
BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!

10 —21/3/A/1970.

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT 
az 1995. évi LXV. 28. §-ára 

figyelemmel

A 3 / 1 9 7 0 .  s z á m ú  
BELÜ G Y M I N I S Z T ER I  P A R A N C S  

V É G R E H A J T Á S I  U TA S ÍT Á S A
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Budapest, 1970. évi március hó 5-én.

Az illetményrendezés végrehajtásával összefüggő kérdéseket 
a következőkben szabályozom.

I.
Az illetményemelések megállapításával kapcsolatosan

1. A rendfokozati illetmények módosítását, valamint az ez
redesek és vezérőrnagyok beosztási illetményének előírt 
csökkentését az illetményszámfejtő szervek hivatalból vé
gezzék el.

2. Az illetményemelés lebonyolítására rendelkezésre álló ke
retről a bérgazdálkodó szerveket az I/I. Csoportfőnökség 
jelen végrehajtási utasítás kiadásával egyidejűleg érte
síti.
Az egyes kategóriákra biztosított kereteket összevontan 

kell kezelni, de ennek ellenére biztosítani kell, hogy a ke
ret azokra a kategóriákra legyen felhasználva, amelyekre 
a szerv kapta.

Az illetményemelési keretből mindenekelőtt a később fel
merülő szükségletekre (betöltetlen állások, iskolán lévők, 

próbaidősök később esedékes emelései, stb.) kell tartalé
kot képezni. Ezen felül az évközben várható beosztási 
illetmény igény kielégítésére legfeljebb fejenként 5 ,— 
Ft-ot szabad megtakarítani.

3. A személy szerinti emelések összegét a miniszteri parancs
ban megadott forint határok között kell megállapítani. 
A határösszegeknél magasabb, vagy alacsonyabb korrek
ció nem adható.

A miniszteri parancs 2., 3., 5., 6. pontja szerinti rendezés
sel érintetteket csak kizáró ok esetén lehet az emelésből 
kihagyni.
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4. A miniszteri parancsban előírtak mellett a személyek kö
zötti differenciálásnál figyelembe kell venni
— a szolgálati beosztás sajátosságait (átlagosnál hos

szabb szolgálati idő, több éjszakai szolgálat, a szolgá
lati időbeosztás rendszerének gyakoribb változása, na
gyobb fizikai igénybevétel, nehezebb terepviszonyok, 
időjárásnak fokozottabban kitett őrhelyek, bűnügyi
leg fertőzöttebb terület, egészségtelen szolgálati elhe
lyezés, stb.);

— a házastárs keresőfoglalkozása, gyermekek iskolázta
tása, a kulurális lehetőségek tekintetében az átlagos
nál kedvezőtlenebb életkörülményeket;

— az adott földrajzi körzetben a munkaerőhelyzet jelen
legi és várható hatását.

A személy szerinti besorolásoknál a jelenleg fizetett tény
leges illetményekből kell kiindulni. Alapvető követelmény, 
hogy az új beosztási illetmények egy-egy alegységen belül 
az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, valamint a minisz
teri parancsban és jelen végrehajtási utasításban megha
tározott differenciálási elveket minél jobban kifejezzék.
Amennyiben az így megállapított beosztási illetmény a 
bértétel felső határát meghaladná, a többlet bérösszeget 
személyi pótlék címén kell folyósítani, az általános szabá
lyok szerint.
A fenti besorolási elvek szerint kialakított új beosztási 
illetmény a bértételek alsó határánál kisebb is lehet.

5. Azokra, akiknek tényleges állományviszonya eltér az állo
mánytáblázatban meghatározottól, a betöltött szervezeti 
helyre érvényes emelési lehetőség irányadó. E szerint:
— tiszti vagy irodai létszámhelyen lévő tiszthelyettesnek 

tiszti, vagy irodai emelést,
— tiszthelyettesi létszámhelyet betöltő tisztnek vagy iro

dai állományúnak a tiszthelyettesi emelést,
— irodai létszámhelyen lévő tisztnek vagy tiszthelyettes

nek az irodai állományúakra vonatkozó emelést
lehet megadni.
Ezekben az esetekben azonban az emelési tétel alsó ha tár
összegénél kisebb korrekció is megállapítható, illetőleg az 
emeléstől el is lehet tekinteni. Nem vonatkozik ez a sza
bály a tiszti rendfokozatú körzeti megbízottakra és gép
kocsivezetőkre. Ezek beosztási illetményét legalább 100,— 
Ft-tal emelni kell.

6. A minisztérium központi irányító szervei és a testületek 
országos parancsnokságai szervezetszerű tiszti beosztást 
betöltő tisztjeinek beosztási illetményét emelni — a mi
niszteri parancs 3. pontja alá tartozók kivételével — tilos.

7. A járási rendőrkapitányságok anyagi és pénzügyi felada
tainak ellátására kijelölt beosztottak pótilletményét sze
mélyenként 200, —Ft átlag alapul vétele mellett kell meg
állapítani és a megbízás tartam ára személyi pótlékként 
folyósítani.
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A személyi pótlék 150—-250,— Ft közötti tényleges össze
gét a kapitányságok nagyságától, a végzett munka töme
gétől függően keli megállapítani.

8. A belügyi iskolák hallgatóinak beosztási illetményét az is
kolára vezénylésüket megelőzően ténylegesen betöltött 
beosztásuk alapulvételével kell felemelni.
Az illetménymegállapításról az a szerv gondoskodjon, aki
nek állományába a hallgató tartozik. Kivételt képeznek a 
tiszti iskola (Akadémia, Idegennyelvi Főiskola) hallgatók. 
Ezek beosztási illetményének emelésére az illetékes iskola 
parancsnokok intézkedjenek.
Az emelést az iskolahallgatók esetében is a miniszteri pa
rancs és jelen végrehajtási utasításban foglaltak szerint 
és az iskolára vezénylést megelőzően kifejtett tevékeny
ség mérlegelésével, differenciáltan kell megállapítani.
A tiszti iskolák hallgatói esetében különösen az iskolán 
tanúsított szorgalmat, magatartást és eredményeket kell 
a differenciálásnál figyelembe venni.

