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Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Az Országgyűlés honlapjáról értesültünk, hogy tervben van a veszélyhelyzet meghosszabbítása
az ismert jogkövetkezményekkel együtt.
A járványügyi veszélyhelyzet egyes intézkedéseire vonatkozó kiterjesztésnek a koronavírus
természetének és kiszámíthatatlanságának ismeretében lehetnek indokai, azonban kérjük, hogy
az egészségügyi dolgozók foglalkoztatásának egyes járványügyi szabályait módosítsák.
1. Kérjük, hogy az egészségügyi dolgozók felmondásának tilalma szűnjék meg. Már az új
egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésekor is nyilvánvalóvá vált, hogy az
egészségügyi dolgozók többsége a pályán maradt, tehát indokolatlan bizalmatlanság azt
feltételezni, hogy ha nem lenne szigorú tiltás, akkor elhagyná a munkahelyét. Ez a tiltás még
kiszolgáltatottabbá teszi az egyébként is gyakran erős függőségben tartott dolgozókat, ami
nem javítja a betegellátást. Gyakran családi, egészségi okból is tervezik a váltást a
munkavállalók, többnyire az állami ellátórendszerben mozognak, ezt nincs értelme
korlátozni. Ugyancsak törvény adta jog a 40 éves munkaviszonnyal rendelkező nők
nyugdíjba vonulásának lehetősége, amit sok munkáltató a munkavállalói kezdeményezésű
jogviszony megszüntetés tilalma miatt szintén alaptalanul korlátoz.
Mivel, a veszélyhelyzet kiterjesztése nem jelenti szükségszerűen az összes jogszabály
hatályának meghosszabbítását, kérjük, hogy az 530/2020.XII.28. Kormányrendelet 2.
§ hatályon kívül helyezését. /2. § Az Eszjtv hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál
foglalkoztatott egészségügyi dolgozó és egészségügyben dolgozó az egészségügyi
szolgáltatónál fennálló jogviszonyát - a rendkívüli megszüntetés kivételével - nem szüntetheti
meg a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt/.
2. Megfontolandónak tartjuk a 521/2013.XII.30./ Kormányrendelet az egészségügyi
válsághelyzeti szabályozásról 14. § (7) bekezdés módosítását úgy, hogy a munkavállalók
kirendelésére az 530/2020.XI.28. számú Kormányrendelet kirendelésre vonatkozó
szabályainak betartásával kerüljön sor, tehát a munkavállalók rotációjával valósuljon meg.
A két Kormányrendelet ma nincs összhangban, és egyes dolgozók számára igen hosszú ideig
tartó megterhelő kirendelést eredményez ez a hosszúra nyúlt járvány időszak.
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Az 521/2013./XII.30./ 14. § (7) bekezdése szerint A kirendelés időtartama addig tart, amíg
az egészségügyi válsághelyzet miatti egészségügyi ellátást végző egészségügyi intézmény
csak a hozzá kirendelt egészségügyi dolgozók közreműködésével képes ellátni a
többletfeladatait, illetve amíg indokolt az időszakosan működő gyógyintézet működtetése.
Az 528/2020./XI.28./ Kormányrendelet 8. § (1) A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
esetén az egészségügyi szolgálati munkaszerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kirendelés
időtartama tizenkét hónapos időszak alatt összesen a negyvennégy beosztás szerinti
munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg.
3. A pandémia ideje alatt a munkavállalók igen nagy terhelésnek voltak kitéve, annak elhúzódása miatt
igen kimerültek. Érthető módon a szabadságok kiadására sem került sor. A járvány szorításának
csökkenése azonban lehetővé és szükségessé tenné, hogy a dolgozók egy előre megtervezett
szabadság terv alapján kapjanak lehetőséget a pihenésre, mivel annak elmaradása a járvány alatti
súlyos lelki terhelések miatt is egészségi károsodáshoz vezethet.
Ehhez a munkáltatók inspirációjára van szükség, mivel jelenleg igen erősen korlátozzák a
szabadságok kiadását. Kérjük ebben Miniszterelnök Úr intézkedését, hogy biztosítsák a pihenés
lehetőségét a dolgozók részére.

Kérjük Miniszterelnök Úr intézkedését az egészségügyi dolgozók munkájának, életének
könnyítését jelentő jogszabályi és szervezési módosítások, megoldások ügyében.
Budapest, 2021. április 26.
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