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Az illetményrendezés végrehajtásával összefüggő kérdéseket a  következők 

szerint szabályozom :

L

Az illetmények felemelése.

A  miniszteri parancs (továbbiakban: parancs) I. részében elrendelt illetmény- 

em eléseket a következők figyelembevétele mellett kell végrehajtani.

A /  A  hivatásos állományra vonatkozóan.

1./ A  rendfokozati illetmények módosítását a parancs 1. számú melléklete sze

rinti összeg re  az illetményszámfejtő szervek hivatalból végezzék el. 

Módositani kell a  rendfokozati illetményt akkor is, ha a hivatásos állomá

nyú személy nem szervezetszerü  beosztást tölt be (létszámfeletti), vagy 

nem állományviszonyának megfelelő szerv ezetszerű beosztásban van.

A  rendfokozat nélküliek részére  -  tekintet nélkül arra, hogy őrvezetővé 

való előléptetésük ténylegesen mely nappal történik meg -  j u n i u s  1-től 

őrvezetői rendfokozati illetményt kell folyósitani.

2./ A  beosztási illetményemelésre felhasználható keretet és  annak felszámitási 

módját a Terv és  Pénzügyi Csoportfőnökség külön közli a bérgazdálkodó 

szervekkel.
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A  tiszti é s  tiszthelyettesi (az utasításban szereplő tiszthelyettes fogalom 

ala.it a  zászlósokat is érteni kell) beosztásokra biztosított keretet össze

vontan kell kezelni,, A  felhasználás során azonban a tiszthelyettesekre 

biztosított keretet a tisztek javára átcsoportosítani nem lehet. ^

3./ Az illetményemelési keretösszegből minden betöltetlen beosztás után az arra 

eső  átlagos emelési ö ssz eg et tartalékolni kell. Ezen kivül az év végéig 

felmerülő beosztási illetmény igények kielégítésére -  legfeljebb fejenként

5 ,— Ft -  megtakarítás képezhető.
4, /

' v ■ f
4./ A  beosztási illetmények személyszerinti megállapításának alapja a tiszt, 

vagy tiszthelyettes állománytáblázat szerinti beosztása, illetve az arra ér

vényes beosztási illetmény. A  beosztásokra érvényes illetménycsoportok 

számát a szerv  állománytáblázata határozza meg.

A  beosztási illetménycsoportok alsó és  felső határösszegei között

-  a személyszerinti beosztási illetmény -  bármely 50,- Ft -  ta l osztható 

összegben megállapítható.

5./ A  bértétel határösszegein kívül eső  beosztási illetmény nem állapítható 

meg, Kivételt képez , ha a hivatásos állományú személy a b eo sztásira

előirt képesítéssel nem rendelkezik. Ebben az esetben a beosztási il

letmény a vonatkozó bértétel alsó határánál is  alacsonyabb lehet,

Ha egyedi esetekben a biztosítani kívánt illetményhez a bértétel felső 

határának megfelélő beosztási illetmény sem elegendő, személyi pótlék 

formájában kell a  szükséges illetményt biztosítani a 8/1970. BM. I. Fcsf. 

számú utasítás szerint,

 6./ A  parancsban beosztási kategóriánként meghatározott hatéi összegek, betar

tásával -  a  differenciálási elvek alkalmazása mellett -  minden hivatásos 

állományú személy beosztási illetményét fel kell emelni, akinél a  parancs

9. pontjában megjelölt; kizáró okok nem állnak fenn.

Az illetményemelés és  ennek kapcsán az új beosztási illetmény össze

gének meghatározásánál a  jelenleg folyósított személyi, mérnöki és  ügyé

szi pótlék összegével növelt beosztási illetményből kell kiindulni.. Ennél 

alacsonyabb összegű beosztási illetmény nem állapítható meg. A  minisz

teri parancsban meghatározott minimális emelési összeget azonban csak  a 

j elenleg folyósított beosztási illetményhez viszonyítva kell számítani.
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Amennyiben a jelenlegi beosztási illetmény é s  pótlékok együttes összege 

az uj bértétel felső határösszegénél több lenne, személyi pótlékként kell 

a többletet és  az esetleges illetményemelést folyósitani.