9. Az állandó és időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazot
tak alapbérét az emelésre biztosított keretből a miniszteri 
parancsban meghatározott mértékben, a mellékelt bér
táblázatokban szereplő bérhatárok között kell megállapí
tani. Alkalmazni kell a besorolásnál a munkaköri leírás
ban foglaltakat is. A keretnek az előírt legkisebb emelésen 
felül maradó részéből az azonos munkakörbe tartozók kö
zött a végzett munka színvonalának, a szakmai képzett
ségnek és gyakorlatnak az alapján kell differenciálni. 
Egyébként azonos feltételek esetén előnyben kell részesí
teni a törzsgárda tagjait.

Amennyiben a munkaköri bértáblázat ugyanarra a mun
kakörre képesítéshez kötött és képesítés nélküli bértételt 
is meghatároz, a munkakörre előírt képesítéssel nem ren
delkező alkalmazottat csak a képesítéshez nem kötött bér
tételbe szabad sorolni.

Szakmunkás munkakört betöltő dolgozót, amennyiben a 
szükséges szakképzettséggel nem rendelkezik, minden 
esetben betanított munkás bértételbe kell sorolni.

Ha a munkakörre a szakmai képesítés (iskolai végzettség) 
szintjétől, továbbá a gyakorlati idő tartamától függően 
több bértétel van megállapítva, a munkakört betöltő alkal
mazottat abba a bértételbe kell sorolni, amelyhez a szük
séges képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik. Gya
korlati időnek az egyébként már beszámított szolgálati 
időt kell tekinteni.

Amikor a munkakörre a munkaidőtől (napi, heti) függően 
több bértétel érvényes, az alkalmazottat abba a bértétel
be kell besorolni, amelyik bértételre előírt munkaidőnek 
a tényleges, rendszeres munkaideje megfelel, (pl.: indító, 
kapus, őrstakarító, éjjeliőr, stb.)
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10. A polgári állományú egészségügyi beosztottaknak a 
20/1959. számú miniszterhelyettesi utasítással rendszere
sített eszmei törzsilletményét
—-a z  I. kategóriájú alkalmazottak esetében 650,—
— a II. kategóriájú alkalmazottak esetében 500,—
— a III. kategóriájú alkalmazottak esetében 450,— 
forintra módosítom.
A II. és III. kategóriába tartozók beosztási illetményeme
lésénél a törzsilletmény növekedését figyelembe kell venni. 
A hivatásos állományú egészségügyi beosztottak rendfo
kozati illetményemelésére ugyanez vonatkozik.
Az I. kategóriába sorolt eü. beosztottak beosztási illet
mény emelésben nem részesíthetők, mivel a miniszteri pa
rancsban előírt korrekciót a törzsilletmény növekedésé
ben teljes egészében megkapják.

11. A főiskolai tanárok illetményét a 201/1970. (MMK 5.) 
MM M —MüM számú rendelet alkalmazásával, a IV/I. és 
I/I. Csoportfőnökség közösen rendezze.

12. A 9 —11. pontokban foglalt rendelkezések mellett, egyes 
alkalmazotti kategóriákra szükséges külön intézkedések
ről, beleértve a költségvetési folyószámlás szerveknél 
megvalósítandó illetményrendezés végrehajtásának segí
tését is — az I/I. csoportfőnök gondoskodjék.

II.
Az illetményrendezés lebonyolítása

13. Mind a hivatásos, mind a polgári állományról a területi 
szerveknél besorolási jegyzőkönyvet kell készíteni az 1., 
illetőleg a 2. számú mellékletnek megfelelő formában. Je
len utasítás 6. pontja alá tartozó szerveknél előforduló 
(tiszthelyettesi, irodai) beosztási illetményemelést általá
ban személyi állományra vonatkozó paranccsal kell elren
delni. Nagyobb létszámot érintő korrekció esetén azonban 
készíthető besorolási jegyzőkönyv is.
A hivatásos állományról készülő jegyzőkönyvbe szerve
zeti felépítés szerinti sorrendben kell felvenni az állo
mányba tartozókat és a betöltetlen létszámhelyeket. A be
osztásokat az állománytáblázatban rendszeresített meg
nevezéssel kell szerepeltetni. A betöltetlen létszámhelyek
nél a jelenlegi beosztási illetményként a betöltetlenségre 
tartalékolt összeget kell bejegyezni.
A létszámfelettieket a besorolási jegyzőkönyvben szintén 
fel kell venni. Ezek beosztási illetményét a tényleges be
osztásuk (munkakörük) alapulvételével a megfelelő szer
vezetszerű létszámhelyeken lévőkre vonatkozó szabályok 
szerint kell emelni.

— 11 —
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A létszámfeletti sportolók rendfokozati illetményemelés
ben részesülnek. Beosztási illetményüket változatlanul 
kell hagyni.
A főfoglalkozású (állandó, időszaki) polgári alkalmazotta
kat tényleges munkakörüknek megfelelően, a munkaköri 
jegyzék szerinti kulcsszámok emelkedő sorrendjében v e
gyék fel a besorolási jegyzőkönyvbe. A betöltetlen lét
számhelyeket az adott munkakörnél a tartalékolt alapbér
rel kell szerepeltetni. Létszámfelettieket a szervezeti he
lyen lévők után kell kimutatni. A létszámfelettieknek ad
ható illetménykorrekcióra nézve a hivatásos állománynál 
elmondottakat kell értelemszerűen alkalmazni.
Mind a hivatásos, mind a polgári állományra vonatkozó 
besorolási jegyzőkönyveket öszegezni kell.
A polgári alkalmazottakat az alapbér emeléséről írásban 
értesíteni kell.

