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GONDOLATOK  A RENDŐRSÉGI  LOGISZTIKA  EGYES 
ELEMEI  KIHELYEZÉSÉNEK  LEHETŐSÉGEIRŐL,  

ELŐNYEIRŐL  ÉS  KORLÁTAIRÓL 

Németh Gyula1 

A cikk célja bemutatni a rendőrségi logisztika jelenlegi feladatait, 
és ennek bázisán elemezni a polgári logisztika alkalmazhatóságát a 
rendőrségnél. 

A rendőrségi logisztikát, hasonlóképpen a katonai logisztikához a 
költségvetés tekintetében két részre lehet bontani: 

Az első az úgynevezett fogyasztói, vagy fenntartási logisztika (dolo-
gi, működési). Ez normatívákon alapuló, pontosan kiszámítható költség-
vetési háttérrel rendelkezik. Általában az utolsó öt év statisztikai adatait 
veszik figyelembe, területe a rendőri tevékenység szükségleteinek a biz-
tosítása. 

A másik, e területen jól elkülöníthető az úgynevezett fejlesztési (fel-
halmozás, felújítás) logisztika, amely új technikai eszközök, gépjármű-
vek, műszaki felszerelések beszerzését, rendszerbeállítását jelenti. 

I. A rendőrségi logisztika nemzetgazdasági bázisra épülésé-
nek lehetőségei 

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a honvédséghez hasonlóan a 
rendőrségnél is vannak olyan területek a logisztikai támogatásban, 
amelyeket csak saját erőinkkel tervezhetünk. A rendőrségi logisztikának 
saját erővel kell megoldani azokat a problémákat, amire a polgári szféra 
megfelelő kapacitás hiányában képtelen, mivel ezekre a szolgáltatásokra 
a civil életben nincs, vagy nagyon minimális az igény. Ilyen terület a 
harcjárművek, fegyverek és lőszerek javítása. Ezen a területen együtt-
működés tapasztalható a Magyar Honvédség és a rendőrség között. A 
rendőrség harcjárműveit a HM Currus Rt javítja. Néhány harcjármű vo-
natkozásában a magas óradíjak ellenére is olcsóbb a HM javítóbázisának 
az igénybevétele, mint saját javítóműhely fenntartása. 

                                                      
1  Németh Gyula rendőr alezredes, a ZMNE doktorandusza. 
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Más a helyzet az olyan szolgáltatások estében, melyek a civil szférá-
ban több szolgáltatótól is megvásárolhatók. Ilyen terület a takarítás, ét-
keztetés, személy és tehergépjármű javítás, személyszállítás.  

A polgári logisztika igénybevételét támogatók álláspontja szerint e 
területen költségcsökkentés érhető el, mert a külső szolgáltató nagyobb 
tapasztalata, speciális tudása és eszközállománya, illetve méretgazdasá-
gossága folytán annyival alacsonyabb költséggel tudja az adott logiszti-
kai funkciót ellátni, hogy a már profittal növelt ár is alacsonyabb, 
mintha a rendőrség maga látná azt el. A kérdés persze valójában az, 
hogy rendőrségi objektum (például laktanya) üzemeltetését alapul véve a 
gazdasági szakemberek néhány évtized tapasztalatával a hátuk mögött va-
jon jól határozták- e meg a kiszolgáló személyzet létszámát. Vajon a ta-
karító személyzet példáját alapul véve a napi teljesítmény normája ala-
csonyabb-e a polgári életben elfogadott normákénál? 

Amennyiben a rendőrségi logisztika olyan normákat alkalmaz, mint 
a polgári logisztika, és az alkalmazottak kihasználtsága nem alacsonyabb 
a civil szféráénál, akkor vajon olcsóbb a szolgáltatás kihelyezése, mint 
saját logisztika igénybevétele? (Mindig szem előtt kell tartanunk azt az 
alapvető megállapítást, hogy a szolgáltató nyeresége a rendőrségnek 
plusz kiadást jelent. A szolgáltató profit orientált, és mindent elkövet an-
nak érdekében, hogy a törvényi keretek között a profitját növelje.) Ter-
mészetesen csak abban az esetben, amennyiben a teljesítménynormák, és 
az alkalmazottak kihasználtsága megegyezik a polgári logisztikában elfo-
gadottakkal. A fentiekre tekintettel úgy gondolom, hogy a rendőrségi lo-
gisztika csak abban az esetben váltható ki a polgári logisztikával, 
amennyiben a rendőrségi objektumok mérete túl kicsi ahhoz, hogy saját 
apparátust tartsunk fel. Nagyobb, illetve kisebb kapitányságok esetében 
eltérő következtetésre lehet jutni. Az első esetben esetleg saját logisztikát, 
míg a másik esetben polgári logisztikát érdemes igénybe venni. 

