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Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatlak benneteket, hogy a Belügyminisztérium állományát érintő aktuális
problémák, kérdések megbeszélése érdekében egyeztetésen vettem részt a
minisztériumban.

Helyszín: Belügyminisztérium, Személyügyi Helyettes Államtitkárság.

Időpont: 2021. március 10.

Jelen vannak: Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár,
                        Dobson Tibor ddtbk., Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) elnöke,
                        Powell Pál Belügyi Érdekegyeztető tanács (BÉT) munkavállalói
                        oldal elnök,
                        Kovácsné dr. Szekér Enikő BM Közszolgálati-fejlesztési és
                        Stratégiai Főosztály vezetője,
                        Dr. Horváth Ádám István BM Személyügyi Főosztály vezetője,
                        Dr. Szeben Andrea, BÉT titkár, RÁÉT koordinátor.

Zsinka András a bevezetőjében ismételten tolmácsolta a jelenlévőknek
Belügyminiszter Úr köszönetét és elismerését az egész rendvédelmi szektor
(hivatásos, RIASZ-os) állomány kimagasló teljesítményéért, példaértékű
munkájukért.
Bejelentette, hogy az egész rendvédelmi állomány (akik jelentkeztek) Covid elleni
védőoltása megkezdődik és a tervek szerint a hétvégén befejeződik.

A bevezető után tájékoztattam a jelenlevőket arról, hogy az állomány hangulata a
megigért anyagi, szociális juttatások elmaradása miatt nagyon rossz, az
elkeseredés nagy mértékékben növekszik, amit tetéz a túlterheltség, a pihenés
hiánya.



 A munkavállalók anyagi helyzetének javítása helyett, megszorítások lépnek
életbe, pl.: gépjármű költségtérítés 15 Ft.-ról 9 Ft.-ra, szociális juttatások
keretének felére csökkentése. Kiemeltem, hogy sok kollégánk gondolkozik a pálya
elhagyásán, a leszerelési hajlandóságot növelheti az összeférhetetlenségi törvény
bevezetése.
Elmondtam, hogy az ágazati érdekegyeztetés kevés helyen működik.

Dobson Tibor megerősítette az általam elmondott problémákat, kiemelte, hogy az
MRK-hoz is hasonló jelzések futnak be.

Ezt követően konkrét felmerült kérdések problémák megbeszélésére került sor.

A Covid elleni hatékonyabb védekezés érdekében javasolja a minisztérium az
otthoni munkavégzés engedélyezését parancsnoki hatáskörben.

A RIASZOS munkavállalók az 5%-os fizetésemelést megkapják, ami a
teljesítményértékeléshez kapcsolódik.

A 2021 évre vonatkozó 4 %-os minimálbér emelésre tekintettel a
Belügyminisztérium a rendvédelmi munkavállalók részére valamilyen formában
béremelést szeretne elérni, kiemelten a tiszthelyettesi állomány részére.

A decemberi megbeszélésen megfogalmazott és tovább gondolásra befogadott
javaslatok nem kerültek le a napirendről, ezek a következők:

· 10 %-os kiegészítő juttatás beépítése az illetményalapba,

· lakásvásárlásra fordítható összeg 10 millió forintra emelése,

· rendvédelmi minimálbér bevezetése,

· fizetési fokozat előre sorolásának megoldása,

· a volt szerződéses határrendészek szerződéses idejének beszámítása,

· nyugdíj előtti rendelkezési állomány idejének felülvizsgálata,

· hivatásos pótlék egységesítése, összegének megemelése.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője körül kialakult problémát kértem,
hogy vizsgálják felül, mert sok munkáját lelkiismeretesen végző kollégák
rendszerben tartása múlhat a szabály módosításán.



Javaslatként felmerül a fiatal kollégák megtartása érdekében a jubileumi jutalom,
valamint a „korpótlék” rendszerének felülvizsgálata.

Zsinka András jelezte, hogy a megbeszélt felvetéseket, esetleges bevezetésüket a
minisztérium vizsgálja reményét fejezte ki, hogy a Covid járvány enyhülése és a
különleges jogrend megszűnése felgyorsítja az érdemi munkát.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy legkésőbb 2021. júniusában a járványhelyzet
alakulását figyelembevéve BÉT ülés összehívásra kerül.

 Budapest, 2021. 03.11.

Baráti üdvözlettel:

                                                                                  Powell Pál s. k.