14. A besorolásra jogosult által jóváhagyott besorolási jegy
zőkönyveket számfejtés előtt az I/I. Csoportfőnökségnek 
be kell mutatni. Ezzel együtt adjanak elszámolást, amely
ből kitűnik az egyes kategóriákra felhasznált keret, az 
érintett létszám és az emelés átlagos összege. Figyelem
mel a rendelkezésre álló időre, e kérdésben az I/I. Cso
portfőnökség folyó hó 9 —18-ig minden munkanapon áll
jon a szervek rendelkezésére.

15. Az illetmény emelések megállapításánál a besorolásra jo
gosult vezetők vegyék igénybe, illetőleg hallgassák meg 
az illetékes alegység parancsnokok véleményét, a párt
szervezetek titkárainak — polgári alkalmazottak esetében 
a szakszervezeti szerv titkárának (képviselőjének) — véle
ményét, javaslatát,

16. A létszám és utalványozási gyűjtőbe a változásokat nem 
kell név szerint külön-külön átvezetni, hanem a rendfoko
zati illetményeknél a tényleges létszám rendfokozati meg
oszlása és az egyes rendfokozati illetményösszegek emel
kedésének szorzatát egy összegben, a beosztási illetmé
nyek esetén pedig a besorolási jegyzőkönyvben kimuta
tott emelés összegét kell — szintén egy összegben — beve
zetni. Egyben a jövőre nézve a hivatásos állományú lé t
számgyűjtőnél megszüntetem a létszám rendfokozatok és 
beosztási illetménycsoportok szerinti megoszlásának kö
telező nyilvántartását.

17. Az I/I. Csoportfőnökség a miniszteri parancs és jelen uta
sításban foglaltak értelemszerű alkalmazásával gondos
kodjék az illetményrendezés lebonyolítása során esetleg 
felmerülő minden probléma megoldásáról.

18. A rendezés végrehajtását a szervek folyó évi április hó 
10-ig jelentsék az I/I. Csoportfőnökségnek az összegezett 
besorolási jegyzőkönyvnek egy példánya és a 14. pont 
szerinti elszámolás mellékelésével. Jelentésükben térjenek 
ki arra, hogy milyen megoldatlan problémák maradtak, 
vagy keletkeztek, valamint hogy az állomány miként érté
kelte a rendezést.
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Ez az utasítás március hó 1 -el lép hatályba. Egyidejűleg hatá
lyon kívül helyezem:

— a 11 120/1964. BM Terv- és Pü. Főo. számú utasítást 
(polgári alkalmazottak illetményrendezése);

— a 4531/1966. BM I. Fcsf. számú utasítást (egyes mun
kás és konyhai polgári munkakörök bérrendezése);

— a 30—3003/7 — 1968. számú utasítást és mellékleteit 
(polgári állomány 1968. évi bérfejlesztésének felosz
tása);

— a 10 706/1963. Terv- és Pü. Főo. számú és az 5100/ 
1967. BM I/I. Csfség számú utasításokat;

— a 4525/1966. BM I. Fcsf. számú utasítás II/3. pontjá
ban foglalt táblázatot (pedagógusok törzsilletménye).

Jelen utasításomat az illetményrendezés végrehajtásában köz
reműködőkkel részletesen ismertetni kell.

Dr. LANTOS JÓZSEF s.k.,
r. ezredes 

BM I. főcsoportfőnök
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1. sz. (minta) m elléklet
szerv neve

SZIGORÚAN TITKOS!
(Kitöltés után)

B esorolási jegy zők ön yv
a hivatásos állomány beosztási illetményemeléséről

Ú j  B é r t é t e l
N év  Rend-  Jelenlegi Emelés Kategóri     Személyi

fokozat Beosztás  öszege száma* öszege ° 1 felső pótlék** j
___________ határösszege_________________

___________________ 1_________________________ 2 ____________ 3________________ 4___________5___________ 6___________7___________8___________9__________ 10

*A miniszteri parancs 2., 3., 4., 5., 6. pontja alá tartozó emelés.

** A 7. hasábnak a bértétel felső határa feletti öszege.
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2. sz. (minta) melléklet
szerv neve

SZIGORÚAN TITKOS!
(Kitöltés után)

B esorolási jegyzők ön yv
a főfoglalkozású polgári alkalmazottak alapbér emeléséről

N é v  Munkakör A lapbér Korpótlék ú j alapbér K o r p ó t l é k  alapilletmény

1 2 3 4 5 6 7 8
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!

10—21 / 3 / A /1970. Melléklet a 3/1970. számú
miniszteri parancs 
végrehajtási utasításához

POLGÁRI ALAPBÉRTÁBLÁZAT
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P o lg á r i  a lk a lm a z o tt i m u n k a k ö r ö k r e  
é r v é n y e s  b é r té te le k

I.

Ügyintézői és adminisztratív munkakörök

Kulcsszám M u n k a k ö r  Abérhatór°

1. Főelőadói. 2 3 0 0 - 4 5 0 0  
l/a. Főelőadó II. 1 8 0 0 -3 7 0 0

2. Előadó 1 6 0 0 -2 9 0 0
3. Segédelőadó 1 3 0 0 -2 0 0 0
4. Főkönyvelő 2000—4000
5. Könyvelő, statisztikus 1300 — 2200
6. Kalkulációs és szám. csop. vez. 1700 — 2400
7. Kalkulátor 1 3 0 0 -2 2 0 0
8. Főpénztáros 1600 — 2400
9. Pénztáros ’ 1300 — 2200

10. Főrevizor bü. o. (szakértő) 2600—4200
11. Revizor bü. o. (szakértő) 2200 — 3800
12. Műszaki, gazdasági tanácsadó 3500—5500
13. Fordító 1 6 0 0 -2 4 0 0
14. Segédhivatalvezető 1400 — 2400
15. Irodakezelő, adminisztrátor 1200 — 2000
16. Nyilvántartó 1100 — 2000
17. Gyors- és gépíró

