Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)
1146 Budapest, Abonyi u. 31.
Elérhetőségeink: Telefon: 06-1/33840-02
E-mail: mkksz@mkksz.org.hu Internet: www.mkksz.org.hu

ELNÖK
Dr. Pintér Sándor részére
Belügyminiszter
Belügyminisztérium

Iktatószám: O/136/2021
Tárgy: Megkeresés az önkormányzati köztisztviselők
COVID-19 elleni védőoltás rendje IV. helyre történő
központi besorolásáért

Tisztelt dr. Pintér Sándor!
Az MKKSZ képviseleti körébe tartozó önkormányzati köztisztviselők kérésére, illetve nevükben az alábbi
kéréssel keresem meg Önt:
Az NNK honlapján elérhető COVID-19 elleni védőoltás oltási rendje szerint 4. helyen szerepelnek, az alábbi
tartalommal:
"IV. A rendvédelmi szervek azon dolgozói, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a
lakossággal
Közigazgatási szervek azon kormánytisztviselői, akik munkájuk során közvetlenül kapcsolatba
kerülnek
a
lakossággal
Mindkét célcsoport esetén a munkahelyhez kapcsolódó oltásszervezéssel érhető el a legmagasabb átoltottság.
Nem javasolt az oltás feltételeként a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon történő regisztrációt előírni, mert
ezzel csak csökkenthetjük a védőoltást igénylők körét és számát."
A koronavírus-járvány legyűrése, az egészségügyi és gazdasági válságból való kilábalás fontos feltétele, hogy
minél többen oltottak legyenek, a közigazgatás rendben működhessen. A közigazgatási szolgáltatásokat nem
egyedül a Kormányhivatalok, hanem az önkormányzatok is nyújtják, az ügyfélfogadás, helyszíni és
végrehajtási eljárások, közterület-felügyelői intézkedések révén az önkormányzatoknál dolgozó
köztisztviselők is napi kapcsolatba kerülnek a lakossággal. Arról pedig nem is beszélve, hogy a védekezésben
is sokan aktívan segítenek, amennyiben azt a jogszabályi környezet azt megengedi. Számomra az is kérdés,
hogy a közterület-felügyelők beleértendők -e a rendvédelmi dolgozókba (jsz. szerint rendészeti feladatokat
látnak el). Gondoljunk csak a szociális, az adóügyi vagy az intézményfenntartói feladatokra vagy irányítási
munkára. Ha az oltási rendet szorosan értelmezzük, ez az említett tisztviselő kör nem értendő ebbe a
kedvezményezett csoportba, így Ők "mindenki mással", azaz a lakossággal egy időben, a tömeges oltás
időszakában utolsóként vehetik fel a védőoltást. A Polgármesteri Hivatalokban is előfordult számos vírus
okozta megbetegedés, kollégáink, tagjaink fertőződtek meg az elmúlt hónapokban. Nem egy kollégánk
középsúlyos betegséggel kórházba is került vagy ha enyhék voltak a tünetek, sokan küzdenek még ma is a
szövődmények mellékhatásaival.
Éppen ezért az MKKSZ képviseletében kezdeményezem és kérem, hogy a Belügyminiszter Úr szíveskedjen
kezdeményezést tenni annak érdekében, hogy az önkormányzati köztisztviselők is egy szintre kerüljenek az
oltási tervben a kormánytisztviselőkkel egészségük és ügyfeleink egészségének megvédése, a helyi
közigazgatás megfelelő működtetése érdekében.
Megértését, támogatását, intézkedését tisztelettel megköszönöm!
Budapest, 2021. 01. 14.
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