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Tisztelt Szolgálatvezető Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre
u. 9-11. 3. emelet 306-307. ) nevében a következő Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács
ülésére a következő kérdéseket terjesztem elő :

1. Kötelező oltással kapcsolatban

- Hány  főt  érint  a  kötelező  oltás  a  rendőrség  állományából,  azaz  hány  oltatlan
személy van az ORFK ismeretei szerint,  s ez az állomány hány százaléka?

- Amennyiben  nem veszik  fel  az  oltást  a  beoltatlan  személyek  és  fizetésnélküli
szabadságra  kell  menniük,  megoldott-e  és  milyen  módon  a  kieső  állomány
pótlása? 

- Rendelkezik-e  arról  ismerettel  az  ORFK,  hogy  a  kötelező  oltást  elrendelő
kormányrendelethez  készülnek-e  akár  a  BM  által,  akár  az  ORFK  által
részletszabályokat tartalmazó normák? Ha igen, ezek kiadása mikorra várható?

- Amennyiben az oltatlan munkavállaló nem veszi fel az oltást, s a kormányrendelet
szerint  fizetetlen  szabadságra  kell,  hogy  menjen,  ezt  a  munkáltató  egyoldalú
jognyilatkozatban fogja-e közölni? Amennyiben a munkavállaló ezt nem fogadja
el,  mik  lesznek  ennek  a  következményei?  Ha  megszűnik  a  jogviszony,  akkor
milyen módon, feltételekkel történik ez?

- Az  ORFK  álláspontja  szerint  milyen  jogorvoslati  lehetőségei  lesznek  azon
munkavállalóknak, akik nem kívánják az oltást felvenni a munkáltatói felszólítás
ellenére, illetve nem kívánnak fizetés nélküli szabadságra menni?

- Az ORFK álláspontja szerint a fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállalók
vállalhatnak-e bármilyen munkát a fizetésnélküli  szabadság ideje alatt,  vagy ezt
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csak  a  Hszt-ben  szabályozott  másodállás  engedéllyel  tehetik-e?  Ha
engedélyköteles lesz a munkavállalás, milyen jogorvoslati lehetőségek lesznek?

- Milyen státuszba fognak kerülni a fizetés nélküli szabadságra küldött dolgozók?

- Az ORFK álláspontja szerint, ha az 1 év fizetésnélküli szabadság eltelik, milyen
módon kerül megszüntetésre a dolgozó jogviszonya ( figyelemmel a felmentési
időre, végkielégítésre stb. )?

- Az ORFK álláspontja szerint, ha a munkavállaló a munkáltatói kötelezés alapján
veszi fel az oltást,  ki vállalja a felelősséget az oltások beadását követő esetleges
mellékhatások,  egészséggel  összefüggő  esetleges  betegségek,  károsodások
következményeiért?  Van-e  tudomásuk  arról,  hogy  esetleges  egészségkárosodás
esetében  ezt  szolgálati  kötelmekkel  összefüggőnek  lehet-e  minősíteni,  hiszen
munkáltatói elrendelés alapján oltatja be magát az adott dolgozó?

- Az ORFK álláspontja  szerint  ha  a  munkavállaló  nem oltatja  be  magát,  fizetés
nélküli szabadság után megszűnik a jogviszonya, viszont megállapították számára
a  járványhelyzeti  védekezésben  való  részvételére  tekintettel  a  10  nap
pótszabadságot, mi lesz ezen szabadságok kiadásával/megváltásával?

2. „Hathavi juttatás”

- Milyen  információkkal  rendelkezik  az  ORFK  a  kormány  által  jövő  évre  ígért
„hathavi juttatás”-ról ( kik kaphatják, mikor, stb. ) ?

- Élt-e, s ha igen milyen javaslatokkal az ORFK a hathavi juttatással kapcsolatban a
jogalkotó felé?

3. Leszerelések

- 2021-ben ezidáig – figyelemmel az év nagy részében hatályos leszerelési tilalomra
– hány fő  hivatásos  állományú  munkavállaló  leszerelése  történt  meg,  s  ezek  a
leszerelések okok szerint milyen arányúak voltak?

- 2021-ben hány fő létesített hivatásos állományú, illetve riasz-os jogviszonyt?

- Hány százalékos  a  rendőrségi  feladatok  ellátásához  szükséges  állománylétszám
feltöltöttsége?

