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A Belügyminisztérium 1982. évi költségvetésében jóváhagyott bér- 
fejlesztési keret felhasználására vonatkozóan — a polgári alkal
mazottakat érintően a Közalkalmazottak Szakszervezetével egyet
értésben — kiadom az alábbi

1. 1982. január 1-i hatállyal a hivatásos állományúak beosztási 
illetményét, a kinevezett és a főfoglalkozású szerződéses polgá
ri alkalmazottak (a továbbiakban: polgári alkalmazottak) mun
kaköri illetményét, illetve alapbérét fel kell emelni, s egyidejű
leg a bértáblázatokban szereplő alsó határösszeg alatti beso
rolásokat meg kell szüntetni.

2. A személy szerinti illetmények megállapításakor minden hiva
tásos állományút legalább 200,— Ft, a polgári állományút leg
alább 100,— Ft illetményemelésben kell részesíteni. A bértétel 
alsó határösszege alatt besoroltak esetében a minimumként ad
ható illetményemelés összegét a különbséggel ki kell egészíteni.

3. A kötelező béremelésen felül a további emelés összegét a vég
zett munka színvonalától függően differenciáltan kell megálla
pítani. Biztosítani kell, hogy nagyobb elismerésben részesül
jön, akinek munkateljesítménye az átlagot meghaladja és aki
nél még indokolatlan illetményfeszültség áll fenn.

4. A 2. pont szerint kötelezően előírt emelés összegével a külföldi 
tanulmányokat folytató hivatásos állományúak hazai illetmé
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nyét ténylegesen, míg a tényleges katonai szolgálatot teljesítők 
és a gyermekgondozási szabadságon levők illetményét pedig 
eszmeileg kell felemelni, illetve módosítani.

5. A szolgálat felső korhatárán túl visszatartott hivatásos állomá
nyúak beosztási illetménye a bérfejlesztés összegével, a bérté
tel felső határösszegére való tekintet nélkül emelhető.

6. A pedagógus és a közművelődési illetményrendszer hatálya alá 
tartozó dolgozók esetében az 1982. január 1-vel esedékes illet
ményemelés összegébe a kötelező előresorolás összegét be kell 
számítani.

7. A szervezetszerű állományon felül foglalkoztatottak (létszám
felettiek) az általuk ténylegesen betöltött beosztásra vonatkozó 
rendelkezések figyelembevételével részesíthetők illetmény
emelésben.

8. A szervek saját bérszint-megtakarításaikat a rendelkezésükre 
bocsátott bérfejlesztési keretösszeggel együtt felhasználhatják.

9. Nem részesíthető illetményemelésben:
a) állományviszonyra tekintet nélkül, akit jogerősen szabad

ságvesztés büntetésre ítéltek és büntető ítélet hatálya alatt 
áll;

b) az a hivatásos állományú, aki az utasítás hatályba lépésekor 
a Belügyminisztérium Hivatásos Állományának Fegyelmi 
Szabályzata 23. pont h)—l) alpontjaiban foglalt (a BM Ha
tárőrség hivatásos állománya vonatkozásában ezzel azonos) 
fenyítés hatálya alatt áll;

c) az a polgári alkalmazott, aki a Mt. V. 73. § (1) bekezdésé
ben felsorolt súlyos fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;

d) az, aki ellen büntető vagy fegyelmi eljárás van folyamat
ban. Az eljárás befejezése után a hozott döntéstől függően 
— visszamenőleges hatállyal — kell az illetményemelést 
végrehajtani;

e) az, aki a bérfejlesztést megelőző egy éven belül kettő, vagy 
több esetben munkavégzés vagy magatartási szabályok 
megszegése miatt a Belügyminisztérium Hivatásos Állomá
nyának Fegyelmi Szabályzata 23. pont b)—g) alpontjaiban 
foglalt (a BM Határőrség hivatásos állománya vonatkozásá
ban az ezzel azonos) fegyelmi fenyítésben, illetve a Mt. 55. 
§ (1) bekezdés a)—b) pontjai alapján fegyelmi büntetésben 
részesült;

f) az, akinek szolgálati vagy munkaviszonya megszüntetését 
— a nyugállományba helyezés kivételével — folyamatba 
tették.

10. A főcsoportfőnök-helyettesek, csoportfőnökök, a BM Titkár
ság vezetője, önálló osztályvezetők, országos parancsnokok, a 
BM Kormányőrség, a BM Forradalmi Rendőri Ezred parancs
noka, a budapesti, a megyei rendőr-főkapitányok és helyette
seik beosztási illetményének emeléséről magam intézkedem.
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Az erre vonatkozó — az államtitkár és miniszterhelyettes 
elvtársakkal előzetesen egyeztetett — javaslatot a személy
ügyi miniszterhelyettes legkésőbb január 5-ig hozzám ter
jessze fel.

11. Az illetményemelés mértékét az együttműködést szabályo
zó okmányokban, irányelvekben foglaltaknak megfelelően az 
illetékes párt és társadalmi szervekkel egyeztetni kell.

12. A bérfejlesztés végrehajtására felhasználható keretek meg
határozásáról és a felhasználással összefüggő egyéb kérdések 
szabályozásáról a BM I/I. csoportfőnök gondoskodjon.

13. Az utasításban foglaltak vonatkoznak az állami tűzoltóság te
rületi szervei 1982. évi bérfejlesztésére biztosított keret fel- 
használására is.
Az állami tűzoltóság sajátosságaiból adódó alkalmazással kap
csolatos szükséges rendelkezéseket a BM Tűzoltóság országos 
parancsnoka adja ki.

14. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Az 5/1981. számú
 BM utasítás 14. pontjában foglaltak szerint módosított 2/1977. 
számú BM utasítás 9. pontjában a polgári állományra vonat
kozó évközi munkaköri illetmény, illetve alapbér emelési 
korlátozások 1982. január 1-től hatályát vesztik.
Az utasítás rendelkezéseit a személyi állománnyal a szüksé
ges mértékben ismertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.
belügyminiszter

Készült: 1000 példányban.
Kapják: az 5/1981. BM számú utasítás elosztója szerint.
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