II. A polgári szférával „csereszabatos” szolgáltatások igény-
bevétele 

Néhány gondolatban érzékeltetem a problémát, nevezetesen azt, 
hogy a rendőri szervezet fenntartási költségei terhére megvásárolja a 
különféle szolgáltatásokat (elhelyezés, étkeztetés, gépjárműjavítás). A 
rendőri szervezet oldaláról ez normatív pénzgazdálkodást jelent, mivel 
annak fenntartási költségeit normák alapján számítják, és a szolgáltatást 
igénybevevő szervezetnek nincs más dolga, mint megrendelni a szolgálta-
tást. Ilyen szolgáltatások igénybevétele még nem elterjedt a rendőrségnél. 
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Takarítást kisebb őrsök, alosztályok rendelnek meg polgári cégektől, 
mert teljes foglalkoztatás mellett nem lehet megfelelő szintű a dolgozók 
kihasználtsága. Más a helyzet szállítási szolgáltatások igénybevétele 
esetén. Az autóbuszok beszerzési ára, éves járulékos költségei (műszaki 
vizsga, környezetvédelmi felülvizsgálat, javítás, karbantartás) olyan ma-
gasak, hogy az évi néhány ezer kilométeres igénybevétel mellett kifizető-
dőbb külső vállalkozók igénybevétele. Szerződéskötéssel, olyan biztosí-
tékokkal rendelkezhetünk, amiben a vállalkozó az igényeinknek meg-
felelő garanciákat ad. (például megfelelő szállítókapacitás rendelkezésre 
tartása). 

III. A szolgáltatások kihelyezésének általános szempontjai 

A szolgáltatások kihelyezése kapcsán meg kell tudnunk állapítani 
azokat a szempontokat, amelyeket e területeket érintő döntéseinket 
megelőzően figyelembe kell vennünk, és a későbbiekben is szem előtt 
kell tartani. 

A rendőri vezetés elhatározásának kérdése, hogy a saját logisztikai 
szervezet milyen mértékben vállalja magára vagy adja át arra specializá-
lódott vállalkozásoknak a logisztikai funkciók végzését. A döntést elsőd-
legesen a szervezeti célok, a várható költségek, a piacon fellelhető szol-
gáltatók kínálata, árajánlata határozza meg, mely függ a meglévő szabad 
kapacitásuktól is. 

A logisztikai támogatás színvonala akkor emelhető, ha specializá-
lódott szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe. A magasabb szintű 
szolgáltatást a specializálódott szolgáltatók azért tudják olcsóbban kínál-
ni, mert több megbízóval állnak kapcsolatban, és igyekeznek kapacitásu-
kat minél jobban kihasználni. Emellett a nagyobb szolgáltatók a logiszti-
kai igényeknek megfelelő korszerű, de igen magas tőkeigényű 
infrastruktúrával, magasabb minőségi fokon tudják garantálni a szol-
gáltatást. 

A szolgáltatók kiválasztásánál elsődleges szempont kell, hogy le-
gyen az, hogy ugyanazt a szolgáltatást olcsóbban tudják biztosítani, mint 
a saját logisztikai szervezetünk. 

A szolgáltatások kihelyezése kapcsán továbbra is teljesülnie kell 
az ellátási, elosztási logisztikával szemben támasztott követelmény-
nek, azaz, hogy a termék (vagy szolgáltatás) a megfelelő helyen, meg-
felelő időben, megfelelő mennyiségben, a megfelelő minőségben a 
megfelelő áron álljon rendelkezésre. 
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Lényeges szempont, hogy az informatikai rendszerek üzemeltetésé-
nél nem az ár, hanem a biztonság az elsődleges. Nem szabad kihelyezni 
az informatikai hálózatok üzemeltetését, ha nincs garantálva az adatbá-
zisok biztonsága. 

A logisztikai feladatok külső vállalkozásba adása kapcsán nem sé-
rülhetnek az alaprendeltetésből adódó feladatok. A szolgáltatás igénybe-
vételét követően folyamatosan vizsgálni és elemezni kell annak hatását a 
szervezetre, és a szervezet logisztikai rendszerére. 

A vizsgálat szempontjai az alábbiak: 

Milyen változások következtek be a logisztikai teljesítményben; 

1. Milyen változások következtek be a logisztikai költségekben; 

2. Milyen változások következtek be a munkamorált illetően; 

3. Milyen átképzést tesz szükségessé a kihelyezés a logisztikai ál-
lomány körében; 

4. Milyen változások következtek be a fogyasztói elégedettségben, 
azaz a szolgáltatást közvetlenül igénybevevők körében. 