A  3/1970. számú miniszteri parancs végrehajtási utasításának 7. pontjá

val engedélyezett " személyi pótlékot" továbbra is a beosztási illetménytől 

független díjazásként kell kezelni és  ennek megfelelően az új beosztási 

illetményt is  attól függetlenül megállapítani.

7./ A  létszámfeletti tisztek beosztási illetményét beosztásba kerülésükig, illet

ve további intézkedésig megváltoztatni nem lehet. Amennyiben f. évi 

augusztus hó 31-ig szervezetszerű beosztásba kerülnek, beosztási illet

ményüket j únius hó 1- i visszam enőleges hatállyal kell az uj beosztás sz e 

rint megállapítani. Ez időpont után beosztásba kerülőknek visszam enőleges 

hatállyal beosztási illetményt megállapítani már nem lehet,

A  létszámfeletti tiszthelyettesek uj beosztási illetményét a  ténylegesen be

töltött beosztásuk alapján junius hó 1-i hatállyal meg kell állapítani, ez 

azonban az adott beosztásban ténylegesen fizetett átlagilletménynél maga

sabb nem lehet.

A  sportolói létszámkeretbe tartozó tisztek és  tiszthelyettesek beosztási 

illetményének megállapítására külön történik intézkedés.

A  kinevezett polgári alkalmazotti létszámhelyet, betöltő hivatásos állomá

nyúak illetményét e létszámhelyekre érvényes mértékben kell felemelni, 

amelybe a rendfokozati illetményemelkedés beszámít.

8./ Az iskolahallgatók beosztási illetményét az iskolára vezénylésüket meg

előző ténylegesen betöltött beosztásuk alapulvételével kell felemelni.

Az illetménymegállapitásról annak a szervnek kell gondoskodni, amelynek 

állományába a hallgató tartozik.

A  tiszti iskola hallgatók illetményét a Terv és  Pénzügyi Csoportfőnök

ség  által megadott keretből az iskola parancsnoka módositj a. A  személy- 

szerinti besorolásnál alapvetően a hallgató tanulmányi eredményét, szor

galmát, általános magatartását kell figyelembe venni.

Az uj illetmény megállapításáról az iskola parancsnoka közvetlenül 

értesítse az illetékes számfejtőhelyet
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9 /  A  parancs 3. pontjával rendszeres tett szolgálati különpótlék folyósítási 

feltételeit a 7/1971, számú miniszterhelyettest utasítás szabályozza.

A  szolgálati különpótlékra vonatkozó személyszerinti jogosultságot az 

illetményszámfejtő szervek hivatalból állapítsák meg. Mindazoknak , akik 

személyi állományra vonatkozó parancs -  besorolási jegyzék — szerint 

pótlékra jogosító beosztást töltenek be, a  pótlékot minden külön rendelke

zés nélkül számfejtsék.

B ./ A  kinevezett polgári állományra vonatkozóan.

10,/ A  kinevezett dolgozói beosztást betöltők illetményének em elésére a sz er

v ezetszerű létszámhelyekre kerülők jelenlegi alapilletménye (a katonai 

rendfokozatúaknál és a volt irodaiaknál a  rendfokozati-beosztási illetmény 

é s  szolgálati időpótlék, a volt polgári (szerződéses) alkalmazottaknál az 

alapbér és  korpótlék) és  az esetleges személyi pótléka együttes összegé

nek 12 %  -  a  használható feL A  betöltetlen létszámhelyek után az adott

munkakörben ténylegesen fizetett átlagilletmény alapján kell az emelésre 

felhasználható, illetve tartalékolandó keretet meghatározni.

