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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 4/2021. (II. 10.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet és 
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § 
(1)  bekezdés 2.  pont a)  alpontjában és 21.  pont b)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8. és 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2.  § és a  3.  § tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8. és 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos 
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló  
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

1. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.)
a) 4. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 5. melléklete a 2. melléklet szerint,
c) 6. melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

2. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 71. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  rendőrségnél őrszolgálati beosztásban szolgálatot teljesítő, vezényléses szolgálati időrendszerben 
dolgozóknál, ahol a  szolgálatteljesítést naponta azonos helyen két fő egymás utáni beosztásával rendelik el, 
az  eligazítás, váltás, valamint a  szolgálati felszerelések felvétele és leadása érdekében a  szolgálatteljesítési idő 
legfeljebb harminc perccel meghosszabbítható.”

3. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 72.  § (5)  bekezdésében az „időtartamban” 
szövegrész helyébe az „időtartamban, a  71.  § (3a)  bekezdésében foglalt esetben a  Hszt. 135.  § (2)  bekezdésének 
figyelembevételével legfeljebb tizenkét és fél óra időtartamban” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 4/2021. (II. 10.) BM rendelethez

 1.  Az R1. 4. melléklet I. alcímében foglalt táblázat D:5 mezője helyébe a következő mező lép:

[D

1. hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat]

(5.)
550 
650*

 2.  Az R1. 4. melléklet I. alcímében foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
vezetői kategória besorolási kategória beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat]

5a. középvezető szakirányító 1 kabinetvezető 550 400

 3.  Az R1. 4. melléklet I. alcímében foglalt táblázat B:11–B:13 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(B

1.
besorolási kategória)

2.

(11.) főosztályvezető-helyettes 2

(12.) osztályvezető 1

(13.) osztályvezető 1

 4.  Az R1. 4. melléklet I. alcímében foglalt táblázat D:11 mezője helyébe a következő mező lép:

[D

1. hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat]

(11.)
550 
650*

 5.  Az R1. 4. melléklete a következő IV. alcímmel egészül ki:
„IV. Magyarázat
a) 650*: A  főigazgató közvetlen alárendeltségében, a  Műveleti Igazgatóságon, a  Személyvédelmi Igazgatóságon, 
a Felderítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást 
betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.
b) 500**: A  TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a  hivatásos pótlék 
mértéke 500%.”

 6.  Hatályát veszti az R1. 4. melléklet
a) I. alcímében foglalt táblázat D:6, D:8, D:12 mezőjében, II. alcímében szereplő táblázat C:21 mezőjében a „vagy” 

szövegrész,
b) III. alcímében a „650* A  TEK Műveleti Igazgatóság, Személyvédelmi Igazgatóság, a  Felderítési Igazgatóság, 

valamint az  Operatív Technikai-Informatikai Igazgatóság közvetlen műveleti tevékenységében résztvevő 
vezető beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.

 500** A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék 
mértéke 500%.” szövegrész.
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2. melléklet a 4/2021. (II. 10.) BM rendelethez

   Az R1. 5. melléklet III. alcímében foglalt táblázat a következő 21a. és 21b. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
szerv besorolási kategória beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat]

21a. helyi B segédelőadó 100 50

21b. helyi A híradó ügyeletes 100

3. melléklet a 4/2021. (II. 10.) BM rendelethez

   Az R1. 6. melléklet
a) II. alcímében foglalt táblázat D:26, D:28, D:40, D:42 mezőjében, III. alcímében foglalt táblázat D:22, D:23, D:28, 

D:49, D:50, D:54 mezőjében a „150**” szövegrész helyébe a „150*” szöveg,
b) III. alcímében foglalt táblázat D:34 mezőjében a „*150” szövegrész helyébe a „150*” szöveg,
c) III. alcímében foglalt táblázatot követő Megjegyzés részben a „*” szövegrész helyébe a „150*:” szöveg
lép.
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