IV. A szolgáltatások kihelyezésének előnyei: 

1. Amennyiben a külső vállalkozó, vagy szolgáltató gazdaságosab-
ban, megbízhatóbban képes biztosítani a szolgáltatást, abban az 
esetben a rendőrség forrásokat takarít meg; 

2. A szolgáltatási szerződések keretszerződésekben foglalat árked-
vezményekkel nagyobb volumenű megrendelések eredményeként 
költségmegtakarítás realizálható; 

3. A szolgáltatás, vagy tevékenység díja jól tervezhető, a végrehajtó 
állomány is tudatába kerül, hogy mi mennyibe kerül; 

4. A kihelyezéssel az eddig rugalmatlan rendszer rugalmassá válik. 
A változó igényekhez, körülményekhez rugalmasan alkalmazko-
dik. Szezonális szolgáltatások végrehajtására nem kell létszámot 
növelni, majd később leépíteni; 

5. Biztosítja legújabb technikák, technológiák, speciális szakértelem 
külső szolgáltatók révén történő elérését; 
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6. Csökken a kiszolgálói állomány aránya a végrehajtóihoz képest; 

7. Csökkenthetjük raktári készleteinket, a felszabaduló raktárkapa-
citásunkat értékesíthetjük. 

V. A szolgáltatások kihelyezésének kockázatai: 

1. Függőség alakulhat ki a szolgáltató cég megbízhatóságának, ru-
galmasságának és lehetőségeinek függvényében; 

2. A szolgáltató valós teljesítményéről, munkája minőségéről csak a 
szerződés megkötése, a feladatvégzés befejezése után alkotunk 
valós képet, nem megfelelő teljesítés esetén szerződést bontani 
csak jogi úton lehet; 

3. Megnövekszik az átfutási idő, míg saját logisztikai szervezetünk 
azonnal megkezdi a feladat végrehajtását, addig a külső vállalko-
zó részére „megrendelőt” kell kiállítani, a megrendelőnek tar-
talmilag és formailag meg kell felelni az előírásoknak (akár négy 
főnek is alá kell írni a megrendelőt, ami időigényes); 

4. Amennyiben a központi költségvetési támogatás megnyitása ké-
sik, úgy számolnunk kell késedelmi kamatok kifizetésével, és 
ezeket, a forrásokat más tevékenység finanszírozásától kell meg-
vonni. 

VI. A szolgáltatások kihelyezésével kapcsolatos kockázatok 
csökkentésének lehetséges eszközei: 

1. Közbeszerzési eljárás precíz kiírása, a feltételek pontos, egyér-
telmű meghatározása; 

2. A jelentkező szolgáltatók leinformálása; 

3. Szerződési biztosítékok alkalmazása; 

4. Olyan együttműködési rend kialakítása, ami gyors munkavégzést 
eredményez; 

5. Viszonylag hosszú fizetési határidő megszabása; 

6. Minőségbiztosítási eszközök alkalmazása. 
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VII. Újdonság - a rendőrség szolgálati gépjárműveinek bér-
lete 

A rendőrség mérföldkövet jelentő lépésre szánta el magát 2005-
ben. 3000 db szolgálati gépjármű bérlésére (három éven keresztül évi 
ezer darab) közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást az indokolta, hogy 
addigra a szolgálati gépjárművek amortizálódtak, elhasználódtak. Üze-
meltetési, fenntartási költségeik magasak voltak, a járművek gyakran 
meghibásodtak, a rendszerből történő kivonásukat nem lehetett tovább 
halogatni. Ekkora mennyiségű új gépjármű beszerzéséhez szükséges 
pénzügyi forrással a rendőrség nem rendelkezett. 

A közbeszerzési eljárás kiírásakor a korábbi időszak üzemeltetési és 
rendőrszakmai tapasztalatait vették figyelembe, valamint számításokat 
végeztek a tulajdonukban lévő gépjárművek futás teljesítményéről és ja-
vítási költségeinek alakulásáról kilométer-telítettségük figyelembevételé-
vel (1. számú táblázat). A rendőrség olyan gépjárműveket kívánt bérelni, 
amik megerősített futóművel rendelkeznek, motorvédő lemez van felsze-
relve, belül tágas és kényelmes, a rendőri felszerelés elfér, és nem mellé-
kesen, amelyek klímával rendelkeznek. 

Az eljárás megindítása előtt elemezni kellett a korábbi időszak üze-
meltetési adatait, és az eljárást az adatok tükrében kellett elindítani. 

