BÉT MUNKAVÁLLALÓI OLDAL
Tárgy: Hszt. módosítás
0. TERVEZET
DR. PINTÉR SÁNDOR ÚR
BELÜGYMINISZTER
BÉT Kormányzati Oldal Elnöke
Tisztelt Belügyminiszter Úr!
A BÉT Munkavállalói Oldal Elnökeként a Hszt. tervezet módosításával
kapcsolatosan az alábbi szakszervezetek egységes álláspontjáról tájékoztatom:
FBVSZOSZ, FRSZ, BRDSZ, NSZÉSZ, HTFSZ, FTSZ, RKDSZ, RSZV.
A Munkavállalói Oldal kiemeli, hogy a BÉT 2017. június 16-i plenáris ülésére
készített közös érdekképviseleti javaslatokat, indítványokat továbbra is fenntartja.
A plenáris ülésen véleményezésre bocsájtott, 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 2018.
január 1-jei módosításával kapcsolatosan az alábbiakat javasoljuk:
1. Szolgálati időpótlék bevezetése 2018. január 1-jével.
2. Továbbra is szükségesnek tartjuk az illetményalap (38.650.-Ft) a
honvédségi hivatásos állomány illetményalapjával azonos mértékben,
2018-tól 43.110,-Ft meghatározását. Javaslatunkat alátámasztja, hogy a
100 %-os bérbeállás miatt, már 2017. évben több ezer hivatásos
munkavállalónak egyáltalán nem, vagy 5 %-nál kevesebb volt a
bérnövekedése.
3. A kiemelt készenléttel kapcsolatosan javasoljuk, hogy a meghatározott
helyen elrendelt készenlét, az ország egész területén kiemelt készenlétnek
minősüljön.
4. Cafetéria Hszt. 176. §. szabályainak módosítása, a közterheket ne a
munkavállalók fizessék, továbbá az Szja. törvény szerint adómentes
lakáshitel támogatás ismételten kerüljön be a választható cafetéria
juttatások közé.
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5. A Hszt. 78. §. módosítását javasoljuk az alábbiak szerint: A hivatásos
állomány tagját, ha legalább harminc év tényleges szolgálati viszonnyal
rendelkezik kérelmére, a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak nyugdíj
előtti rendelkezési állományba kell helyezni.
6. Javasoljuk a Hszt. hatálya alól kivenni a nem hivatásos munkavállalókat,
közalkalmazottakat, kormánytisztviselőket.
7. Hszt.-ben rögzítésre kerüljön az államilag támogatott lakáshitel
munkáltatói ügyintézésének határideje.
8. OKÉT-on elhangzott kormányzati állásfoglalásra is hivatkozva kérjük
rögzíteni a BÉT kötelező működtetését, nem konzultatív hanem ügydöntő
jogosítványokkal a Hszt.-ben.
9. Szakszervezeti jogok helyreállítása, a Hszt. 333. §. (1) bekezdésének
hatályon kívül helyezése.
10. Az eHR szabályozásból kimaradt a jogi képviselet esetére vonatkozó
rendelkezés. Véleményünk szerint, ha az állomány tagja jogi képviselőt bíz
meg ügyének ellátására, a korábbi eljárási rendnek kell érvényesülnie.
Tisztelt Miniszter Úr!
Tájékoztatom, hogy a Munkavállalói Oldal, lengyel mintára, egy lépcsőzetes
nyugdíjba meneteli lehetőség kidolgozásán dolgozik, melyet javaslatként a
következő Hszt. egyeztetésen módosító javaslatként előterjeszt.
Kérjük, hogy a Hszt. módosításával kapcsolatos munkafolyamatokba aktívan
vonják be az érdekképviseleteket.
Budapest, 2017. június 20.
Tisztelettel:

Powell Pál s. k.
BÉT Munkavállalói Oldal Elnöke
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