(5 év gyakorlat felett) 1500—2300
18. Gyors- és gépíró

(5 év gyakorlat alatt) 1200 — 1800
19. Könyvtárvezető 2000 —3000
20. Főkönyvtáros 1800 — 2800
21. Könyvtáros I. 1500 — 2400
22. Könyvtáros II. 1300 — 2100
23. Jegypropagandista 1200—1800
24. Jegyelosztó 1100 — 1700
25. Propagandaanyag terjesztő 1100—1700
26. Kultúrfelelős, játékszerfelelős 1100—1700
27. Dekorációs 1100—1700
28. írásszakértő 1800—3700
29. Osztálytitkár (Kat onai Főügy.) 1500 — 2600
30. Jegyzőkönyvvezető (Kat. Főügy.) 1400 — 2400
31. Jegyzőkönyvvezető (Bp. és vidéki

Kat. Ügy.) 1 3 0 0 -2 3 0 0
32. Olvasó-szerkesztő 2600—3800
33. Géptávirász 1300—2400
34. Jogtanácsos 2300 — 4500
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I I .

Műszaki és munkás munkakörök
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Kulcsszám M u n k a k ö r bérhatár

41. Főmérnök 2800 — 5200
42. Mérnök 2500—4300
43. Műszaki ellenőr

a) épület átvevő 2000—4100
b) átvevő, bevizsgáló 1800—3300

44. Műhelyvezető 2000 — 3500
45. Mosodavezető 1800 — 2900
46. Mosodai művezető, mosómester 1600 — 2500
47. Garázsmester 1800 — 2900
48. Vezető technikus 2000—4000
49. Technikus 1800 — 3400
50. Szakmunkás I. 1600 — 3300 

Szakmunkás II. 1500—3000
51. Betanított munkás 1400—2300
52. Segédmunkás 1300—2100
53. Szállítómunkás 1600 — 2600
54. Kertész

a) szakképzett 1500 — 2900
b) szakképzettség nélkül 1300 — 2300

55. Kerti munkás 1300 — 2100
56. Mosónő 1200—1900
57. Vasalónő 1200—1900
58. Varrónő 1200 — 1800
59. Kocsimosó 1600 — 2400
60. Gépjárművezető 1500—2300
66. Ablaktisztító 1400 — 2300
67. Üzemanyagkezelő 1200—2100
68. Pincemester 1600 — 2400
69. Indító

a) napi 8 órai munkaidővel
havi 210 munkaórával 1400 — 1800

b) napi 10 órai munkaidővel
havi 250 munkaórával 1600—2100

c) napi 12 órai munkaidővel
havi 300 munkaórával 1800 — 2300

70. Csomagoló 1200—1800
71. Részlegvezető 1600 — 2900
72. Rajzoló 1200 — 2300
73. Repülőgép-főszerelő 2500—3600
74. Repülőgépszerelő 2300—3300
75. Gépkocsikísérő 1200 — 2100
76. Szerkesztőségi laboráns 1200 — 2000
77. Erőműkezelő (vizsgázott) 2400 — 3400
78. Erőműkezelő (vizsga nélkül) 2000 — 2800
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bérhatár

79. Kriminál technikus 2000 — 3400
80/a. Eü. laboráns 1100—2000 
80/b. Asszisztens (20/1959. min. h. ut.

alá tart. beo. illetmény) 800—1400

III.
Filmtechnikai munkakörök

81. Gyártásvezető 1900 — 3200
82. Operatőr 1700 — 2900
83. Segédoperatőr 1500 — 2700
84. Hangfelvevő (hangmester) 1500 — 2900
85. Laboráns 1200 — 2000
86. Negatív-vágó 1200 — 2000
87. Beosztott laboráns, retusőr 1100—1800
88. Laboratóriumi vezető 1600 — 3100
89. Fővilágosító 1700 — 3000
90. Mikrofonkezelő 1000 — 2100

IV.
Oktatói, nevelői munkakörök

101. Tanár 1 6 0 0 -3 7 0 0
102. Tanító 1 4 0 0 -3 4 0 0  
106. óvónő (oklevéllel) 1 2 0 0 -3 2 0 0  
108. Gondozónő (oklevéllel) 1200 — 2000

V.
Konyhai, éttermi, étkezdei munkakörök

15l/a . Étteremvezető 1900 — 3000 
15l/b . Étteremvezető (csak Központi

Klubnál) 2 4 0 0 -3 2 0 0
152. Étkezde vezető 1800 — 2600
153. Büfé-(söntés-) vezető , 1400 — 2200 

154/a. Konyhafőnök, konyhavezető - 1800 — 3000 
154/b. Konyhafőnök (csak BM és a Brfk.

közp. konyháinál és a Központi
Klubnál) 2 0 0 0 -3 1 0 0

155. Részlegvezető szakács
(szakképzett) 1500 — 2800

156. Önálló szakács, cukrász
(szakképzett) 1600—2500

157. Önálló szakács, cukrász
(szakképzettség nélkül) 1400 — 2300

Kulcsszám M u n k a k ö r
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Kulcsszám M u n k a k ö r Alsó-
bér

-felső
határ

158. Beosztott szakács, cukrász
(szakképzett) 1400 - 2 3 0 0

159. Beo. szakács, cukrász
(szakképzettség nélkül) 1300 -2 1 0 0

161. Konyhamészáros (szakképzett) 1500-- 2 6 0 0
162. Felszolgáló csoportvezető 1600 - 2 5 0 0
163. Felszolgáló, pincér (szakképzett) 1300 - 2 3 0 0
164. felszolgáló (szakképzettség nélkül) 1200 - 1 9 0 0
165. Felíró 1100 - 1 7 0 0
166. Konyhalány, mosogató 1200 - 1 9 0 0
167. Büfés 1200 - 2 1 0 0
168. Kávéfőző 1200 - 1 8 0 0
169. Italmérő (csapos) 1200 - 1 9 0 0
171. Kézilány, -legény, előkészítő 1200 - 1 9 0 0
173. Ételszállító 1000 - 1 8 0 0
174. Tejkonyhás 1200 - 2 2 0 0
176. Büfé pénztáros 1100 - 1 9 0 0