4. Riaszos munkavállalók

- Élt-e,  s  ha  igen  milyen  javaslatokkal  az  ORFK  a  riaszos  munkavállalók
illetményének emelésével kapcsolatban a jogalkotó felé?

- Ugyanúgy, mint a hivatásos állományúak esetében a riaszos dolgozóknál is sok
problémát jelent, hogy nem csak a saját munkakörükhöz tartozó feladatokat kell
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ellátniuk,  hanem  más  munkakörbe  tartozó  feladatokat  is  megbízási  díj  nélkül.
Vizsgálta-e ezt a problémát a riaszosok, illetve a hivatásos állomány esetében az
ORFK,  s  szándékozik-e  valamilyen  intézkedést  tenni  a  plusz  feladatok
kompenzálása  érdekében figyelemmel  a  megbízási  díjakkal  kapcsolatos  jogerős
bírósági ítéletekre?

5. Cafetéria

- A jövő évre vonatkozóan él-e a BM felé javaslattal  az ORFK a cafetéria keret
megemelésével  kapcsolatban,  figyelemmel  a  vonatkozó  kormányrendelet
módosítására?

6. Bérlakások

- Mennyi szolgálati bérlakással rendelkezik a rendőrség ( megyei főkapitányságok,
BRFK, KR szerinti bontásban )?

- Hány szolgálati bérlakás felmondása történt meg eddig ebben az évben, s jelenleg
mennyi bérlakás szerződés áll felmondás alatt?

- Tervez-e  azzal  kapcsolatban  intézkedéseket  tenni  az  ORFK,  hogy  a  bérleti
jogviszony  hosszabbítás  jelenlegi  lehetőségei  megváltozzanak,  azaz  a  2-szer  5
éves  hosszabbítás  növekedjen,  s  az  érintett  munkavállalók  a  hosszabbítások
megszűnése után ne kerüljenek utcára? ( Ismereteink szerint a BRFK esetében 28
lakás tekintetében áll fenn ilyen jellegű probléma. )

- Van-e tervben új szolgálati lakások / szolgálati férőhelyek kialakítása?

7. Ruházat

- A bakancs és az egyenruha nem megfelelő minőségével kapcsolatban továbbra is
több  jelzést  kapunk.  Végzett-e  az  ORFK,  s  ha  igen,  milyen  vizsgálatokat  az
egyenruházat  minősége  tekintetében,  s  terveznek-e  a  minőséggel  kapcsolatos
intézkedéseket?

8. Teljesítményjuttatás

- Hány fő részesült ebben az évben teljesítményjuttatásban, s ezek milyen összegűek
voltak?

9. Határszolgálat 
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- Hány alkalommal történt ellenőrzés 2021-ben a migráció miatt határon szolgálatot
teljesítő  állomány  ellátásának  (  szállás,  élelmezés  )  megfelelősége  érdekében,
illetve munkavédelmi szempontból, s mik voltak az ellenőrzések megállapításai ?

- A határállomásokon lévő sugárkapuk tekintetében hány munkavédelmi ellenőrzés
( beleértve azt is, hogy  hány kapu tekintetében ) történt ebben az évben, s s mik
voltak az ellenőrzések megállapításai ( főleg az ott dolgozók „sugárterhelésére”
figyelemmel ) ?

10. Pótszabadság

- Hány  főt  érintett  a  járványhelyzetben  végzett  tevékenységre  tekintettel
megállapított 10 nap pótszabadság megállapítása?

- Eddig hogyan valósult meg a pótszabadságok kiadása ?

- Azon személyek  esetében,  akiknek  a  jogviszonya  megszűnt  a  megszűnés  előtt
kiadásra került-e a pótszabadság minden esetben?

11. Mivel 2020. december 20-án megküldött kérdéseinkre sem kaptunk választ, így
azok aktualizált megválaszolását is kérjük.

Szekszárd, 2021. november 10.

Munkájához jó erőt, egészséget kívánva,

tisztelettel:

dr. Balázs Ildikó sk.
főtitkár

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum DR.
BALÁZS ILDIKÓ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.11.10. 23.32.40


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. BALÁZS ILDIKÓ
Születési hely: VÁC
Születési dátum: 1967.05.12.
Anyja neve: SZÉP ILONA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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