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BÉT MUNKAVÁLLALÓI OLDAL

DR. PINTÉR SÁNDOR ÚR
BELÜGYMINISZTER, MINISZTERELNÖK- HELYETTES
BÉT Kormányzati Oldal Elnöke
Tisztelt Belügyminiszter Úr!
A BÉT Munkavállalói Oldal örömmel vette tudomásul, hogy a Honvédelmi
Miniszter és az érdekképviseleti szervezetek között, a Honvédelmi
Érdekegyezterő Fórumon (HÉF) megállapodás került aláírásra a HM tárca
személyi állományának 2019. évi illetményéről és egyes illetményen kívüli
juttatásairól, melynek a főbb elemei a következők:
· A honvédelmi illetményalap 2019. január 1-től 44.600 Ft.-ra emelkedik,
· Illetményen kívüli juttatások vonatkozásában a Szép-kártya vendéglátás
alszámlájára 4.000 Ft. helyett 12.000 Ft. kerül biztosításra,
· Az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás mértéke 2019-ben bruttó 7.100
Ft. lesz havonta,
· Továbbra is biztosítja a tárca a nettó 50%-os helyi közlekedési bérlet
támogatását,
· A bankszámla hozzájárulás havi 1.000 Ft összegű lesz,
· A családosoknak tanévindítási hozzájárulása gyermekenként bruttó 45.000
Ft., nevelési támogatás bruttó 30.000 Ft,
· A ruházati költségtérítés a tavalyi mértékhez hasonlóan alakul, a
közalkalmazottak esetében a felhasználást nem kell számlával igazolni.
A rendvédelem munkavállalói jellemzően a honvédelmi munkavállalókhoz
hasonló feladatokat ellátva, sok esetben azonos kötelezettségekkel, azonos
munkakörülmények között (határvédelem) teljesítenek szolgálatot.
Ennek ellenére bér, szociális, egyéb juttatások, egészségügyi ellátás tekintetében
hátrányosabb helyzetben vannak, mint a honvédelem területén dolgozó
munkavállalók.
Az életpályamodell bevezetése óta eltelt időszak változásainak negatív hatásai, a
személyi állomány motiválatlansága, a rendvédelmi hívatás versenyképtelensége,
a pályaelhagyók számának növekedését idézi elő.
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A jelenlegi szabályok nem kínálnak valós, szociális, egzisztenciális
életkörülményeket, lakhatási lehetőséget javító, élethosszig tartó, perspektívát
nyújtó életpályamodellt a rendvédelmi dolgozók számára.
A meglévő problémák enyhítése érdekében javasoljuk, hogy a rendvédelmi
illetményalap kerüljön megemelésre 2019. január 01-től 42.000 Ft-ra, 2020.
január 01-től érje utol a honvédelmi illetményalap mértékét.
Továbbra is fenntartjuk a 2018. június 15-én írt Miniszter Úrnak elküldött
javaslatainkat az Életpályamodell jobbításával, módosításával kapcsolatosan.

Tisztelt Belügyminiszter Úr!
Kérem, hogy a rendvédelem munkavállalóit érintő problémák, kérdések
megoldásának érdekében soron kívül fogadni szíveskedjen.

Budapest, 2018. december 11.

Tisztelettel:

Powell Pál s. k.
BÉT Munkavállalói Oldal Elnöke
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