VI.
Gondnoksági munkakörök

201. Gondnokságvezető
a) 5, vagy ennél több beosztottal 1800 — 2700
b) 2 —4 beosztottal 1600 — 2500

202. Gondnok beosztott nélkül, vagy 1
beosztottal 1500 — 2400

203. Raktárvezető 1700 — 2700
204. Raktáros 1500 — 2300
205. Raktárkezelő, anyagmozgató 1200 — 2000
206. Anyagbeszerző (átvevő) 1600 — 2800
209. Kézbesítő 1200—1900
210. Liftkezelő 1100—1700
211. Telefonkezelő 1100—1800
212. Eligazító 1100 — 1900
213. Kapus (portás)

a) 210 óra munkaidővel 1000—1600
b) 250 óra munkaidővel 1200—1800
c) 300 óra munkaidővel 1400 — 2100

214. Jegyszedő, ruhatáros, motozó 1000 — 1600
215. Kazánfűtő (vizsgázott) 1700 — 2500
216. Kazánfűtő (vizsga nélkül) 1500 — 2100
217. Kályhafűtő  1 0 0 0 -1 9 0 0
218. Takarító 1 0 0 0 -1 8 0 0
219. Telepfelügyelő 1 100—1900
220. Házfelügyelő 1 0 0 0 -1 9 0 0

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/3/A/1970 /13
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221. Éjjeliőr
a) napi 8 órás munkaidővel,

havi 210 munkaórával 1000—1500
b) napi 10 órás munkaidővel,

havi 250 munkaórával 1200 — 1800
c) napi 12 órás munkaidővel,

havi 300 munkaórával 1300—1900
223. Kutyagondozó

napi 10 órás munkaidővel,
havi 250 munkaórával 1300 — 2400

225. Lóápoló
napi 10 órás munkaidővel,
havi 250 munkaórával 1300 — 2400

226. Fegyveres polgári őr (objektumőr)
a) napi 8 órás munkaidővel,

havi 210 munkaórával 1700 — 2200
b) napi 10 órás munkaidővel,

havi 250 munkaórával 1800—2400
c) napi 12 órás munkaidővel,

havi 300 munkaórával 1900—2600

Kulcsszám M u n k a k ö r



B esorolási feltételek

I.
Ügyintézői és adminisztratív munkakörök

Kulcsszám

1. Főelőadó I.
(egyetemi, főiskolai, vagy szakágazatának meg
felelő egyéb — érettséginél magasabb — képesítés)

l/a. Főelőadó II.
(egyetemi, főiskolai, vagy középiskolai képesítés)
Nagyobb jelentőségű feladatokat nagy szakmai 
felkészültséggel és a szakterületen szerzett több
éves gyakorlattal lát el. Elvi ügyeket önállóan in
téz, erre vonatkozó ügyiratokat önállóan szerkeszt.

Főelőadó I-be csak a minisztériumi központi szervek
hez (főcsoportfőnökségek, csoportfőnökségek, ön
álló osztályok) beosztottakat lehet besorolni az eset
ben, ha felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkez
nek. Az előírt képesítés hiányában e bértételbe so
rolni nem szabad.

Főelőadó II-be felsőfokú iskolai végzettség nélkül, t e
hát középfokú iskolai végzettséggel az sorolható 
be, akinek legalább 12 évi gyakorlata van.

2. Előadó
(képesítés: legalább középiskolai végzettség) 
Érdemi, ügyintézői feladatokat önállóan iát el.

3. Segédelőadó
Adminisztratív jellegű ügyintézést, ügyiratrende
zést, kezelést végez, irányítás mellett érdemi fel
adatokat is elláthat.

4. Főkönyvelő 
(képesítés: felsőfokú államháztartási, vagy mérleg
képes szintű tanfolyam)
Nagyobb jelentőségű feladatokat nagy szakmai 
felkészültséggel és a szakterületen szerzett több
éves gyakorlattal lát el. Elvi ügyeket önállóan in
téz, erre vonatkozó ügyiratokat önállóan szerkeszt.

5. Könyvelő
(képesítés: államháztartási, vagy képesített köny
velői szintű tanfolyam)
Könyvelési, vagy könyvelés-szerű nyilvántartási 
munkát végez. Az időszakos egyeztetésekről és zá
rolásokról gondoskodik, számlát ellenőriz. Munká
jával kapcsolatos levelezések lebonyolításával is 
megbízható.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/3/A/1970 /15
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Statisztikus
(képesítés: statisztikus vizsga)
A szerv részére előírt statisztikai beszámolókat, ki
mutatásokat és a szöveges indokolást elkészíti. Kö
teles biztosítani a rendszeres és pontos adatszol
gáltatást.

6. Kalkulációs és szám. csoportvezető
(képesítés: legalább államháztartási, illetőleg képe
sített könyvelői vizsga)

7. Kalkulátor
(képesítés: képesített, vagy államháztartási köny
velői végzettség)

8. Főpénztáros
(képesítés: mint a 7. kulcsszámúnak)
A szervek pénztárát kezeli. Átveszi a pénztár ré
szére a befizetéseket, teljesíti a kifizetéseket, vezeti 
a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartásokat, 
gondoskodik a pénztári okmányok megőrzéséről. 
Kezeli a letéteket és egyéb értékeket, a készpénz és 
elszámolási csekkfüzeteket.

9. Pénztáros
(a 8. kulcsszám alattiakat kell alkalmazni)

10. Főrevizor
(képesítés: okleveles könyvvizsgálói, vagy felsőfo
kú államháztartási végzettség)
Felsőszintű ellenőrző munkát végez, 8 év feletti 
gyakorlattal rendelkezik.

