BÉT MUNKAVÁLLALÓI OLDAL
Tárgy: Hszt. módosítás

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.
I.

Illetménnyel kapcsolatos javaslatok:
1. Szolgálati időpótlék bevezetése 2018. január 1-jével. Ezzel
egyidejűleg a szolgálati időpótlékra jogosító idő BM rendeleti
szintű korlátozó rendelkezésének hatályon kívül helyezése (1971.
évi 10. sz. tvr. idején felszereltek elismert szolgálat idejének
beszámítása a szolgálati időpótlék mértékébe).
2. Honvédségi illetményalap mértékének (jelenleg 41.620.- Ft.)
bevezetése a rendvédelemben 2018. január 1-jével, az esetlegesen
2018.-ban történő alapemelés figyelembevételével.
3. Bértábla besorolási problémainak megoldása, feloldása a Hszt.
végrehajtási rendeletei (30/2015. (VI.16.) BM rendelet)
módosításával: pl. rendőrség helyi szervek ügyeletesek jelenlegi C
besorolásból legalább D kategóriába történő átminősítése, illetve
a referensek jelenlegi D kategóriából E kategóriába történő
átminősítése a munkaköri feladatokkal összhangban, az általuk
irányított, „alárendeltségükbe tartozók” magasabb besorolásban
vannak. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatoknál a besorolások
felülvizsgálata.
4. Pótlékrendszer felülvizsgálata. Készenléti Rendőrség Különleges
Szolgálatok
Igazgatósága
Légirendészeti
Szolgálat
helikoptervezető, fedélzeti szolgálattevő beosztást betöltök
tűzszerészekhez hasonló illetmény korrekciója.

5. Kiemelt készenléti pótlék jogi szabályozásának módosítása, a
meghatározott helyen – nem lakáson – történő rendelkezésre állási
kötelezettségre terjedjen ki.
6. Túlórával kapcsolatosan – 2019-tól is választható legyen a
szabadidő, illetve a pénzbeli „megváltás” lehetősége.
7. Címzetes rendfokozat eltörlése.
II.

Rendvédelmi ágazati pótlék mértékének további 10 %-kal történő
emelése a közalkalmazottaknak és kiterjesztése az ágazatban dolgozó
kormánytisztviselők és munkavállalók számára.

III.

Cafetéria adójának munkavállalói átvállalása, és az összes választható
elem – köztük a lakáshitel, mint választható elem visszaállítása.

IV.

Nyugdíj előtti rendelkezési állomány rendszerének módosítása: 30 év
tényleges szolgálati idővel rendelkezők kérhessék a nyugdíj előtti
rendelkezési állományba helyezésüket.

V.

Szakszervezeti jogok helyreállítása, a Hszt. 333. §. (1) bekezdésének
hatályon kívül helyezése.

VI.

Szolgálati
járandóság
felülvizsgálata.

VII.

Szolgálati járandóság új alapokon történő bevezetése, kiterjesztése a
fokozott munkahelyi leterheltséget, stresszt kompenzáló formaként.

melletti

munkavégzés

szabályainak

Tisztelt Miniszter Úr!
A Hszt. módosításával kapcsolatos javaslatainkhoz normaszöveg-javaslatot,
annak indokolását, valamint társadalmi, gazdasági, költségvetési,
adminisztrációs-igazgatási hatásokat, esetleges kockázatok bemutatását a rövid
határidőre és az egységes Oldalálláspont kialakítására való tekintettel nem
lehetett elkészíteni.

A felmerülő kérdések konstruktív megbeszélése érdekében kezdeményezem a BÉT
ülésének összehívását az alábbi napirendi pontokkal:
I.

Ügyfélkapu bevezetésével kapcsolatos problémák
megoldása.

II.

Hszt. módosításával kapcsolatos kérdések áttekintése.

III.

Egyebek.

megbeszélése,

Budapest, 2017. május 24.
Tisztelettel:

Powell Pál s. k.
BÉT Munkavállalói Oldal Elnöke