11./ A  személyszerinti illetmények megállapításánál a rendelkezésre álló bér

keretből mindenekelőtt az egyes személyek jelenlegi összilletményének

a parancs 5* pontj ában előirt minimális 8 %  -  os növelését kell biztosítani. 

Ennél alacsonyabb mértékű illetmény emelést megállapítani -  a miniszteri pa-t 

rancs 9S pontjában foglalt eseteket leszámítva -  csak  akkor lehet, ha a ki

nevezett dolgozó junius 1 -  vei átszervezés miatt alacsonyabb beosztásba 

is kerüL Ez esetben sem lehet "azonban uj össz'illetménye kevesebb mint 

amennyíjf. junius 1 —ét megelőzően volt* A  minimális emelés biztosítása után 

fennmaradó keretből a  parancs differenciálási elveivel összhangban az ered

ményesebb , hatékonyabb munkát végzők illetményét kell javítani.

Figyelemmel arra, hogy a kinevezett dolgozók részére  tuímunkadijazás nem 

já r5 a munkaköri illetmény megállapításánál -  az egyéb differenciálási szerit 

pontok betartása mellett — arra is  tekintettel kell lenni, ha a dolgozó rend

szeresen  átlagosnál j elentékenyen hosszabb munkaidőt teljesít,

Az emelés legmagasabb mértéke kivételesen sem lehet több a jelenlegi 

ö ssz illetmény 18 %  — ánál
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12./ Az illetményemeléssel együtt meg kell állapítani a kinevezett dolgozók 

egyénenkénti új rendszerű illetményét. Az összilletményeknek illetmény

részekre történő bontását úgy kell elvégezni, hogy az uj rendszerű ö ssz - 

illetmény sem haladhatja meg a jelenlegi összilletmény és  az emelés 

együttes ö ssz eg ét

13./ A  hivatásos létszámhelyet betöltő kinevezett dolgozó illetményének eme

lésére az általa betöltött beosztásra vonatkozó rendelkezéseket kell al

kalmazni.

A  létszámfeletti kinevezett dolgozó illetményét felemelni nem lehet. Ebben 

az esetben a jelenlegi illetményt kell a kinevezett dolgozók illetményrend

szerébe illeszteni olyképpen, hogy az összilletményből a  törzsilletmény 

és a korpótlék levonása után még megmaradó hányad lesz a munkaköri 

illetmény, Ez vonatkozik a sportolói létszámkeretbe tartozó kinevezett 

dolgozókra is.

A  létszámfelettiek beosztásba kerülése esetén az illetményemelés v issza

m enőlegességére a 7. pontban foglaltakat kell alkalmazni,

C./ A  polgári alkalmazottakra vonatkozóan.

14./ A  polgári alkalmazottak alapbér em elésére fordítható kereteket a T e rv 

és  Pénzügyi Csoportfőnökség úgy állapitsa meg, hogy az a korpótlék já

rulékos növekedésével együtt a  parancsban meghatározott 7 %  - os illet

ményszínvonal javítást biztosítsa,

15./ A  személyi alapbért a polgári alkalmazott ténylegesen betöltött (munka- 

szerződésben meghatározott) munkaköre alapján a 3/1970. számú mi

niszteri parancs végrehajtási utasítása mellékleteként kiadott " Polgári

* alap bértáblázat" bértételeinek betartásával kell felemelni. Kivételesen

indokolt esetben adható olyan emelés, amely a bérhatárt meghaladná.

Ilyen esetben a többletet a személyi pótlékra vonatkozó szabályok sze

rint kell engedélyezni,

16./ A  parancsban előirt legkisebb korrekció biztosítása után fennmaradó 

keretösszegből -  a  parancs 6. pontjának szem előtt tartásával -  elsősor

ban a legkevésbé vonzó munkakörben lévők illetményét kell tovább emelni.

A  legmagasabb emelés sem haladhatja meg a jelenlegi személyi, alapbér 

14 °/o -  át.

