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A BELÜGYMINISZTER 41/1989. BM
 

UTASÍTÁSA 

az 1990. évi bérfejlesztés végrehajtásáról

Budapest, 1989. december 29-én

Az 1990. évi bérfejlesztés végrehajtására kiadom az alábbi

utasítást:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium szerveinél, valamint az állami tűzoltóság területi szer
veinél szolgálatot teljesítő hivatásos és polgári állományú dolgozóra, valamint a BM alkalmazottra, az 
Államigazgatási Főiskola dolgozójára.

2. A dolgozók 1990. évi bérfejlesztését alapvetően a beosztási- munkaköri illetmények és az alapbérek 
emelésével kell végrehajtani.

3. A bérfejlesztés személy szerinti összegét az illetmény besorolásra jogosult vezető /parancsnok/ alsó-felső 
határösszegek megkötése nélkül, differenciáltan állapítja meg. Ennek során elsősorban a dolgozók tel
jesítményére, a végzett munka mennyiségére, minőségére és a képesítési követelménynek való megfele
lésre, valamint a végzett munkára való alkalmasságra kell figyelemmel lenni. BM alkalmazott és polgári 
alkalmazott esetében a bérfejlesztés személy szerinti összegét a szakszervezet egyetértésével kell megál
lapítani.

4. Kiemelt bérfejlesztést kell biztosítani az elsőfokú rendőri szerveknél szolgálatot teljesítőknek és azon be
lül is a bűnügyi szolgálat dolgozóinak, az állambiztonsági szervek végrehajtó állományának, valamint a 
határőr őrsökön és forgalomellenőrző pontokon szolgálatot teljesítő állománynak.

5. A szervezetszerű státuson felül /létszám feletti/, valamint az állományviszonyától eltérő létszámhelyen 
foglalkoztatott /hivatásos állományú polgári helyen és polgári alkalmazott hivatásos helyen/ állomány
viszonyára vonatkozó rendelkezések figyelembevételével részesíthető beosztási- munkaköri illetmény, 
illetve alapbéremelésben.

6. Az iskolai hallgató beosztási illetményemelését:
a. / a Rendőrtiszti Főiskola I-II. évfolyam tekintetében a főiskola parancsnoka,
b. / a Rendőrtiszti Főiskola III. évfolyam és a belügyi tanintézetek esetében a vezénylő szolgálati hely ve

zetője az iskolaparancsnok véleményének kikérésével,
c. / a külföldi tanintézetek esetében a BM Továbbképző és Módszertani Intézet parancsnoka és a vezény

lő szolgálati hely vezetője /parancsnoka/ együttesen,
d. / a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tekintetében - a parancsnok szárazföldi-összfegyvernemi he

lyettesének jóváhagyásával - a Határőr Tanszék vezetője
határozza meg.

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

8. A külföldön tanulmányokat folytató hazai illetményét az előírásoknak megfelelően, az illetmény nélküli 
szabadságon lévő, valamint a tényleges katonai szolgálatot teljesítő beosztási- munkaköri illetményét, 
illetve alapbérét - állományviszonyra tekintet nélkül - eszmeileg, az azonos beosztást, munkakört el
látó illetményemelésével összhangban lehet emelni. A személy szerinti elbírálásnál a dolgozó illetmény 
nélküli szabadságának, illetve sorkatonai szolgálatának megkezdése előtti tevékenységét kell figyelem
be venni.
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9. A szervek részére a hivatásos állomány bérfejlesztésére felhasználható keretet differenciáltan kell megál
lapítani.

10. A polgári alkalmazottak tekintetében a bérfejlesztésre felhasználható keretet béralap-arányosan kell 
megállapítani.

11. A megyei /Budapesti/ rendőr-főkapitányságok, a BM Rendőri Ezred, valamint a BM Határőrség a bérfej
lesztéshez bérkeret-, illetve béralap megtakarításukat felhasználhatják, azonban a hivatásos állomány 
betöltetlen státusaira a megfelelő illetménycsoport-számhoz tartozó bértétel alsó határösszegét tarta
lékolni kell.

12. Nem részesülhet beosztási- munkaköri illetmény, illetve alapbéremelésben az, akinek a szolgálati vagy 
munkaviszonya megszüntetése - a nyugállományba helyezés kivételével - folyamatban van.

13. Fel kell függeszteni a bérfejlesztés végrehajtását annál, aki ellen büntető- vagy fegyelmi eljárás van folya
matban, illetve szolgálatra alkalmatlanság miatt 1989-ben minősítették, a hibák kijavítására határidőt 
kapott, s ez még nem telt le.
Beosztási- munkaköriilletmény- illetve alapbér emelésről és annak hatályáról az eljárás lezárása, illetve 
a határidő leteltét követően, az utasításban foglaltak betartásával a vezető /parancsnok/ döntsön.

14. Felhatalmazom a BM terv és pénzügyi csoportfőnököt, hogy a bérfejlesztéssel összefüggő feladatok sza
bályozására adjon ki intézkedést, továbbá gondoskodjon a bérkeretek, béralapok visszaigazolásáról.

15. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg a 35/1989. BM utasítás hatályát veszti. A bérfej
lesztést 1990. január 1-jei hatállyal kell végrehajtani. Az utasítás rendelkezéseit a személyi állománnyal 
a szükséges mértékben ismertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k., 
belügyminiszter

Készült: 920 példányban.
Kapják: államtitkár,

miniszterhelyettesek,
főcsoportfőnök-helyettesek, főcsoportvezető,
országos /Kormányőrség/ parancsnokok /helyettesek/,
csoportfőnökök, főosztályvezetők /helyettesek/,
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
Államigazgatási Főiskola főigazgatója,
Államigazgatási Szervezési Intézet vezetője,
megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok /helyetteseik/,
rendőrkapitányok,
tűzoltó parancsnokok,
menekülteket befogadó állomások vezetői, 
valamennyi pénzügyi, személyügyi, személyzeti osztály/alosztály/vezető, személyzeti referensek.
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