a társszervekkel, helyi sportegyesületekkel, önkormányzatokkal
való, sportcélú együttműködési lehetőségeket és erről, valamint a 37. pontban foglaltakról első alkalommal az
utasítás hatályba lépésétől számított 30 napon belül, ezt követően minden év március 1-jéig jelentést készítenek, és
terjesztenek fel az ORFK RSZKK vezetőjének, aki ezek alapján összefoglaló jelentést készít az országos
rendőrfőkapitánynak.
39. A 6. pontban meghatározott szervek önálló vagy kapcsolt munkakörben sporttiszti státuszt alakíthatnak ki saját
státuszaik terhére, a 40. pontban foglalt feladatok mérlegelésével.
40. A Rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti végzettséggel rendelkező sporttiszt feladatai:
a) az állomány rendszeres kondicionális képzésének irányítása a heti két óra sportcélú szolgálatmentesség
hatékony felhasználása érdekében,
b) a fizikai alkalmassági felmérés szintfejlesztő és felzárkóztató programjának kidolgozása és kiadása,
c) önvédelmi foglalkozások szervezése,
d) rekreációs rendezvények szervezése, lebonyolítása,
e) sportversenyek szervezése, koordinálása,
f) a modern testnevelés és sporttudomány által elért új eredmények, módszerek figyelemmel kísérése és
felhasználása.
41. Az állományilletékes parancsnokok - a Hszt. 75. § (1) bekezdés második mondatában foglaltaknak
megfelelően - gondoskodnak az alkalmasság elérését és szinten tartását szolgáló felkészülés érdekében szükséges
heti két óra sportcélú szolgálatmentesség engedélyezéséről, melyet sportolásra alkalmas helyen, lehetőleg
sportlétesítményben lehet igénybe venni. Az illetékes szolgálati elöljárók a szolgálat ellátásának sérelme nélkül, a
helyi sajátosságok figyelembevételével, egyénileg vagy szervezett formában biztosítják az igénybevételt.
42. Az utasítás 41. pontja és az Országos Rendőr-főkapitányság kormánytisztviselői és közalkalmazotti állománya
részére munkaidő kedvezmény biztosításáról szóló 43/1997. (XII. 22.) ORFK intézkedés 2. pontja szerinti
kedvezmény csak hetente vehető igénybe, összevonására csak különösen indokolt esetben, az állományilletékes
parancsnok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyével kerülhet sor. A kedvezmény igénybevételét a
munkaidő-nyilvántartásban dokumentálni kell.
43. Az állományilletékes parancsnok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik a felmérésen „Kiváló”
értékelést elérőknek - beleértve az 50 év feletti hivatásos, valamint a közalkalmazotti és kormánytisztviselői
állományt is - a Hszt. 70. § (1) bekezdés h) pontja, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény 107. § h) pontja és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontja
alapján kettő napra (a váltásos munkarendben dolgozók esetén kétszer nyolc órára) a szolgálatteljesítés, illetve a
munkavégzési kötelezettség alóli mentesítéséről. A kedvezmény igénybevételét a munkaidő-nyilvántartásban
megfelelően dokumentálni kell.

III. fejezet
Záró rendelkezések
44.
45. A végrehajtás egységessége érdekében az utasítás hatályba lépését követő 30 napon belül az RSZKK a
felmérést végrehajtó állomány részére vonatkozó jogszabályi és belső normában foglalt előírásokat összefoglaló
útmutatót készít. Az RSZKK gondoskodik az útmutatónak a Rendőrség intranetes oldalán történő közzétételéről és
az abban szerepeltetett rendelkezések eseteleges módosítása vagy hatályon kívül helyezése esetén az útmutató
szövegének frissítéséről.

46. Az utasítás 2011. január 1. napján lép hatályba.

