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Szám:51-5/10/2022. 
 
Jenei Zoltán főigazgató 
Országos Kórházi Főigazgatóság 
 
Budapest 
 
Tisztelt Főigazgató Úr ! 

Mint a  Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 

elnöke fordulok Önhöz – hiszen a 2023 január 1.-én hatályba lépő 

jogszabály szerint  Főigazgató úrhoz fog tartozni a jelenlegi Honvéd 

Kórház, mint az Észak-pesti Centrum-Honvédkórház.  A kórházban a 

szakszervezetünk is jelen van – így a munkavállalók kérdésekkel 

ostoroznak bennünket. Teszik ezt annak reményében, hogy sikerül 

eljuttatni Főigazgató Úrhoz mindazokat a kérdéseket, amelyekre választ 

még a kórház jelenlegi vezetőitől nem kaptak és a kórházban és 

intézményeiben több ezer egészségügyi dolgozó információk hiányában 

kell, hogy saját sorsukról döntsenek - jól vagy rosszul- de rövid időn 

belül. A kórházban dolgozó hivatásos vagy szerződéses katonák és a 

katonai pálya után érdeklődök részére a Honvédség illetékesei 

2022.október 4.-én a tájékoztatást megtartották és ennek birtokában 

tudtak dönteni a hogyan és hol kérdésében.  

Sajnálatos, hogy a jelen helyzetben a kórház vezetésének nem jutott 

eszébe, hogy az érintett civil munkavállalóknak a jogviszony 

váltásról tájékoztatást tartsanak.  

 A nem katonai munkavállalók kérik, hogy ők is kapjanak 

tájékoztatást az elkövetkező időszakra, hogy helyesen tudjanak 

dönteni, hogy munkájukra igényt tartanak –e és milyen feltételek 

mellett.  

Bekötött szemmel foglalkoztatási jogviszonyt váltani súlyos 

következményekkel járhat az érintett munkavállaló életében  
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A kérdések a következők: 

 
Mi lesz azzal a munkavállalóval, aki nyilatkozott és 3 évre aláírta a 
HAJ II.-t, valamint a HAJ II-ben és HAJ I-ben kifizetett honvédelmi 
illetmény kiegészítéssel, amit jelenleg kapnak a munkavállalók. ? 

 
Miért köteles a munkavállaló elfogadni az új jogviszonyt, miért nem 
kaphat végkielégítést? 

 
Mikor dől el, hogy a kórház vezetése tudja-e biztosítani a meglévő 
béren kívüli juttatásokat, vagy azok egy részét? 

 
Amennyiben a béren kívüli juttatás jelen formájában megszűnik , és a 
honvédelmi kereset kiegészítést elveszik, ezzel a döntéssel 
iszonyatos bérfeszültség keletkezik az intézeten belül. Hogyan 
kívánják ezt a fennálló problémát megoldani és orvosolni. Ezen 
juttatások elvesztése még nagyobb feszültséget jelent a különböző 
jogviszonyban dolgozó kollégák között, valamint orvos és asszisztens 
valamint szakápoló között. 

 
A nyugdíjasok továbbfoglalkoztatása milyen formában történik?  

 
Továbbra is kívánják-e foglalkoztatni azon munkavállalókat, akik 
részmunkaidőben megbízási szerződés alapján dolgoznak? 

 
Hol lesz az új jogviszonyban a munkavégzés helye, milyen 
beosztásban és milyen munkakörben? 

 
Milyen feladatot fog ellátni a II. és a budakeszi úti telephely? 

 
Mi lesz a hévízi szanatórium sorsa? Ki utalhat majd be és milyen 
igényjogosultsági kör veheti majd igénybe? 

 
Milyen területi ellátási kötelezettsége lesz az Észak-Pesti 
Centrumkórháznak? 
Hova kerülnek ellátásra az aktív és a nyugdíjas belügyi dolgozó? 
Melyik kórházba? 
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Az irodában dolgozó munkavállalók pl. személyügy milyen 
jogviszonyban dolgoznak majd tovább? 
 
A Honvéd kórház által biztosított nővérszállásokat továbbra is igénybe 
vehetik- e a már nem Hajos jogviszonyban dolgozó eü dolgozók? 
 
Folytathatják- e továbbra is a lakhatást Honvédség által biztosított 
bérlakásokban az oda beutaltak a volt honvédségi dolgozók? 
 
Akik korábban beadták igényüket szolgálati lakásra, velük mi lesz? 
 
 
Tisztelt Főigazgató Úr! 
 
Kérjük, szíveskedjen kérésünk jogosságát elismerni és elrendelni, 
hogy még ebben az évben – a két ünnep között, – a tájékoztatás 
megtörténjen, hiszen 2023. január 1 –ével munkajogviszony váltás 
történik a volt Honvéd kórházban. 
Egyben kérjük, hogy kérjék fel a kórház vezetőjét, hogy a tájékoztató 
időpontjáról a munkavállalókat december 24- e előtt tájékoztassa. 
Tájékoztatjuk, hogy az Önhöz írt levelünket megküldjük Zsinka 
András helyettes államtitkárnak, illetve a BRDSZ honlapján közzé 
tesszük az érintett munkavállalók tájékoztatása céljából. 
 
 
Budapest.2022.12.19. 
 
 

Tisztelettel 
 

dr. Bárdos Judit sk. 
elnök 

BRDSZ 