ÁBTL-4 .2 -1 0 -21/7/A/197 /5



A. sportolói létszámkeretbe tartozó polgári alkalmazottak alapbér emelésé

re külön történik intézkedés.

II.

Az illetményrendezés lebonyolítása.

17./ Az illetményrendezés végrehajtása kapcsán a Terv é s  Pénzügyi Csoport

főnökség az új állománytáblázatoknak és a  végrehajtott illetményemelésnek
1

megfelelően módosítsa a szervek bérkereteit. Ennek során :

-  a bérkereteken át kell vezetni az uj állománytáblázatokban eszközölt 

létszámváltozások kihatásait ;

-  meg kell állapítani az újonnan létrejövő szervek bérkereteit ;

-  valamennyi szerv bérkeretét fel kell emelni az illetményemelésre for

dítható összeggel.

-  A  hivatásos állományúak és  a  polgári alkalmazottak bérkeretéből ki 

kell emelni az újonnan szervezett kinevezett dolgozói létszámhelyek 

munkaköri illetményeire eső  bérkeretet és  abból létre kell hozni a ki

nevezett dolgozói állomány bérkeretét.

1 8./ A  kinevezett dolgozói állomány bérkeretével való gazdálkodásra, az 1964. 

évi 15. számú I. főcsoportfőnöki utasítás rendelkezéseit kell értelemszerű

en alkalmazni. Ennek m egfelelően a törzsilletmény és a korpótlék (egész

ségügyi pótdíj) nem képezi a bérkeretgazdálkodás tárgyát.

19./ Az állományviszonyuknak nem megfelelő beosztást betöltők illetményét 

az alábbiak szerint kell megállapítani és elszámolni :

a./ A  kinevezett polgári létszámhelyet betöltő hivatásos állományú sze

mély állományviszonyának megfelelően, rendfokozati-, beosztási illet

ményre és  szolgálati időpótlékra jogosult. Beosztási illetményét az adott
I

munkakör bértétele alapján kell megállapítani és  az a kinevezett dol

gozók bérkeretét terheli. A rendfokozati-, beosztási illetményt és  a 

szolgálati időpótlékot úgy kell elszámolni, mintha törzsilletmény, munka

köri illetmény, illetve korpótlék lenne.
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b./ Hivatásos létszámhelyet betöltő kinevezett dolgozó törzs- és  munkaköri 

illetményt* valamint korpótlékot (eü, pótdíjjat) kap. Munkaköri illetményét

-  amely a hivatásos állomány bérkeretét terheli - az adott beosztási 

illetmény bértétel alapján kell megállapítani* Az egyes illetményrészekei 

jellegüknek megfelelően, rendfokozat -, beosztási illetményként , ílletv# 

szolgálati időpótlékként kell elszámolni,

c./ Polgári alkalmazotti munkakört betöltő hivatásos állományút és kineve

zett dolgozót úgy kell tekinteni, mintha saj át állományában létszámfeletti 

lenne. Az általuk betöltött polgári munkakörre eső  alapbért azonban 

meg kell takarítani,

d./ A  hivatásos létszámhelyet betöltő polgár., a l k a l m a z o t t n a k  tiszthelyettesi 

beosztás esetén 500,- F t , tiszt, beosztás esetén 800,- F t rendfokozati 

illetmény-egyenérték alapbér ás korpótlék jár. Alapbérét -  amely a hiva

tásos állomány bérkeretét terheli -  az adott beosztási illetménybértétel 

alapján kell megállapítani. Az egyes illetményrészeket jellegüknek meg

felelően kell elszámolni.

20./ Az új illetményekről az állománykategóriáknak megfelelően az l . , 2. é s

3. számú melléklet szerint" besorolási jegyzéket kell készíteni.

