BÉT MUNKAVÁLLALÓI OLDAL
Budapest

Tárgy: BÉT ülés

Tisztelt Kollégák!
2021. július 06-án a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülése megtartásra került.

Helyszín: Belügyminisztérium, I. emeleti tárgyaló.
Időpont: 2021. július 06. 13:00 – 14:30.
Jelen vannak: Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár,
Szőke Irma államtitkár asszony,
Kovácsné dr. Szekér Enikő főosztályvezető asszony,
Dr. Horváth Ádám István főosztály vezető úr,
Dr. Szebeni Andrea, BÉT titkár, RÁÉT koordinátor,
Belügyminisztériumban működő szakszervezetek tisztségviselői,
A munkáltatók képviselői.
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.
Az első napirendi pont (a hivatásos életpálya továbbfejlesztésének lehetőségei és
irányai) keretében tájékoztatás adott az „életpálya” pilléréiről, a 3 évente 6
havi juttatás kifizetéséről.
Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető asszony adott tájékoztatást a
juttatás kifizetésének lehetőségéről. A tervek szerint az első kifizetésre 2022.
januári fizetéssel 2022. február elején kerül sor.
A kifizetés részletszabályozásának kidolgozása szeptemberben történik, törvényi
hátteret kap és a Hszt.-be beemelésre kerül. Nem egyszeri kifizetés lesz, hanem 3
évente ismétlődő juttatás melynek elnevezése: rendvédelmi szolgálati juttatás.

A kifizetés feltételei:
 Jogosult, aki 2019. 01. 01. hivatásos állományban volt,
 a GDP növekedése eléri az 5,5 %-ot.
Főosztályvezető asszony tájékoztatást adott arról, hogy a számításnál a távolléti
díjat vennék alapnak és az állomány 90 %-át érinti a kifizetés.
A 10 %-os kiegészítő juttatás nem része a távolléti díjnak, de megnézik annak a
lehetőségét, hogy az RSZJ számításánál figyelembe lehessen venni.
Powell Pál hozzászólásában kiemelte, hogy a rendvédelem területén dolgozó
munkavállalók nagy része anyagi, egzisztenciális problémákkal küzd, a
leterheltség, túlórák száma magas a végrehajtói állományban.
Tolmácsolta a Munkavállalói Oldal egységes javaslatát, mely szerint a 6 havi
juttatás a rendvédelem egész területén beleértve a RIASZ-os és a munkavállaói
állományt is, kerüljön bevezetésre.
A korábbi megbeszéléseken megfogalmazott és tovább gondolásra befogadott
javaslatok nem kerültek le a napirendről, ezek a következők:
 10 %-os kiegészítő juttatás beépítése az illetményalapba,
 lakhatási támogatás keret összegének felemelése,
 rendvédelmi minimálbér bevezetése, az alap felemelése,
 fizetési fokozat előre sorolásának megoldása,
 a volt szerződéses határrendészek szerződéses idejének beszámítása,
 nyugdíj előtti rendelkezési állomány idejének felülvizsgálata,
 cafetéria keret megemelése,
 teljesítményértékelés rendszerének felülvizsgálata,
 bankkártya költségtérítésének felemelése év 12.000.- Ft.-ra,
 tűzoltóknál a heti 40 és 48 óra közötti munkaidő rendezése,
 10 napos covid szabadság kiadásának egységesítése.

A munkáltatói részről érkezett válaszok közül a legfontosabb, hogy a gazdasági
döntéseket érintő felvetéseinkre nem érkezett pozitív válasz. A költségvetésbe
tervezett kiadások között csak a 6 havi kifizetése szerepel. Így nem számíthatunk
a rendvédelmi alap és a cafetéria megemelésére, a havi juttatás kifizetésére csak
a hivatásos állomány részére van lehetőség.
A 10 %-os kiegészítő juttatás fizetésbe történő beépítését a tárca vizsgálja.
A teljesítményértékelés, az alkalmassági felülvizsgálati rendszer finomítása
folyamatban van.
Zsinka András jelezte, hogy a felvetéseket, esetleges bevezetésüket a
minisztérium vizsgálja, a tervek szerint a BÉT ülése várhatóan 2021.
szeptemberében összehívásra kerül.
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