11. Revizor
(képesítés: mérlegképes vagy felsőfokú államház
tartási szintű vizsga)
Ellenőrző munkát végez, 4 év feletti gyakorlattal 
rendelkezik.

12. Műszaki gazdasági tanácsadó
(képesítés: egyetemi, főiskolai végzettség)
Ide sorolható az a kiváló képességű n a gy gyakor
lattal rendelkező beosztottként foglalkoztatott 
szakember, aki minisztériumi irányító szervnél 
kulcsfontosságú munkakörét kiemelkedő színvona
lon, kiváló szakértelemmel, alapos tájékozottsággal 
látja el.

13. Fordító
(képesítés: az érintett nyelvtudásra vonatkozó vég
zettség)

K ulcsszám
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14. Segédhivatal-vezető
(képesítés: titkos és nyílt ügykezelési vizsga)

15. Irodakezelő
(képesítés: ügykezelési vizsga)

Adminisztrátor
Ügyforgalommal kapcsolatos adminisztrációs mun
kát végez.

16. Nyilvántartó
Nyilvántartási, anyagkönyvelési feladatokat végez.

17 — 18. Gyors- és gépíró
(képesítés: gyors- és .gépírói vizsga)
Gyors- és gépíráson kívül egyéb adminisztrációs 
munkával is megbízható.

19. Könyvtárvezető
(képesítés: felsőfokú iskolai végzettség, 5 év feletti 
szakmai gyakorlat)

20. Könyvtáros
(képesítés: felsőfokú iskolai végzettség, 5 év feletti 
szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzett
ség és 10 év feletti szakmai gyakorlat)

21. Könyvtáros I.
(képesítés: felsőfokú iskolai végzettség, vagy kö
zépfokú iskolai végzettség és 5 év szakmai gyakor
lat)
Nem tudományos jellegű könyvtárban dolgozó. A 
könyvanyag rendszerezését, kölcsönzését, beszer
zését és selejtezését végzi. A kartotékolási és nyil
vántartási munkát is ellátja.

22. Könyvtáros II.
(képesítés: középfokú iskolai végzettség, vagy en
nek hiányában 10 év gyakorlat)
Nagyobb könyvtárban nem vezető (beosztott) mun
kakörben, vagy kisebb könyvtárban egyedül dol
gozik.

26. Kultúrfelelős
(képesítés: középiskolai végzettség)

30 — 31. Jegyzőkönyvvezető (Kát. Ügy.)
(képesítés: gyors- és gépírói vizsga)
Bírósági és ügyészségi tárgyalásokon, kihallgatá
sokon jegyzőkönyvet vezet. Idézések, végzések ki
adását és a tárgyalást előkészítő, valamint befejező 
egyéb adminisztrációs munkákat is végez.

Kulcsszám
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K ulcsszám

32. Olvasó-szerkesztő
(képesítés: felsőfokú iskolai végzettség és az adott 
szakterületen legalább 5 éves újságírói gyakorlat, 
vagy középfokú iskolai végzettség és legalább 10 
éves újságírói gyakorlat)

33. Géptávírász
(képesítés: géptávirász szakvizsga)

34. Jogtanácsos
(képesítés: állam- és jogtudományegyetem és jog
tanácsosi képzettség)

II.
Műszaki és munkás munkakörök

41. Főmérnök
(képesítés: mérnöki oklevél)
Mérnöki feladatokat ellátó mérnök-csoport munká
ját irányítja, vagy önálló mérnökként kiemelkedő 
műszaki munkálatok felelős vezetője, illetve egy 
vagy több építkezés felelős irányítója, mérnöki ok
levéllel és legalább öt évi gyakorlattal.

42. Mérnök
(képesítés: mérnöki oklevél)
Műszaki munkaterület általános feladatait látja el. 
Esetleg beosztottak munkáját is irányítja.

43. Műszaki ellenőr
a) épületátvevő
(képesítés: mérnöki, technikusi végzettség)
Feladata az építkezések minőségi és mennyiségi el
lenőrzése, a jóváhagyott terv, illetőleg a műszaki 
leírások alapján. A végzett munkák alapján kerese
tek, számlák ellenőrzése. A befejezett építmények 
műszaki, illetőleg gépészeti ellenőrzése.
Technikusi végzettséggel rendelkezők abban az 
esetben sorolhatók 3500,— Ft fölé, ha legalább 
8 év feletti gyakorlatuk van.

b) átvevő
(képesítés: technikusi, vagy szakmunkási végzett
ség)
Felelős a gyártmányok előírt minőségben és men
nyiségben történő átvételéért.

- 9 —
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A szabványok, szállítási szerződések követelmé
nyeinek figyelembevételével veszi át a kész anya
got. Selejtcsökkentéssel kapcsolatos jelentéseket, 
javaslatokat készít.

c) bevizsgáló
(technikus, vagy szakmunkás képesítés)
Üzemekben, szertárakban javításra kerülő anyag 
átvételét végzi és kijelöli az elvégzendő munkákat.

44. Műhelyvezető
(képesítés: munkaterületének megfelelő művezetői 
vizsga, szakmunkás vizsga, segédlevél)
A műhely felelős vezetője, szakmunkás beosztotta
kat irányít.

45. Mosodavezető
(képesítés: mosodai művezetői vizsga)

A mosodát teljes felelősséggel irányítja: Biztosítja 
a mosoda tervének minden részletben történő vég
rehajtását és a jó minőségű munkát.
Felelős a nyilvántartások vezetéséért. Havi 200 
q-án felüli mosott anyag esetén sorolható csak a 
jelen munkakörbe.

46. Mosodai művezető
(képesítés: mosodai művezetői vizsga, vagy segéd
levél)
Munkaköre azonos a 45. kulcsszámúval, ide kell be
sorolni azokat a mosodavezetőket is, akik havi 200

- q-án aluli termelést teljesítenek.