21./ A  hivatásos állományú és a kinevezett dolgozói beosztást betöltőkről készí

tett jegyzék* a.z új állomány táblázat felépítésének megfelelő sorrendben és  

elnevezéssel tartalmazza a beosztásokat -  munkaköröket -  és  az azokat 

betöltők adatait. így tartalmaznia kell a besorolás tekintetében központilag 

kezelt vezetők adatait is.

A  betöltetlen létszámhelyeket a szervezeti felépítés szerinti helyen szin

tén fel kell tüntetni és a  bérkeret megállapítása céljából a jelenlegi illet

ményoszlopba a betöltetlenségre tartalékolt összeget kell beállítani.

Olyan újonnan szervezett és  betöltetlen beosztásoknál, amelyre tartalékolt 

béralap nincs, a.z adott beosztásban ténylegesen megállapitásra kerülő uj 

átlagilletményt kell a jelenleg: illetményhasábba is beírni.

A  létszámfeletti tiszteket és  tiszthelyetteseket egymástól és  a beosztásban
I W  /, ,/ c / ,levőktől elkülönített besorolási jegyzekbe kell felvenni. Beosztásukat a tény

legesen végzett tevékenység alapján kell meghatározni, ha beosztásuk nincs, 

ezt a tényt é s  előző beosztásukat kell a jegyzékben feltüntetni.

Ugyanígy • kell eljárni a létszámfeletti kinevezett dolgozók esetében is.
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22./ A. főfoglalkozású (szerződéses) polgári alkalmazottakat a besorolási jegy

zékbe ténylegesen betöltött munkakörük szerint kell a polgári alapbértáb

lázat szerinti kulcsszámok emelkedő sorrendjébe felvenni.

A  betöltetlen létszámhelyeket az adott munkakörnél a tartalékolt alapbérrel 

kell kimutatni.

23./ Minden besorolási jegyzéket az illetményadatok összegezésével le kell 

zárni és  a  besorolásra jogosult vezető aláírásával é s  pecséttel kell ellátni.

24./ A  jóváhagyott besorolási jegyzékeket számfejtés előtt a Terv és  Pénzügyi 

Csoportfőnökségnek kell megküldeni. A  csoportfőnökség a jegyzékeket

a beérkezéstől számitott legkésőbb három nap múlva, egyetértésével, ille

tőleg észrevételével küldje v issza  a szerveknek.

25.1 Az illetményekben bekövetkező változásokat a  hivatásos állomány és  a

polgári alkalmazottak létszám- és  utalványozási gyűjtőjébe egyösszegben 

kell bevezetni, a  besorolási jegyzékekben kimutatott emelési összeggel, 

illetőleg a hivatásos állomány létszámának rendfokozati megoszlása és  a 

rendfokozati illetményemelkedés szorzatainak összegében. Ugyancsak egy

összegben kell fogyatékolni a  hivatásos állományból kikerülő volt irodai 

r endf o ko zatuakat.

A  kinevezett dolgozókról külön létszám- és  utalványozási gyűjtőt kell 

felfektetni és vezetni a hivatásos állományúakra vonatkozó szabályok 

értelemszerű alkalmazásával.

26./ A  jelenleg fizetett nyelvtudási pótlékoknak a 7/1971. számú miniszterhe

lyettesi utasítás szerinti felülvizsgálatát az illetményrendezés kapcsán kell 

elvégezni.

Amennyiben az újonnan megáilapitásra kerülő nyelvtudási pótlék összege 

a réginél kevesebb lenne, az érdekelt beosztási illetményét legalább a 

csökkenés összegével fel kell emelni.
r

/
27,/ Az orvos- é s  a szakképzett egészségügyi beosztásokat -  munkaköröket -  

betöltő, jelenleg a 20/1959. számú miniszterhelyettesi utasítás hatálya alá 

tartozó hivatásos állományúak, kinevezett dolgozók é s  polgári alkalmazot

tak illetménykorrekciójának végrehajtására külön utasítás intézkedik. 

