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a 26/1973. BM számú utasítás módosításáról 

Budapest, 1983. évi január hó 26-án.

Az illetménymegállapítás és folyósítás szabályairól szóló 26/1973. 
BM számú utasítás (a továbbiakban: Ut.) módosítására kiadom az 
alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az Ut. 40. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"40. Szolgálati különpótlék jár a Budapest közigazgatási terü

letén szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tisztesek, 
tiszthelyettesek és zászlósok részére, amennyiben állo
mányparancs szerint:

a) a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál:
járőrvezető, járőr, gépkocsizó járőrvezető, mozgóőr
szem és járőr, kutyavezető, forgalomellenőrző, irányító, 
objektumőr, személyőrző és kísérő, motozó, ügyeletes 
tiszthelyettes, körzeti megbízott;

b) a BM Forradalmi Rendőri Ezrednél:
vízágyú gépkocsi parancsnok, vízágyú gépkocsi kezelő, 
központkezelő (K- 40) rajparancsnok, távírász, járőr, 
szakaszparancsnok-helyettes;

c) a BM Kormányőrség Parancsnokságnál: 
objektumőr, segédoperatív, kutyavezető;

d) a Pest megyei Rendőr-főkapitányságnál:
a Budai Járási Rendőrkapitányság Őr- és Járőrszolgá
lati Alosztály Budapesten szolgálatot teljesítő személy
őrző és kísérő, továbbá az objektumőr;
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e) a BM III/2. Osztálynál:
objektumbiztosító 
beosztást töltenek be.”
Tiszti rendfokozatúak pótlékra, az arra jogosító beosz
tás betöltése esetén sem jogosultak.

2. A „Repülési pótdíj” cím és az ut. 103., 104., 105., 106., pontjai 
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„A BM ORFK Légirendészeti Parancsnokság állományába ta r
tozók pótlékai

103. Repülési pótlék
a) Repülési pótlékra jogosult

-  a parancsnok,
-  a hajózó alosztályvezető,
-  a helikoptervezető

(a továbbiakban: hajózó állományúak), amennyiben a be
osztásra előírt évi minimális repülési óraszámot teljesíti, 
illetőleg ezen túlmenően az oktatási és berepülési köte
lezettségének eleget tesz.
b) A repülési pótlék mértéke, amennyiben a jogosult

1   2 3 Nincs
osztályba sorolt osztályba

sorolva
Évi 16 800 Ft 14 400 Ft 12 000 Ft 4800 Ft
A repülési pótlékot negyedévenként utólag, a teljesí
tett minimális repülési óraszám arányában kell kifizet
ni.

c) Teljes összegben kell folyósítani a repülési pótlékot ab
ban az esetben, ha az előírt minimális repülési óraszá
mot a jogosító beosztást betöltő szolgálati kötelmekkel 
összefüggő baleset vagy betegség miatt nem tudta tel
jesíteni.
A minimális repülési óraszámon túlteljesített repülési 
órák további pótlék folyósítására nem jogosítanak.

104. Osztályba sorolási pótlék
a) Osztályba sorolási pótlékra jogosult az a dolgozó, aki 

helikoptert vezet, azt műszakilag kezeli, javítja és a 
HM vonatkozó szabályai szerint az osztályos szintekre 
meghatározott elméleti és gyakorlati követelményeket 
teljesíti.

b) A pótlék mértéke a betöltött munkakörtől és az osz
tályba sorolási fokozattól függően

1 2 3
osztályba sorolás 

esetén Ft/hó
-  hajózó állományúak részére 650 550 450
-  főtechnikus részére 350 250 150
-  főszerelő részére 250 150 100
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c) Az osztályba sorolással kapcsolatos rendelkezések sze
rint az osztályos fokozatot időnként meg kell védeni.
Ezért a pénzügyi szerv köteles a pótlékra való jogo
sultság időtartamának figyelemmel kísérése érdekében 
az újbóli vizsgák időpontját a számfejtő kartonon elő
jegyezni. Érvényes vizsga hiányában a pótlék folyósí
tását be kell szüntetni.

105. Aranykoszorús kiegészítő pótlék
Aranykoszorús kiegészítő pótlékra jogosult az első osztá
lyú osztályba sorolási fokozattal rendelkező hajózó állomá
nyú, az aranykoszorús feltételek teljesítése esetén.
(E pótlékot csak az osztályba sorolási pótlékkal együtt le
het folyósítani.)
A pótlék mértéke havi 600,-  Ft.

106. Műszaki pótlék
Műszaki pótlékra jogosult a műszaki alosztályon szolgála
tot teljesítők közül
-  az alosztályvezető,
-  a főtechnikus,
-  a főszerelő,
akik munkaköri kötelezettségükön túlmenően repülés köz
beni szolgálati feladatok végrehajtására is kötelezettek.
A pótlék mértéke havi 500,-  Ft.

106/A. A 103- 106. pontokban rendszeresített pótlékok meg
állapítási és folyósítási feltételeire a hivatkozott pontok
ban nem szabályozott kérdésekben az utasítás előírásait 
kell alkalmazni.
A szóban forgó pótlékok jogosultsági feltételeire, a mi
nimális repülési óraszámok beosztásonkénti, illetőleg 
munkakörönkénti meghatározására, továbbá az évközi 
változásokra és a repülési pótlék negyedévenkénti fizeté
sére vonatkozóan a BM országos rendőr-főkapitány köz- 
biztonsági és közlekedési helyettese személyi állomány
ra vonatkozó parancsban köteles rendelkezni.”

Ez az utasítás 1983. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg
a 3/1978. számú belügyminiszteri utasítás hatályát veszti.
Rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal a szükséges
mértékben ismertetni kell.

DR. PÁ L ANTA L s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 180 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
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