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36/1984. számú 
U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium szerveinél a kinevezett polgári 
alkalmazottak részére adományozásra kerülő 

főtanácsosi és tanácsosi cím odaítélésének szabályairól

Budapest, 1984. november hó 6-án.

Az államigazgatási és az igazságszolgáltatási dolgozók munka- 
viszonyának egyes kérdéseiről szóló, a 40/1977. (X. 27.) MT szá
mú, a 63/1980. (XII. 29.) MT számú, a 74/1981. (XII. 29.) MT 
számú, valamint a 11/1984. (II. 7.) MT számú rendeletekkel mó
dosított 38/1973. (XII. 27.) MT számú rendelet alapján a Belügy
minisztérium szerveinél — a Közalkalmazottak Szakszervezete 
Elnökségével, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével 
egyetértésben — főtanácsosi és tanácsosi cím adományozására 
vonatkozóan kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügyminisztérium szerveinél és az állami tűzoltóság 
területi szerveinél főtanácsosi és tanácsosi cím adományo
zásában részesülhet az a kinevezett polgári állományú dol
gozó, aki kinevezési okirata alapján, a kinevezett dolgozók 
munkaköri illetménytáblázata (13/1984. BM számú utasítás 
1. számú melléklete) I. Ügyintéző munkaköri csoport 1—2.,
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5., 11—14. munkaköri kulcsszám alatt jelölt munkakörben 
van foglalkoztatva, és az alábbiakban foglalt feltételeknek 
megfelel.
a) A munkakörére előírt képesítési követelménnyel vagy el

ismert hosszabb szakmai gyakorlattal rendelkezik, és a 
Belügyminisztérium szervei egészére vagy egy részére 
kiterjedő szakmai feladatait önállóan, folyamatosan ma
gas színvonalon végzi.

b) Szakmai, társadalmi és közéleti tevékenységével bebizo
nyította, hogy munkáját élethivatásnak tekinti, és tevé
kenységéért kitüntetésben vagy egyéb elismerésekben 
részesült.

c) Főtanácsosi cím adományozása esetén 15, tanácsosi cím 
adományozása esetén legalább 10 éves belügyi munkavi
szonnyal rendelkezik.

2. Tanácsosi cím kivételesen — egyéni elbírálás alapján — 50. 
életévüket betöltött, az 1. pontban nem említett, egyébként 
ügyintézői munkaköri csoportba tartozó munkakörben fog
lalkoztatott kinevezett polgári állományú dolgozó részére is 
adományozható.

3. A Belügyminisztérium központi szerveinél és az országos 
parancsnokságok központi állományánál, valamint a Kor
mányőrségnél „belügyminisztériumi főtanácsosi” és „bel
ügyminisztériumi tanácsosi”, a megyei (budapesti) rendőr
főkapitányságokon és a BM Forradalmi Rendőri Ezrednél 
"rendőrségi tanácsosi" , a Határőrség magasabb egységeinél 
"határőrségi tanácsosi", az állami tűzoltóság területi szer
veinél "tűzoltósági tanácsosi" cím adományozható.

4. A főtanácsosi cím odaítélése a tanácsosi címmel rendelkezők 
részére is történhet.
Egyazon cím csak egy alkalommal adományozható.
A más munkáltatónál korábban szerzett cím nem zárja ki a 
dolgozót a belügyminiszter által adományozható főtanácsosi, 
illetve tanácsosi cím elnyerésének lehetőségétől, amennyi
ben az adományozási feltételeknek a Belügyminisztérium 
állományában is megfelel.

5. A belügyminisztériumi főtanácsosi címmel havi 1000,— Ft- 
tal, a belügyminisztériumi tanácsosi címmel 700,— Ft-tal, a 
rendőrségi, határőrségi és tűzoltósági tanácsosi címmel ha
vi 500,— Ft-tal felemelt összegű törzsilletmény jár, amit az
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adományozást követő hónap első napjától kell folyósítani. A 
címekkel járó törzsilletménynövekedés a foglalkoztató szerv 
béralapját terheli. Ezen a címen újabb bérfejlesztés nem 
adható.

