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Tisztelt Belügyminiszter Úr! 
 
 
A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete ( székhelye : 7100 Szekszárd, Augusz 
Imre u. 9-11. 3. emelet 306-307.) törvényes képviselőjeként A rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény ( a 
továbbiakban : Hszt. ) 313. §-a , valamint az Alaptörvény XVII. cikke és XXV. cikke alapján  
tisztelettel az alábbi  
 

k é r e l m e t  é s  j a v a s l a t o k a t  
 

terjesztem  Tisztelt Belügyminiszter Úr elé. 
 
Javasoljuk és nagy tisztelettel kérjük a jelenlegi járványveszélyre, valamint a kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, hogy a Hszt. 170. § ( 4 ) és ( 5 ) bekezdésében foglalt 
lehetőségével élve Tisztelt Belügyminiszter Úr szíveskedjen lehetőségeihez mérten a 
szükséges intézkedéseket, szabályozásokat megtenni azon kiskorú gyermeket nevelő 
szülők esetében, ahol mindkét szülő a rendvédelmi ágazatban végzi munkáját , vagy a 
rendvédelmi munkavállaló a kiskorú gyermekét egyedül neveli, illetve a kiskorú 
gyermeket nevelő szülők esetében, ahol az egyik szülő a rendvédelmi ágazatban a másik 
pedig az egészségügyi ágazatban végzi munkáját, a munkavállalók szülői 
kötelezettségeinek megfelelő ellátása érdekében, a gyermekek mindenek felett álló 
alkotmányos érdekeire is tekintettel. 
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Indokolás 
 
A kormány intézkedése alapján az oktatás digitális formájának bevezetése kapcsán, illetve az 
önkormányzatok által bezárt óvodák, bölcsődék miatt a kiskorú gyermekek felügyeletét a 
szülőknek kell megoldaniuk. Tény, hogy lehetőség van igénybe venni az oktatási és szociális 
intézmények által biztosított felügyeletet, viszont ez egyrészt fokozottabb fertőzésveszéllyel 
járhat – hiszen több gyermek van együtt, az intézménybe eljutáshoz a közlekedés kapcsán 
másokkal is kapcsolatba kerül a gyermek, s mára nyilvánvalóvá vált, hogy gyermek is válhat 
fertőzötté -, másrészt nem egyezik általában a felügyelet időtartama a rendvédelmi 
munkavállaló szolgálati beosztásának időtartamával ( főleg, ha a járványveszély kiterjedtsége 
okán szükségessé válik esetlegesen túlszolgálatok nagymérvű elrendelése, vagy akár 
bármikori berendeléssel járó készenlét ), azaz nehézséget jelenthet az is, hogy a munkavállaló 
a felügyelet letelte után a gyermekéért el tudjon menni.  
 
Álláspontunk szerint figyelemmel szükséges lenni arra is, hogy a rendvédelmi végrehajtó 
állomány fokozottabb fertőzésveszélynek van kitéve jelen helyzetben ellátandó feladatai 
kapcsán, azaz hamarabb hazaviheti a vírust, ami fokozottabbá válik, ha még a kiskorú 
gyermek is közösségben van elhelyezve. 
 
Ugyan a normál helyzetekre szóló esélyegyenlőségi tervek néhány megyei kapitányságnál – 
nem túl soknál – tartalmaznak havi 2 munkanap plusz munkaidő-kedvezményt a 
kisgyermekes munkavállalók számára, viszont ezen 2 nap kivétele, a szabadság kivételével ( 
ahol lehetséges ) sem biztosítanak elegendő időt arra, hogy a fentiekben jelzett csoportokba 
tartozó szülő meg tudják oldani az otthon lévő kisgyermekeik felügyeletét.  
 
