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39/1988. BM

 U T A S Í T Á S A
a z  1989. évi bérfejlesztés végrehajtásáról

Budapest, 1988. december 27-én.

Az 1989. évi bérfejlesztés végrehajtására -  a polgári alkalmazottak vonatkozásában a Köz- 
alkalmazottak Szakszervezetének egyetértésével -  kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az utasítás hatálya kiteljed a Belügyminisztérium szerveinél, valamint az állami tűzol
tóság területi szerveinél szolgálatot teljesítő hivatásos és polgári állományú dolgozóra, 
valamint a BM alkalmazottra, az Államigazgatási Főiskola és az Államigazgatási Szer
vezési Intézet dolgozójára.

2. A hivatásos állományú rendfokozati illetményét az utasítás 1. számú mellékletében 
megállapított összegre kell felemelni.

3. A hivatásos állomány tagját a rendfokozati illetményemelésen felül beosztási illet
ményemelésben is lehet részesíteni, melynek során a szervek a rendelkezésükre álló 
illetm ényszínvonal-megtakarítást is felhasználhatják.

4. A BM alkalmazott, a kinevezett polgári alkalmazott törzsilletményét az utasítás 2. szá
mú mellékletében megállapított összegre kell felemelni.

5. A BM alkalmazott, a kinevezett polgári alkalmazott munkaköri illetménye, amennyi
ben a szerv polgári béralap megtakarítása és a törzsilletmény emelés és korpótlék  von- 
zatának levonása után a bérfejlesztési keret maradványa lehetővé teszi, (50, - Ft-tal 
maradék nélkül osztható módon) megemelhető.

6. A polgári alkalmazott és az Államigazgatási Főiskola, valamint az Államigazgatási 
Szervezési Intézet dolgozója alapbérét a rendelkezésre álló béralapon belül (50, -  Ft- 
tal maradék nélkül osztható módon) az általános bérgazdálkodási szabályok betartá
sával a rá vonatkozó bértarifa szabályainak megfelelően lehet felemelni.

7. A személy szerinti béremelés mértékét az illetménybesorolásra jogosult vezető (pa
rancsnok) a végzett munka mennyiségére, minőségére és a képesítési követelménynek 
való megfelelésre figyelemmel, differenciáltan állapítsa meg.
A beosztási-, a munkaköri illetmény, valamint az alapbér emelésére 300, -  Ft/fő/hónál 
kisebb összegben ne kerüljön sor.

8. A szervezetszerű státuson felül, (létszámfeletti) valamint az állományviszonyától el
térő létszámhelyen foglalkoztatott (hivatásos állományú polgári helyen és polgári al
kalmazott hivatásos helyen) állományviszonyára, tényleges rendfokozatára,
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törzsilletmény fokozatára vonatkozó rendelkezések figyelembevételével jogosult rend
fokozati-, törzsilletmény emelésre, illetve részesíthető beosztási-, munkaköri illet
mény, illetve alapbéremelésben.

9. Az iskolai hallgató rendfokozati illetményét a tényleges rendfokozatának megfele
lően kell felemelni.
Beosztási illetményemelését:
a/ a VCSÉK Rendőrtiszti Főiskola I -  II. évfolyam tekintetében a főiskolaparancsnok,
b/ a VCSÉK Rendőrtiszti Főiskola III. évfolyam és a belügyi tanintézetek esetében a 

vezénylő szolgálati hely vezetője az iskolaparancsnok véleményének kikérésével,
c/ a külföldi tanintézetek esetében a BM Továbbképző és Módszertani Intézet pa

rancsnoka és a vezénylő szolgálati hely vezetője (parancsnoka) együttesen,
d/ a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tekintetében -  a parancsnok szárazföldi-össz- 

fegyvernemi helyettesének jóváhagyásával -  a Határőr Tanszék vezetője
határozza meg.

10. A Magyar Néphadsereg katonai főiskoláin tanuló, hivatásos állományba kinevezett 
hallgatóknál 40/1988. BM utasítás előírásai szerint kell eljárni.

11. A  külföldön tanulmányokat folytató hazai illetményét az előírásoknak megfelelően, az 
illetmény nélküli szabadságon levő, valamint a tényleges katonai szolgálatot teljesítő 
rendfokozati-, illetve törzsilletményét az 1. és 2. számú mellékletek szerint kell emel
ni. Beosztási-, munkaköri illetményét, illetve alapbérét -  állományviszonyra tekintet 
nélkül -  eszmeileg, az azonos beosztást, munkakört ellátó illetményemelésével össz
hangban lehet emelni. A személy szerinti elbírálásnál a dolgozó illetmény nélküli sza
badságának, illetve sorkatonai szolgálatának megkezdése előtti tevékenységét kell 
figyelembe venni.

12. A  szervek részére a hivatásos állomány beosztási illetményemelésére fordítható ke
retösszeget a szerv bérkeretének arányában, a polgári állomány illetményemelésére 
fordítható keretösszeget pedig a polgári béralap arányában kell megállapítani. A szer
vek a polgári állomány esetében a 2. számú melléklettel meghatározott kötelező, illet
ve az év folyamán soros törzsilletmény-, korpótlékemelések fedezetét a polgári 
állomány részére visszaigazolt illetményfejlesztési keretből kötelesek biztosítani.