Mosómester
(képesítés: mosómesteri vizsga)
A szerv mosodájában a gépi mosást végzi. Ebbe a 
munkakörbe műszakonként és legalább öt mosó
gép esetén, csak egy mosómester sorolható.

47. Garázsmester
(képesítés: szakmunkás vizsga, vagy felsőfokú gép
jármű-vezetői vizsga)
A garázs területén dolgozók munkáját irányítja. 
A gépkocsik üzemképes állapotáért, a garázsban 
lévő felszerelési tárgyakért, a raktárban elhelyezett 
anyagok (alkatrészek, üzemanyag ,stb.) tárolásáért 
és gazdaságos felhasználásáért felel.

48. Vezető technikus
(képesítés: műszaki technikumi érettségi, vagy az
zal egyenértékű végzettség)

Kulcsszám
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A szerv műszaki tervezési munkáját, a beruházáso
kat, felújításokat, valamint a szerv műszaki dolgo
zóit irányítja. Az elvégzett beruházási és felújítási 
munkálatok átvételénél közreműködik.
A létesítmények műszaki állapotáért — beleértve 
a gépi berendezéseket is felelős.
Ahol főmérnök, vagy mérnök működik, a fenti fel
adatokat a főmérnök (mérnök) irányítása alatt 
végzi.

49. Technikus
(képesítés: műszaki technikumi érettségi, vagy ez
zel egyenértékű képesítés és legalább 2 évi techni
kusi gyakorlat)
Feladata a 48. kulcsszám alattival azonos. Ahol fő
mérnök, mérnök, vagy vezető technikus működik, 
a feladatokat részben a főmérnök, mérnök, vagy 
vezető technikus irányítása alatt végzi.

50. Szakmunkás I.
(képesítés: munkakörének megfelelő segédlevél, 

* vagy szakmunkás vizsga)
Ide sorolható: nyomdai szakmunkás, esztergályos, 
gépjármű-, hajó-, egyéb vízijármű (motor-, elektro
mos-, alváz- és egyéb segédberendezés) szerelő, 
műszerész, idomszerész antennaszerelő, agregátor
szerelő, épület (hír)- villamossági szerelő, gépjár
műkarosszéria, hajólakatos, hajóasztalos, kovács, 
szerszámkészítő, optikus, fegyverjavító és készítő, 
gépjármű-, hajó-, csónak festő és fényező, verseny
hajó (csónak) készítő és javító..

Szakmunkás II.
(képesítés: megegyezik a szakmunkás I-el)
Ide sorolható: épület-, villany-, gáz-, központi fűtés 
és vízvezetékszerelő, bádogos, akkumulátorkészítő 
és javító, asztalos (bútor, épület, díszítő), ács, bog
nár, cipész, csizmadia, festő, szobafestő, mázoló, 
fémcsiszoló, galvanizáló, ónozó, krómozó, barnító, 
gépész, gumijavító, vulkanizáló, hegesztő (autogén 
és villany), kárpitos, kőműves, lakatos, szabó, szíj
gyártó és minden egyéb, ami a szakmunkás I. alatt 
nincs felsorolva.

51. Betanított munkás
Valamely ipari szakképesítést igénylő munkát (la
katos, asztalos, kőműves, stb.) szakképesítés nél
kül, gyakorlat alapján végez.

52. Segédmunkás
Szakképesítést nem igénylő fizikai munkát végez.

K ulcsszám
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53. Szállítómunkás
Mindennemű anyag, berendezés, gép szállítását 
végzi.

54. Kertész
(képesítés: szakmunkás bizonyítvány)
a) szakképzett: a szerv parkjának, kertészeteinek

gondozását végzi önállóan, vagy beosztottak
kal;

b) szakképzettség nélkül: 5 évnél hosszabb szak
mai gyakorlattal rendelkező, feladata az a) 
pont szerint.

55. Kerti munkás
Szakképesítést nem igénylő fizikai munkát végez.

59. Kocsimosó (szerviz munkás)
Az általános kocsimosói feladatokon kívül szerviz 
munkákat is végez.

60. Gépjárművezető
Feladatát a szakutasítás szerint köteles végrehaj
tani.

71. Részlegvezető
(képesítés: munkakörének megfelelő főiskolai, kö
zépiskolai vagy egyéb végzettség)

72. Rajzoló
(képesítés: műszaki-, vagy egyéb rajzoló tanfolyam)
Tervrajzok (stb.), előtervek alapján egyes gyárt
mányok rajzainak elkészítését önállóan végzi.

73. Repülőgép-f őszerelő
(képesítés: technikumi érettségi, vagy szakmunkás 
segédlevél)

74. Repülőgépszerelő
(képesítés: technikumi érettségi, vagy szakmunkás 
segédlevél)

K ulcsszám

IV.
Oktatói, nevelői munkakörök

101.
102. A képesítésre vonatkozóan a 110/1966. (MK 2/A) 
106. MM számú utasításban előírtak az irányadók.
108.
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Konyhai, étterm i, étkezdei munkakörök

151 /a . Étteremvezető
15l/b . Étteremvezető

(képesítés: vendéglátóipari technikum, vagy ven
déglátóipari szakközépiskola)
Felelős az étterem teljes felszereléséért, az étterem 
működéséért és a beosztottak munkájáért.

152. Étkezdevezető
(A 151. kulcsszám alatti vonatkozik)

154. Konyhafőnök, konyhavezető
(képesítés: szakácsi szakmunkási bizonyítvánnyal 
rendelkezik)
Konyha vezetője, konyhai dolgozók munkáját irá
nyítja, ellenőrzi, maga is dolgozik, felelős az ételek 
mennyiségéért és minőségéért és a konyha leltári 
felszereléséért.

155. Részlegvezető szakács
(képesítés: szakácsi szakmunkás-bizonyítvánnyal 
rendelkezik)
Nagyobb konyhai szervezeten belül a hozzá beosz
tott személyzetet irányítja önállóan, vagy a kony
hafőnök utasítása szerint.