Besorolási jegyzékbe való felvételűkre azonban a jelen utasításban fog

laltak vonatkoznak.
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28./ A  BM Üdültetési és  Gyermekneve!tetési Osztály felügyelete alatt működő 

alsó- é s  középfokú gyermekintézmények pedagógusai nak, valamint a költ

ségvetési támogatásból működő szervek dolgozói illetményrendezésének 

végrehajtására -  a parancsban é s  jelen utasításban foglaltak szem előtt 

tartásával -  a Terv és  Pénzügyi csoportfőnök intézkedjék.

29./ A  Terv é s  Pénzügyi csoportfőnök a prancsban és a jelen utasításban 

foglaltak értelemszerű alkalmazásával gondoskodjék az illetményrendezés 

során felmerülő esetleges problémák megoldásáról és  a végrehajtásban 

résztvevők eligazításáról .

30./ A  szervek az illetményrendezésről 1971. augusztus 3 1 - i g  tegyenek

jelentést a Terv és  Pénzügyi Csoportfőnökségnek. Ebben értékeljék az 

illetményrendezés hatását és jelezzék az esetleges megoldatlan, vagy uj 

problémákat. T érjenek  ki az állomány-átrendezés, a létszámfelettiség illet— 

ményvonatkozásu kérdéseire is. A  jelentéshez csatolják a besorolási 

jegyzékek egy hiteles példányát.

Jelen utasításomat az illetményrendezés végrehajtásában közreműködőkkel

részletesen ismertetni kell.

KÓNYI GYULA s.k.

r. vezérőrnagy 
miniszterhelyettes

Kapják; elosztó szerin t 

Készült: 280 pld,
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--------------- ---------  i. számú melléklet
szerv megnevezése

Besorolási jegyzék 
a hivatásos beosztást betöltők új beosztási illetmény megállapitásáról.

Jelenlegi beo. 
ill. és eset
leges szem., 
mérnöki pótlék 

összege

Uj beosztási illet
mény bértétel

Megállapí
tott beosz
tási illet
mény össze
ge

Állománytáblá
zat szerinti A beosztást betoltok rend" Személy

pótlékbeosztás neve fok.
száma összege

1 2 3 4 5 6 7 8

Ezen a besorold 
való tekintet i 
beosztást tölt*

asi jegyzéken kell megállapj 
léikül mindazok beosztási î  
snek be.

.tani - 

.letmén}

/

állományviszony3 
fét, akik hivatás

\
ra
S O S

\

*

4 • * *

*
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2. számú mellékletszerv megnevezése

Besorolási jegyzék 
a kinevezett-dolgozói munkakört betöltők illetmény megállapításáról

Á llománytáb 1a 
szerinti

Kulcs
szám

munkakör
megnev.

Munka Ossz.
köri fok. munka. JelenlegiA munkakört alapjá visz- alapillet

betöltők ul vehe ban many ősz-;
neve tő szóig. töl szege

idő tött»i idő
.++

3 4 5 C

.

Ezen a besorolási jegyzéken kell megállapítani 
állományviszonyra való tekintet nélkül mindazok 
illetményét, akik kinevezett dolgozói beosztást 
töltenek be.

Jelmagyarázaté 
I+ törzsilletmény-fokozatba soroláshoz 

++ korpótlék megállapit^sahoz*

Törzsilletmény
Munkaköri 
illetmény

Kor- Pótlék össz il
foko
zata

ŐSZ-
szege 

. .

pót
lék

/ szemé
lyi stb i

letmény
/8+9+í
11/

1 7 8

i ““-j 
s 11 3
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szerv megnevezese
3. számú melléklet

Besorolási jegyzék 
a polgári alkalmazottak illetménybesorolásáról

r

N é v Munkakör

i .

Jelenlegi.
alapbér

Kor-
pótlék

Összesen 
/ 3+4 /

Uj a 1 c ip 
her

Uj kor
pótlék

...

- összesen 
/ 6+7/

Személy
pótlék


