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 Az 1. naprend keretében a tárca képviselői ismertették a Hszt módosításának 
végrehajtásához szükséges Kormány és Miniszteri  rendeletek szabályozási körét. Ennek
során megállapítottuk, hogy a minisztérium vezetése nem foglalkozott a munkaközi 
szünet meghosszabbításával, nem tartotta ezt indokoltnak. ( 12 órás szolgálatot 
ellátók 30npercet, 24 órás szolgálatot ellátok ennek a dupláját vehetik igénybe.)

 Költségvetési korlátok miatt a több ezer hivatásost érintő szolgálati időpótlék 2016   
évi bevezetését elhalasztották, annak ellenére, hogy az un. HŰSÉGPÉNZT biztosító 
szerződések megszüntetésekor Pintér Sándor belügyminiszter ígérte, hogy az 
életpályával bevezetésre kerülő magas szorzószámú szolgálati időpótlékkal fogják 
elismerni  a hivatásosként eltöltött éveket.
Így csak remélni lehet, hogy esetleg a jogalkotó visszatér erre a kérdésre   2016 év 
végén.

 
 A Minisztérium  kiterjesztette a BM irányítása alatt álló rendvédelmi oktatási 

intézmények és a NOK nem oktatói állományára a BRDSZ által többször is kért un. 
rendvédelmi ágazati pótlékot, amelyet 2015 július 1-től a rendvédelmi közalkalmazottak
részére kezdtek folyósítani az illetményük 5%-ának megfelelően. Ennek ujabb 5% -a 
2016. január 1-től jár minden érintettnek. 

 A 2. napirend keretében ismertetésre került az a felmérés, amelyet a minisztérium készítetett el 
az új Hszt, illetve az életpálya bevezetéséről.
A tájékoztatás kitért arra a dokumentált helyzetre, hogy a bevezetés során milyen százalékos 
emelésben részesültek a hivatásosok. 
Most történt tájékoztatás arról, hogy az átlag 50 %-os illetményemelés magában foglalja a 
teljesítmény értékelés következményeként kapható teljesítményjuttatás összegét is, hiszen a 
költségvetés által biztosított bértömeg ezt is tartalmazza.
Igy 2015. július 1-től  az illetményemelés mértéke:
30 %  emelést kapott :50.935 fő, alapfeladatot ellátó
25-30 % között kapott : 4080 fő, nem alapfeladatot ellátó
15-30% között kapott 253 fő vezetői állomány.

Mindezek során 4004 fő tiszthelyettes és pályakezdő részére a %-os emelés eléréséhez un. 
kompenzációs díjat kellett megállapítani, mert a %-os emelés nem biztosította az új illetmény 
elérését.

2016 január 1-vel az illetményemelés következő lépcsője az alábbiak szerint alakul:
5%-os emelésben részesül: 42.779 fő,
1-5 % -os emelésben részesül: 7575 fő,
0 %-os emelés vonatkozik azokra, akik már beálltak a törvény szerinti új illetményre: 433 
fő.

3. Napirend keretében a BRDSZ részéről felvetésre került a kormánytisztviselői életpálya 
megismerésének szükségessége, a munkahelyi bölcsődés visszaállításának lehetősége, 
az un. egyéni eü adatok  központi kezelése.

A BÉT ülésen a BRDSZ-t dr. Bárdos Judit a BRDSZ főtitkára képviselte.
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