Figyelemmel arra is, hogy jelenleg a koronavírus fertőzés még nem érte el a csúcsát, s a 
későbbi időben vélhetően a rendvédelmi végrehajtó állomány szolgálatai a szolgálati időn túli 
tervezést is fognak igényelni nagy mértékben, így szükséges lenne – álláspontunk szerint – 
megoldani azt a helyzetet, hogy a fenti csoportokba tartozó szülők esetében az édesanya el 
tudja látni a kiskorú gyermekek felügyeletét úgy, hogy ezt ne szabadsága terhére kelljen neki 
megtenni, ne fizetés nélküli szabadságot kelljen kérnie ( amit persze nem biztos, hogy kap, s 
ráadásul azon esetben TB ellátásra való jogosultságát is elveszti a munkabére mellett ), illetve 
a járvány esetleges elhúzódása miatt esetleg ne kelljen leszerelnie, mivel a szabadság nagy 
részével a munkáltató rendelkezik, illetve a fiatalabb korosztály esetén a napok száma 
alacsonyabb, így a szabadság hosszú távon nem biztosítja a gyermekfelügyelet ellátásához 
szükséges időtartamot. 
 
Értelemszerűen távmunka-végzésre a végrehajtó állomány esetében nem igen van lehetőség, 
nagyszülőkre a kockázat miatt nem bízhatók a kiskorú gyermekek, a végreható állomány 
anyagi lehetőségei nem engedik meg, hogy az előreláthatóan hosszabb ideig tartó helyzetben 
bébiszittert fizessen meg az, aki másként nem tudja megoldani szolgálatellátása miatt a 
kiskorú gyermek felügyeletét. 
 
Fentiek okán javasoljuk, hogy a fent jelzett rendészeti munkavállalók csoportjai esetében – 
amennyiben lehetőség van rá a többi kiskorú gyermeket vagy legalább a 10 éves korig terjedő 
korosztályba tartozó gyermeket nevelő állomány esetén is - lehetőségeihez mérten 
szíveskedjen intézkedést hozni, hogy az egyik szülő a kiskorú gyermek felügyeletét fizetett 
szabadidőben el tudja látni ( akár rendkívüli fizetett szabadság igénybevételével, akár 
keresőképtelen állományba vételével vagy alapfizetéssel járó rendelkezési állományba vétellel 
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stb. ), vagy ha ez nem lehetséges, akkor legalább a gyermekfelügyelet megszervezésére 
fordított anyagi terhei kompenzálásra kerüljenek a rendvédelmi ágazatban dolgozó szülőnek.  
 
Amennyiben Tisztelt Miniszter Úrnak nincs lehetősége a probléma - fent hivatkozott Hszt-
beli rendelkezések alapján történő - megoldására, úgy tisztelettel kérjük, továbbítsa a 
Kormány felé kérelmünket a mielőbbi és hatékony problémamegoldás érdekében, a családos, 
kiskorú gyermeket nevelő rendvédelmi dolgozók megsegítése, a munkavállalók kiskorú 
gyermekeinek biztonsága érdekében. 
 
Jelen helyzetben érzékelhető és vitathatatlan, hogy mind Tisztelt Miniszter Úr, mind a Tisztelt 
Kormánytagok, mind Tisztelt Miniszterelnök Úr mindent megtesznek, előrelátó gondoskodó 
intézkedéseket hoznak, s emberfeletti munkát folytatnak a magyar állampolgárok és hazánk 
védelme érdekében. Kérjük, szíveskedjenek a fent vázolt probléma megoldását is szem előtt 
tartani. 
 
Tisztelettel kérjük Tisztelt Belügyminiszter Urat, hogy szíveskedjen javaslatainkat 
megfontolni, s a jelenlegi helyzetben kiemelkedő tevékenységet végző végrehajtó 
állomány érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni lehetőségeihez mérten. 
 
A jelen helyzetben végzett emberfeletti, az állampolgárokat és az Ön irányítása alatt álló 
szervek állományát védő munkájához jó egészséget, kitartást és sok erőt kívánunk. 
 
Szekszárd, 2020. március 20. 
 
  
 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
 

dr. Balázs Ildikó sk. 
főtitkár 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 
 
 
 