156. Önálló, szakács, cukrász
(képesítés-: szakképesítéssel, szakmunkási bizonyít
vánnyal rendelkezik)
Kisebb konyhát önállóan vezet, beosztottai is le
hetnek.

157. Önálló szakács, cukrász
(szakképesítéssel nem rendelkezik)
Kisebb konyhát önállóan vezet, beosztottai is lehet
nek.

158. Beosztott szakács, cukrász
(szakképesítéssel, szakmunkásbizonyítvánnyal ren
delkezik)
Irányítás mellett beosztottként dolgozik.

159. Beosztott szakács, cukrász
(szakképesítéssel nem rendelkezik)
Nagy gyakorlattal rendelkező, betanított munkás.

161. Konyhamészáros
(képesítés: szakmunkás-bizonyítvány, segédlevél) 
Hús feldolgozását, előkészítését, szeletelését végzi.

Kulcsszám

V.
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Kulcsszám

162. Felszolgáló csoportvezető
(képesítés: szakmunkásbizonyítvány, segédlevél)
Irányítja a beosztott felszolgálók munkáját, de ma
ga is részt vesz a terítésben és az ételek felszolgá
lásában.

163. Felszolgáló (pincér)
(képesítés: szakmunkás bizonyítvány, segédlevél)
Ételt és italt szállít a tálalóhelytől a fogyasztóhoz, 
az étkezőhelyiségeket, asztalokat, evőeszközöket 
az étkezéshez előkészíti, elvégzi a terítési és lesze
dési munkákat. Az élelemnek a főzéshez való előké
szítésében és az étkezdei felszerelés tisztántartásá
ban vesz részt.

164. Felszolgáló
(szakképzettség nélkül)
A 163. kulcsszám alattiak vonatkoznak.

165. Felíró
Az étteremben felszolgált ételek és italok nyilván
tartásá t és elszámolását végzi.

171. Kézilány-, legény, előkészítő
Főzési, sütési munkákban segédkezik, egyszerű 
ételeket önállóan készít.

VI.
Gondnoksági munkakörök

203. Raktárvezető
5 éven felüli raktári gyakorlattal rendelkezik. Na
gyobb raktár, vagy több kisebb raktár vezetője be
osztottakkal, irányítja az adminisztratív munkát, 
gondoskodik a szakszerű tárolásról, ellenőrzi a ki
adás és bevételezés rendjét.

204. Raktáros
2 éven felüli raktári gyakorlattal rendelkezik. A 
raktárban tarto tt állóeszközöket és készleteket ke
zeli, a raktári készletek átvételével, tárcsásával, ke
zelésével, megőrzésével és azoknak fe^asználása, 
illetve használatba vételre való kiadásával járó 
tennivalókat látja el.

205. Raktárkezelő, anyagmozgató
Anyagbevételezési, kiadási, raktári nyilvántartási, 
stb. munkát irányítás mellett végez.

—  1 4  —
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206. Anyagbeszerző (átvevő)
(beosztásának megfelelő anyagismerettel rendel
kezik)
A szállítási szerződésekben lekötött és az eseten
ként szükségessé váló anyagok beszerzéséről és 
időbeni elszállításáról gondoskodik.
A szállítmányok átvételénél és a készletek ellenőr
zésénél közreműködik.
Az anyagot minőség és mennyiség szerint veszi át. 
Beszerzésekkel kapcsolatban önállóan tárgyal.

209. Kézbesítő
Postai levelek, ügyiratok és egyéb küldemények 
kézbesítését, átvételét végzi. A munkaidő kitöltése 
érdekében egyéb, pl: küldönc, stb. teendőkkel is 
megbízható.

210. Liftkezelő
(képesítés: liftkezelői vizsga)

215. Kazánfűtő
(képesítés: kazánfűtői szakvizsga)
Fűtői munkákat végez, ezen belül köteles elvégezni 
a kazán tisztítását és karbantartását.

216. Kazánfűtő
(képesítés nélkül, legalább 3 évi gyakorlattal ren
delkezik)
Csak alacsony nyomású kazánoknál alkalmazható, 
feladata a 215. kulcsszám szerinti.

218. Takarító
A hivatali (stb.) épületek belső helyiségeinek taka
rítását, illetve tisztántartását végzi.

219. Telepfelügyelő
Beosztott dolgozók munkáját irányítja és a telep 
tartozékainak megőrzéséért felelős.
A teleppel kapcsolatos adminisztratív feladatok idő
beni elintézése, stb. is feladata.

220. Házfelügyelő
Feladatát a házfelügyelőkre vonatkozó Bp. Fővá
rosi Tanácsának 2/1958. számú rendelete általános 
előírásainak megfelelően végzi.
A BM vonatkozó szabályait és előírásait is köteles 
végrehajtani.

221. Éjjeliőr
Az őrzésére bízott terület, ingatlan és ingóság 
hiánytalan megőrzésért felelős.
Biztonsági és tűzvédelmi feladatokat is ellát.

Kulcsszám
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223. Kutyagondozó
Feladatát a szakutasítás szerint köteles végrehaj
tani.

225. Lóápoló
Feladata a lovak etetése és itatása, istálló, karám, 
udvar, stb. tisztántartása. Lovak alól a trágya ki
hordása a gyűjtőhelyre, és összerakása. Istálló 
portalanítása, pókhálók leszedése, ablakok tisztítá
sa, stb.
Takarmány, alom-szalma beszerzésénél és tárolá
sánál, patkolásnál ha szükséges, segédkezni köteles.
Szabadságon eü. szabadságon lévők lovainak és 
felszerelések ápolása, kezelése.
Beteg lovak állatorvosi utasítás szerinti ápolása, 
járatása.

226. Fegyveres polgári őr (objektumőr)
Fegyveres őrségi feladatokat lát el a szerv pa
rancsnoka (vezetője) által megjelölt helyeken (pl.: 
magasfigyelő, kapuőrség, stb.)
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