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„Hogyan tervezik a határt védők
munkakörülményeinek javítását?” címen
benyújtott írásbeli kérdésér e

Novák Előd úr részére
országgyű lési képviselő
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Tisztelt Képviselő Ür ?

Az Országgyíilésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdése alapján „Hogyan
tervezik a határt véd ők munkakörülményeinek javítását?” címmel benyújtott, K/11657 .
számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

A déli határszakaszon szolgálatot ellátó állomány megfelel ően felújított rendőrségi
objektumokban és kereskedelmi szállásokon kerül elhelyezésre . A kialakított logisztikai
bázisokon valamennyi, a pihenéshez szükséges feltétel biztosított .

Az állomány napi háromszori, emelt kalóriatartalmú étkezésben – amely közül napont a
legalább az egyik mindig meleg étel —, továbbá véd őital-, gyümölcs- és éjszakaipótlék
ellátásban részesül .

A magyar—szerb határszakaszon szolgálatot teljesít ő végrehajtó állomány részére az időjárás
szélsőségeitől való védelem érdekében 75 katonai sátor, továbbá 78 es őbeálló került
felállításra. További 38 esőbeálló és 70 magasfigyel ő építmény kihelyezése 2016 . augusztus
végéig várható .

A ruházati ellátás fejlesztése érdekében a személyi állomány részére a sajátos szolgálat i
feladatok ellátásához leginkább alkalmas egyéni véd őeszközök (nyári-téli fejfedő, új típusú,
csapadék ellen védő öltözet, vízálló lábbeli) beszerzése és fejlesztése folyamatos .

A Rendőrség továbbra is folyamatosan vizsgálja azokat a megoldásokat, amelyek javíthatják a
határ mentén határőrizeti feladatokat ellátó rendőrök szolgálatteljesítési körülményeit .
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Az európai uniós források felhasználásával korábban végrehajtott, valamint a folyamatba n
lévő műszaki-technikai fejlesztések (járműbeszerzések, stabil és mobil h őkamera rendszerek ,
Schengen-buszok) tervezésének is egyik lényeges szempontja az, hogy az adott eszközöket ,
járműveket, berendezéseket alkalmazó állomány minél kulturáltabb munkakörülménye k
között teljesíthessen szolgálatot .

A zöldhatár őrizetével kapcsolatos feladatok ellátása ugyanakkor jellegéb ől adódóan kizárj a
az olyan körülmények megteremtését, amelyek valamennyi környezeti és időjárási behatással
szemben teljes mértékű védelmet biztosítanák.

Budapest, 2016 . augusztus „ /f G\ "
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Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Novák Előd
(Jobbik) országgyűlési képviselő „Hogyan tervezik a határt védők munkakörülményeinek

javítását?” című , K111657 . számú, írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016. augusztus
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