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Tisztelt Dandártábornok Úr! 

 

A szolgálatszervezésről szóló szakutasítás tervezetével kapcsolatosan az alábbi észrevételeket 

tesszük. 

 

1. Hiányoljuk, hogy nem szabályozza a közalkalmazottak, polgári alkalmazottak, illetve 

egyéb munkavállalók szolgálatszervezését. 

2. Javasoljuk a szakutasításba foglalni a HSZT. 17. § - ában foglaltakat: 

 

 17. § (1) A hivatásos állomány tagja a tartózkodási helyéről - szabadsága ideje alatt is - a 

szolgálati, szolgálatteljesítési helyére visszarendelhető. 

(2) A visszarendelésre a szolgálati elöljáró jogosult. Nem rendelhető vissza a hivatásos 

állomány tagja, ha a visszarendelés számára a szolgálati feladat végrehajtásával 

arányban nem álló jog- vagy érdeksérelmet okozna. A visszarendelés folytán felmerült 

költséget a hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni. 

 

A törvényben foglaltak szerint a hivatásos állományi tagot, visszarendelése esetén 

költségtérítés illeti meg, nem pedig költségtérítési hozzájárulás. 

 

3. A korábbi tervezethez képest valamilyen okból kikerült a következő: 

 

70. § (1) Mentesül a hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól: 

a) az állampolgári kötelezettségének teljesítése alatt; 

b) a közeli hozzátartozója halálakor, esetenként legalább 2 munkanapra; 

c)
276

 a kötelező orvosi vizsgálat - ideértve a várandóssággal összefüggő orvosi vizsgálatot 

is - teljes időtartamára; 

d) a véradás miatt távol töltött teljes - a szolgálati helyen kívül szervezett véradás esetén 

legalább 4 óra - időtartamra; 

e)
277

 az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárással összefüggő vizsgálat 

időtartamára; 

f)
278

 tanúzási kötelezettség teljesítése esetén a megjelenéshez és a kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges időtartamra; 
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g)
279

 ha elháríthatatlan ok miatt nem tud a szolgálati helyén megjelenni; 

h)
280

 a szolgálati viszonyra vonatkozó szabály vagy engedély alapján. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a hivatásos állomány tagja a távollét 

idejére távolléti díjra jogosult. 

 

Javasoljuk a törvényi szabályozás figyelembe vételét a szakutasítás kiadásánál. Javasoljuk 

belefoglalni a szabályzóba azt is, hogy a hivatásos állományi tagot szolgálattal összefüggő 

állampolgári kötelezettségének teljesítése alatt, tanúzási kötelezettsége esetén stb. 

szolgálatteljesítési idő vagy távolléti díj illeti meg. 

 

4. A büntetés-végrehajtásnál lévő teljes pótlékrendszer szabályozóba foglalását 

javasoljuk, különös tekintettel a készenléti pótlékra. 

 

Sajnálattal tapasztaljuk egyes intézeteknél, hogy az intézetparancsnok (pl. ünnepnapokon) 

készenléti szolgálatot rendel el, de annak díjazására nem intézkedik. Országos szinten 

egységes gyakorlatot alakítana ki a szabályzóba foglalás. 

 

5. A tervezet IV. fejezet 25. pontjában foglaltakat javasoljuk újragondolni. Napi 

szolgálatszervezési naplót ez ideig csak a biztonsági osztályok vezettek. A szabályzó 

szerint ezen túl a gazdasági osztályok, gazdasági társaságok, bv. osztályok, 

egészségügyi osztályok – minden területen, ahol hivatali munkarendtől eltérő, illetve 

folyamatos, váltásos munkarendben dolgoznak -  tekintetében is előírás lenne azok 

vezetése. Véleményünk szerint az új rendszernek a bürokrácia, a szükségesnél több 

dokumentálás redukálása is célja kellene, hogy legyen. 

 

Tisztelt Dandártábornok Úr! 

 

Kérem, szíveskedjen figyelembe venni az általunk javasoltakat is a szakutasítás hatályba 

léptetése előtt.  

 

Budapest, 2014. január 27. 

        

     Tisztelettel: 

 

         

 

Kucsera Miklós 

               főtitkár 

továbbítva: elektronikusan 
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