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Dr. Bak Sándor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
szolgálatvezető

Tisztelt Szolgálatvezető Úr!
A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
nevében az alábbi kérdésekre kérünk választ a Rendőrségi Érdekegyeztető
Tanács májusi űlésén:
1. Milyen lehetőséget lát az ORFK a távmunka lehetőségében?
2. Hány ilyen engedélyt adtak ki az állomány tagjai részére, milyen beosztásokban?
Helyi, területi, központi megoszlás?
A Home office -vel kapcsolatban az ORFK vezető videó beszélgetésen a 12 éven
aluli gyermekeket egyedül nevelő szülőknek engedélyezte az otthonról dolgozást. Mi
van a 13,14 éves kiskorú gyerekek megőrzésével. Több családban vannak nagyon
eltérő egyedi problémák.
PL.: mindkét gyermek beteg, esetleg férj is beteg. Miért nincs lehetőség az egyéni
kérelmek egyedi elbírálására? Van több veszélyeztetett (rákos) eset is.
3. Mi volt az oka annak, hogy 2020.04.03-án az összes ilyen engedélyt
visszavonták?
4. Tervezik-e ennek újbóli engedélyezését, ha nem, akkor miért nem?
5. Mivel a hatályos RISZ az elektronikus ügyfeldolgozáson és kapcsolattartáson
alapszik, sok beosztásban lehetne ez megoldás. Egyes helyeken pl. a tömeges
fertőződés idején ez tudná biztosítani a működőképesség fenntartását.
6. Ezekben a nehéz időkben különösen fontos a személyi állomány testi és pszichés
felfrissülésének, mentális állapotának hadra foghatóságának naprakészsége. Az,
hogy ki, milyen formában tudja feldolgozni a megfeszített munkával járó leterheltség
okozta feszült idegi állapot, fizikai erőfeszítések okozta stressz helyzeteket, egyéntől
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függ. Ugyanakkor a mentális igénybevételnek és a fizikai állapotnak
az egyensúlya megteremthető.
Az ORFK Vágóhíd utcai Kiképző Központjának jövőbeni sorsával kapcsolatban a
kérdésünk az, hogy jelenleg nagyszabású felújítási munkákat végeznek. Jó lenne, ha
a rendőrség személyi állománya továbbra is a korábbi feltételekkel vehetné igénybe
az objektumot.
7. A 2019. mintájú "Teniszing, sötétkék" elnevezésű, múlt évben kiosztott pique
pólónál hiányosságként merült fel, hogy, ha azt pl. a bűnügyi állomány használja,
akkor a mell résznél jobb oldalt vagy a nevét, vagy az azonosítóját tartalmazó
tépőzáras szövet helyezhető fel. A bal oldalról lemaradt a tépőzár ellen-oldala, ott
csupán az egyenruhások tudják elhelyezni azonosító jelvényüket a gombon. Kérdés:
akinek a jelvénye igazolványtokban van, az hova rakja a tépőzáras jelvényszámot..
8. Az ORFK nem tartja-e aggályosnak, hogy országszerte ismét egyre több és több
kolléga kell, hogy beperelje a munkáltatóját a megbízási díjak miatt. És, ebből
kifolyólag egyre több kollégának ítéli meg a bíróság. Mit kíván tenni az ORFK annak
érdekében, hogy ne a bíróságokat terheljék ezekkel az ügyekkel.
9.Palkovics miniszter úr által bejelentett újabb intézkedés, miszerint nem szükséges
a diplomához a nyelvvizsga. Amikor ez aktualizálódik, több száz, volt Rendőrtiszti
Főiskolás is kézhez kaphatja az oklevelét. Az ORFK készül-e ilyesfajta rohamra, mit
tervez, a "friss diplomások"-nak lesz-e tiszti helyük, - HSZT 16. §-a azt írja, hogy a
rendfokozati állománycsoport első rendfokozatába kinevezik - vagy csupán a termelő
szférában lesz szükség a "friss diplomásokra" a járvány elmúltával a gazdaság újra
indítása érdekében, tehát, Miniszter Úr szavai az ORFK illetékeseire nézve is
kötelező érvénnyel bírnak-e.
10. Milyen információi vannak a majdani rendvédelmi technikumok felett egyes
részfenntartói jogosultsággal bíró ORFK-nak? Mit tud/kíván tenni annak érdekében,
hogy valamennyi érintett számára a 2020.07.01.-én esedékes változások
egyértelműen pozitívak legyenek? Mikor lehet - már az elengedhetetlenül szükséges
információk birtokában - a szükséges személyügyi elbeszélgetéseket megtartani?

Budapest, 2020. április 10.

Tisztelettel
Dr. Bárdos Judit sk
elnök
BRDSZ
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