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HELYBEN 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Tervéről szóló 

főkapitányi intézkedés felülvizsgálatával kapcsolatban megküldött javaslatait köszönettel 

vettük. 

Dr. Mecser Tamás r. ezredes megbízott megyei rendőrfőkapitány úr nevében és megbízásából 

tájékoztatom, hogy az intézkedés módosítására az Országos Rendőr-főkapitányság szakmai 

útmutatása, valamint az Esélyegyenlőségi Terv gyakorlati alkalmazása során felmerült 

tapasztalatok alapján került sor. Fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy a lehetőségekhez 

mérten a már szabályozott kérdések vonatkozásában pozitív tartalmú módosításokra kerüljön 

sor. 

Köszönettel vettük az irányú javaslatát, mely szerint biztosítsunk lehetőséget a megyei 

rendőrfőkapitányság állománya részére az érdekképviseleti szervek által szervezett családi 

rendezvényeken történő részvételen. A javaslat az Esélyegyenlőségi Tervben rögzítésre került. 

A munkaidő-kedvezmények igénybevételére vonatkozóan a jogosultsági kör kiterjesztésére 

nem kerülhetett sor, tekintettel arra, hogy az azt megalapozó élethelyzetek nehezen nyomon 

követhetőek. Az idős, gondoskodásra szoruló hozzátartozó, mint fogalom nehezen definiálható 

és igazolható. Az Esélyegyenlőségi Terv 23. pontjában rögzítettek alapján a tartósan beteg 

hozzátartozó ápolása, gondozása céljából munkaidő-kedvezmény biztosítható. 

 

 

Cím: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám; 3501 Miskolc, Pf. 161. 
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E-mail: perhacst@borsod.police.hu  



 

A gyermekes munkavállalókat megillető kedvezmények vonatkozásában a javaslatának 

megfelelően pozitív tartalmú módosításra került sor. A módosított intézkedés alkalmazásában 

gyermeknek kell tekinteni a 18. életévét be nem töltött személyt. 

 

A megyei rendőr-főkapitányság a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései alapján az  

érdekképviseleti szervek számára biztosított jogok gyakorlása, valamint az állomány 

érdekeinek előtérbe helyezése céljából folyamatosan biztosítja az érdekképviseleti szervekkel 

történő együttműködést. 

 

Miskolc, 2020. december 21. 

     Tisztelettel: 

 

 

Perhács Tamás r. alezredes 

rendőrségi főtanácsos 

mb. szolgálatvezető 
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