6. A cím adományozásával a dolgozó besorolás szerinti munka
köre nem változik.

7. A címek adományozását — az illetékes párt- és társadalmi 
szervek képviselőivel történt előzetes egyeztetés után — a 
szerv vezetője kezdeményezheti. Az egyeztetésnél a szak- 
szervezeti (fő-) bizalmi egyetértési jogának érvényesülni 
kell. A felterjesztéshez a középszintű szakszervezeti szerv
— a központi állománynál a Közalkalmazottak Szakszerve
zete Belügyminisztériumi Bizottsága, a BM Határőrség ál
lományába tartozók esetén a Közalkalmazottak Szakszerve
zete Határőrségi Bizottsága, a megyei (budapesti) rendőr-fő
kapitányságok állományánál pedig a Közalkalmazottak 
Szakszervezete megyei Bizottsága — egyetértése szükséges. 
A javaslatokat minden évben az április 4-i elismerési javas
latokkal egyidőben a BM Személyzeti Csoportfőnökségre 
kell felterjeszteni.

8. A dolgozó a cím viselésére munkaviszonyának fennállása 
alatt és azt követően, nyugdíjasként is jogosult. A cím meg
vonására a dolgozótól csak a munkaviszonnyal kapcsolatos 
kötelezettségek súlyos megszegése vagy bűncselekmény el
követése miatt indított fegyelmi eljárás során kiszabott bün
tetésként kerülhet sor. A fegyelmi elbocsátás külön megvo
nás nélkül is a cím elvesztésével jár.

9. Az államigazgatási vagy igazságszolgáltatási szervtől a Bel
ügyminisztérium állományába áthelyezett dolgozó — ameny- 
nyiben a volt munkahelyen címhasználatra vált jogosulttá
— a szerzett címet jelző nélkül tovább viselheti, és részére 
a címpótlékot a törzsilletmény részeként kell folyósítani.

10. Hivatásos állományba történő kinevezés esetén a cím hasz
nálata és a vele járó felemelt törzsilletményre való jogo
sultság a kinevezés hatályával egyidőben külön intézkedés 
nélkül megszűnik.

11. Megszűnik a Belügyminisztérium — címmel járó emelt ösz- 
szegű törzsilletmény — fizetési kötelezettsége, ha a dolgozó 
más munkáltatóhoz kerül, ideértve a más fegyveres erőhöz, 
testülethez való áthelyezést vagy a szerv megszűnése, át
szervezése miatt történt munkaviszony megszüntetésének
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eseteit is. Amennyiben a dolgozó nyugállományba helyezés
re kerül, az adományozott címet "nyugalmazott" jelzővel 
viselheti.

12. Főtanácsosi, tanácsosi cím adományozásában a Belügymi
nisztérium szerveinél — az utasítás 1. pontjában meghatá
rozott beosztásokban — rendszeresített létszám 5%-a része
síthető. Az 5%-os keret felhasználása szempontjából a cím- 
adományozást mindaddig figyelembe kell venni, amíg a dol
gozó a Belügyminisztérium polgári állományába tartozik, 
kivéve, ha időközben a címet tőle megvonták.

13. A 12. pontban említett éves keret meghatározása a többi 
elismerési és kitüntetési keret megállapítása alkalmával tör
ténjen.

14. A cím adományozása és visszavonása miniszteri hatáskörbe 
tartozik. Átadására hazánk felszabadulásának évfordulója 
tiszteletére évenként megrendezésre kerülő BM központi 
ünnepségen kerüljön sor, első alkalommal 1985. április hó
napban.

15. A cím adományozásáról, valamint visszavonásáról állomány
parancsot kell megjelentetni.

16. A címet és az adományozás időpontját, valamint megvoná
sát a dolgozó munkakönyvének hetedik oldalára be kell je
gyezni.

17. Felhatalmazom a BM terv és pénzügyi és a BM személyzeti 
csoportfőnököt, hogy az utasítás végrehajtásával kapcsolat
ban felmerülő kérdésekben — együttesen — állást foglal
janak.

18. Ez az utasítás kiadásának napján lép hatályba, rendelkezé
seit az érintett személyi állománnyal ismertetni kell. Az 
utasítást a Kitüntetési és Elismerési Szabályzat mellett kell 
kezelni.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 4000 példányban.
Kapják: a Kitüntetési és Elismerési Szabályzat elosztója szerint.
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