13. A  hivatásos állomány betöltetlen státusaira legalább a megfelelő beosztási illetmény- 
csoport-számhoz tartozó bértétel alsó határösszegét tartalékolni kell.

14. A z illetménybesorolásra jogosult vezető (parancsnok) a személy szerinti bérfejleszté
sek kialakításával kapcsolatos feladatokba vonja be a párt és KISZ-szervezetek képvi
selőit. A polgári alkalmazottak bérfejlesztését a szakszervezettel egyetértésben kell 
megállapítani.

15. N em  részesülhet rendfokozati-, törzs-, beosztási- és munkaköri illetmény, illetve alap- 
bérem elésben az, akinek a szolgálati vagy munkaviszonya megszüntetése -  a nyugál
lományba helyezés kivételével -  folyamatban van.

16. Fel kell függeszteni a bérfejlesztés végrehajtását annál, aki ellen büntető- vagy fegyel
mi eljárás van folyamatban. Az eljárás befejezése után annak, akinek szolgálati- vagy 
munkaviszonya nem kerül megszüntetésre, visszamenőleges hatállyal kell a rendfoko
zati-, törzsilletmény emelést végrehajtani. Beosztási-, munkaköri illetmény, illetve 
alapbér emelésről és annak hatályáról az utasításban foglaltak betartásával a vezető 
(parancsnok) döntsön.

17. Felhatalm azom  a BM terv és pénzügyi csoportfőnököt, hogy a bérfejlesztéssel össze
függő feladatok szabályozására adjon ki intézkedést, továbbá gondoskodjon a bérke
retek, béralapok visszaigazolásáról.

18. A  35/1988. és a 44/1987. BM utasítással módosított 19/1987. BM utasítás 1. számú és
2. számú melléklete helyébe ezen utasítás 1. számú és 2. számú mellékelete lép.
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19. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba. A bérfejlesztést 1989. január 1-jei ha- 
tállyal kell végrehajtani. Az utasítás rendelkezéseit a személyi állománnyal a szüksé- 
ges mértékben ismertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter
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Készült: 900 példányban.
Kapják: államtitkár,

miniszterhelyettesek,
főcsoportfőnök-helyettesek,
országos (Kormányőrség) parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, főosztályvezetők, helyetteseik,
Államigazgatási Főiskola főigazgatója,
Államigazgatási Szervezési Intézet igazgatója,
BM iskolák parancsnokai, 
rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
rendőrkapitányok, 
határőrkerület-, ezredparancsnokok, 
megyei, fővárosi, városi tűzoltó parancsnokok,
valamennyi pénzügyi, személyügyi és személyzeti osztály (alosztály) vezetője, 
valamint a személyzeti referensek.
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1. szám ú melléklet

Rendfokozati illetménytáblázat

Rendfokozat Összeg (Ft)

Hadseregtábornok 14 000
Vezérezredes 12 000
Altábornagy 10 000
Vezérőrnagy 8 400
Ezredes 6 200
Alezredes 5100
Őrnagy 4 500
Százados 3 900
Főhadnagy 3 600
Hadnagy 3 300
Alhadnagy 3 000
Törzszászlós 2 800
Zászlós 2 600
Főtörzsőrmester 2 400
Törzsőrmester 2 200
Őrmester 2 000
Szakaszvezető 1800
Tizedes 1600
Őrvezető 1500
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2. számú melléklet

A BM alkalmazotti és a kinevezett polgári állomány szolgálati időhöz igazodó címei és törzsilletménye
a munkaköri csoportok fokozataiban

Ft/fő/h 6

M u n k a k ö r i  c s o p o r t

Munka 
köri cso
port
fokozata

Vára
kozási 
idő év

I. Vezetői II. Ügyintézői III. Ügyviteli IV. Képesített 
fizikai

V. Képesítés nélküli 
fizikai

Munka
köri cím*

Törzs
illetmény

Munka
köri cím*

Törzs
illetmény

Munka
köri cím

Törzs
illetmény

Munka
köri cím

Törzs
illetmény

Munka
köri cím

Törzs-
illetmény

1. nincs 8400 3900 I.o.iroda
főtiszt

3000 I.o.
szakfőtiszt

3000 I.o.
szakaltiszt

2700

2. 8 7800 • 3650 Il.o.iroda
főtiszt

2700 II.o.
szakfőtiszt

2700 II.o.
szakaltiszt

2450

3. 6 7200 3400 Ill.o.iroda
főtiszt

2450 III.o.
szakfőtiszt

2450 III.o.
szakaltiszt

2150

4. 5 6600 3150 I.o. iroda 
tiszt

2250 I.o.
szaktiszt

2250 IV.o.
szakaltiszt

1950

5. 4 6000 2950 II.o. iroda 
tiszt

2050 II.o.
szaktiszt

2050 I.o.szak
segédaltiszt

1750

6. 4 5500 2750 Ill.o.iroda
tiszt

1900 III.o.
szaktiszt

1900 Il.o.szak
segédaltiszt

1600

7. 3 4900 2600 I.o.iroda
segédtiszt

1750 I.o.segéd
szaktiszt

1750 Ill.o.szak
segédaltiszt

1450

8. 2 4400 2450 Il.o.iroda
segédtiszt

1600 Il.o.segéd
szaktiszt

1600 IV.o.szak
segédaltiszt

1300

* A ténylegesen betöltött munkakör szerint 
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