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Szám:

Riasz. többletfeladat ellentételezés

A február 1-jei jogállás változással összefüggésben többen is azzal keresték meg
szakszervezetünket, hogy mi várható a rendvédelmi igazgatási jogviszony szerinti új besorolás
és illetménymegállapítás során a különböző többletfeladatok (pl. „T” ellátmány kezelés,
munkavédelmi feladatok, stb.) pénzbeli ellentételezésével.
Az érintettekben felmerült a kétség a tekintetben, hogy a többletfeladat ellátásért a jövőben is
fognak-e helyettesítési/megbízási díjban (keresetkiegészítésben) részesülni, vagy netán az új
munkaköri megnevezésbe beépítik az említett plusz tevékenységeket.
A Riaszt. törvény egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a munkakörbe nem tartozó többletfeladat
ellátásáért a rendvédelmi alkalmazottat többletdíjazás illeti meg.
A Hszt. 288/B. § (1) bekezdése szerint „A rendvédelmi alkalmazott a rendvédelmi szerv
hatékony működéséhez szükséges munkaszervezési okból beleegyezésével a munkaköréhez
tartozó feladatok mellett más munkakörbe tartozó feladatokat láthat el (tartós átirányítás).
(2) A tartós átirányítás időtartama legalább harminc nap, de legfeljebb egy év.
(3) A rendvédelmi alkalmazott a tartós átirányítás időtartamára havonta a rendvédelmi
illetményalap 50-200%-áig terjedő mértékű megbízási díjra jogosult.”
Jogsegélyszolgálatunk álláspontja és a kialakult bírósági ítélkezési gyakorlat szerint is a
többletfeladat éppen attól többlet, hogy nem tartozik az alap munkakörbe. A munkáltató a
munkakör tartalmát egyoldalúan nem bővítheti, csupán az adott munkakörön belül határozhatja
meg a feladatokat.
Az azonos szakterületen/szervezeti egységnél rendszeresített azonos munkakörök tartalma is
meg kell, hogy egyezzen. Ha tehát pl. x db ügyviteli segédelőadó (rendészeti) közül az egyik a
munkakörbe nem illeszthető többletfeladatot (pl. T-ellátmány kezelést) is rögzít, akkor annak
ellátásáért külön díjazás jár. A többletfeladat munkakörbe nem tartozása tehát az azonos
munkakörben foglalkoztatottak munkaköri leírás tartalmának összehasonlításával igazolható.
Amennyiben tehát az új jogviszonyban a többletfeladat illetményen felüli ellentételezése
elmarad, úgy amiatt jogvita kezdeményezhető, melyben tagjaink részére jogi segítséget és
képviseletet biztosítunk!
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