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Tárgy : az Országgyűlési Örség hivatásos állományát 
érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 35/2012. (XII. 
28.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá 
tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb 
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás 
szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 
módosításáról szóló BM rendelet tervezet véleményezése 

 
Tisztelt Belügyminiszter Úr! 
 
 
A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre 
u. 9-11. 3. emelet 306-307. )nevében a BÉT megállapodás 5. pontja, A jogszabályok 
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény, valamint a 
2021. október 29. napján megküldött megkeresés alapján Az Országgyűlési Örség 
hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 35/2012. (XII. 28.) 
BM rendelet és A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb 
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 
16.) BM rendelet módosításáról szólóBM rendelettervezet ( a továbbiakban : Tervezet ) 
tárgyában az alábbi észrevételeket, javaslatokat teszem. 
 
A BÉT Munkavállalói Oldala által megküldött javaslatokkal, észrevételekkel egyetértve, 
annak részeseként a következőket kívánjuk még hangsúlyozni: 
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Mindenképpen üdvözlendő azon szándék, hogy a hivatásos szolgálati jogviszonyú 
munkavállalók számára járó többletjuttatás összegét emelni szándékozik a rendeleteken 
keresztül Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A Tervezetben szereplő mérték tekintetében javasoljuk a magasabb mértékű emelést, illetve 
annak figyelembe vételét, hogy atiszthelyettesi állomány esetében az alacsonyabb 
alapilletmény következtében a 10 %-os emelkedés lényegesen alacsonyabb növekedést jelent, 
mint a magasabb vezetői , valamint tiszti besorolási osztályba tartozó beosztással rendelkezők 
esetében, melynek következtében tovább mélyül a szakadék az illetmények között. 
Javasoljuk a kiegészítő juttatás sávos emelését, azaz a tiszti állomány tekintetében a 
Tervezetben szereplő 21 %-os mérték mellett a tiszthelyettesek esetén legalább 35 %-os 
mértékre való változtatást. 
Továbbá, mivel a kiegészítő juttatás nem képezi részét a távolléti díj alapjának - mert nem az 
illetmény része -,  javasoljukannak megvizsgálását ( tudva azt, hogy ez a Hszt-ben 
szabályozott kérdés ), hogyan lenne lehetséges megvalósítani, hogy a távolléti díj 
számításánál is figyelembe veendő legyen. 
 
Meg kívánjuk jegyezni, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak – annak ellenére, 
hogy ők is a Hszt. szabályozása alá tartoznak – ismételten kimaradnak a Tervezet 
szerinti béremelésből. Tisztában vagyunk vele, hogy a rendeletek a hivatásos állományúakra 
vonatkoznak, viszont kérjük Tisztelt Miniszter Urat, szíveskedjen figyelmet fordítani arra is, 
hogy jogszabályokban foglalt lehetőségeihez mérten hogyan tudná a rendvédelmi igazgatási 
alkalmazottak, valamint a munkavállalói jogviszonyban alkalmazottak – legalább a 
Tervezetben szereplő mértékű - béremelését megoldani, hiszen ez is sürgősen megoldandó 
kérdés álláspontunk szerint. 
 
Meg kívánjuk jegyezni azt is, hogy a béremelés tekintetében továbbra is fenntartjuk – azon 
már többször és folyamatosan előadott javaslatunkat - , hogy mindenképpen a rendvédelmi 
illetményalap megemelése lenne szükségszerű a tényleges illetményemelés érdekében.  
 
Észrevételezzük, hogy a véleményezésre ismételten rövid határidő került biztosításra. 
 
Kérjük javaslataink figyelembe vételét a Tervezet véglegesítése és egyéb intézkedések 
kapcsán. 
 

 
Tisztelettel: 

 
Szekszárd, 2021. november 3. 

 
dr. Balázs Ildikó sk. 

főtitkár 
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 
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