A korábbi időszak üzemeltetési adatai az alábbiak voltak: 

I.  2001. év üzemeltetési adatai: 
Jármű típus Mennyiség/db/ Futott tel-

jesít-
mény/E 

km/ 

Összes 
javítási és 
járulékos 
költség /E 

Ft/ 

Egy 
km-re 

jutó jav. 
és járu-
lékos 
költ-

ség/Ft/ 

Javítási 
költség / 
jármű /E 

Ft/ 

Személygépkocsi 117 2.279 80.498 35,3 688 
URH-s Lada Niva 13 370 13.200 35,7 1.015 
járőr URH-s sze-
mélygépkocsik  

36 930 28.080 30,2 780,1 

Új gépjárművek  3 24 180 7,5 60 
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II.  2002. év üzemeltetési adatai: 
Jármű típus Mennyi-

ség/db/ 
Futott teljesít-
mény/E km/ 

Összes 
javítási 

és járulé-
kos költ-
ség /E Ft/

Egy km-
re jutó 

jav. és já-
rulékos 

költ-
ség/Ft/ 

Javítási 
költség / 
jármű /E 

Ft/ 

Személygépkocsi 119 2120 68.862 32,5 578,6 
URH-s Lada Ni-
va 

13 343,7 15.475 45 1.190,4 

Bevetési Pk. árőr 
URH-s személy-
gépkocsik 

36 835,8 24.885 29.8 691,2 

Új gépjárművek 6 51,3 0 0 0 

III.  2003. év üzemeltetési adatai /06.30-ig/: 

Jármű típus Mennyi-
ség/db/ 

Futott teljesít-
mény/E km/ 

Összes 
javítási 

és járulé-
kos költ-
ség /E Ft/

Egy km-
re jutó 

jav. és já-
rulékos 

költ-
ség/Ft/ 

Javítási 
költség / 
jármű /E 

Ft/ 

Személygépkocsi 127 890,4 38.398 43.1 302,3 
URH-s Lada Ni-

va 
13 141 9.800 69,5 754 

Járőr URH-s 
személygépko-

csik 

30 385 13,680 35,5 456 

Új gépjárművek 9 28,1 850 30,2 94,4 
 

A 2001, 2002, és 2003. év üzemeltetési tapasztalataiból levonható 
következtetések: 

Megállapítható, hogy URH-s személygépjárművek esetén 1 db jár-
műre átlagosan 750-800000 forintot kellett fordítani javításra, és egyéb 
kiegészítők megvásárlására, az egy kilométerre jutó javítási és járulékos 
költség (biztosítási díj, gumiabroncs, különféle folyadékok) 30-35 forint 
volt, ami 60%-os amortizációs mutatóknál jelentkeztek.  

Az újonnan beszerzésre került URH-s személygépjárművek üzemel-
tetési költségeit elemezve kiderül, hogy az adminisztrációs költségeken 
kívül egyéb kiadások nem jelentkeznek. 

Új gépjárművek vásárlása esetén a gyártó cég általában 100000 km-
ig vagy az autó 3 éves koráig teljes körű garanciát vállal. A gépjármű 
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üzemeltetési költsége az autó 5 éves kora után mutat jelentősen emelkedő 
tendenciát. A BM normáknak megfelelően a jármű használatból kivonha-
tó. A személygépkocsi maradványértéke ebben az esetben viszonylag 
magas, általában a beszerzési ár 40%-a. 

A bérleti konstrukció alkalmazásánál a fenti üzemeltetési adatokból, 
az új gépjármű beszerzési árából, és annak rendőri jellegének kialakítási 
költségeiből kellett kiindulni. A tárgyalásos közbeszerzési eljárás kereté-
ben olyan bérleti árat kellett „kialkudni”, ami közelít a korábbi üzemelte-
tési költségekhez. 

Az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás szerződését ta-
nulmányozva megállapítható, hogy a rendőrség ezeknek, a feltételeknek 
sikeresen tett eleget. 

Összességében úgy ítélhető meg, hogy érdemes a rendőrségi logisz-
tika egyes területeinek civil (piaci) szférába való kihelyezésével foglal-
kozni, azzal együtt, hogy több szempont egyidejű érvényesítése szüksé-
ges: 

1. A rendőrségnél differenciáltan kell élni a kihelyezésekkel. 

2. A rendőri szervezetek létszám, felépítés és elhelyezésbeli kü-
lönbségei miatt a kihelyezéseket egyedileg kell vizsgálni, azaz 
lehet, hogy az egyik estben olcsóbb a szolgáltatás kihelyezése, 
míg a másik esetben saját logisztikai szervezet fenntartása kifize-
tődőbb. 

3. Saját logisztikai szervezet akkor működtethető jól, ha a teljesít-
mény normák, és az alkalmazottak munkaidejének kihasználtsága  
megegyezik a polgári logisztikában használtakkal.  

4. A rendőrségnek különböző, elsősorban biztonsági okok miatt 
meg kell tartani azokat az elemeket, melyek sajátosan csak általa 
elvégezhető feladatok ellátásához kellenek.  

5. A szolgáltatások kihelyezése nem csökkentheti az alaprendelte-
tésből adódó feladatok magas szinten történő ellátását, kiszolgá-
lását.  

6. Kiemelten kell kezelni, és körültekintően kell lefolytatni a kihe-
lyezésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat.  
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