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UTASÍTÁSA
Budapest, 1964. évi december hó 12-én.

Tárgy: A jutalmazás rendjének szabályozása

A Belügyminisztérium szervezeti felépítésében 1959. év óta bekövetke
zett változások, valamint az időközben kiadott „Fegyelmi U tasítás” ju
talmazásra vonatkozó rendelkezései szükségessé teszik a jutalmazási 
rendszer újbóli szabályozását. Ennek figyelembevételével a  jutalm a
zásra jogosultak körét és a jutalm azással összefüggő kérdéseket az aláb
biak szerint szabályozom:

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium

a) hivatásos állományára,

b) állandó és időszaki főfoglalkozású polgári alkalm azottaira,

c) sorozott állományára.

2. A jutalmazás a kiemelkedő munka elismerésének egyik formája. 
Helyes alkalmazásával a parancsnokok fokozhatják egységük és be
osztottaik szolgálati és munkafegyelmét, növelhetik a kezdemé
nyezőkészséget. Ezért minden parancsnoknak arra kell törekedni 
a jutalm ak odaítélésénél, hogy:

a) a jutalom konkrét, jelentős feladat elvégzéséhez, vagy huzamo
san végzett, az átlagosnál jobb teljesítményhez kapcsolódjon,

b) a  jutalmazás konkrét feladat teljesítése esetén a munka elvég
zése után nyomban következzen, ne évfordulóktól, ünnepektől 
függjön,

c) a jutalom ne váljék járandóság jellegűvé,

d) a rendelkezésre álló jutalm azási keretet ne aprózza szét számos 
kis összegű, illetve értékű jutalom ra, ellenkezőleg, inkább keve
sebb számú, de jelentősebb összegű jutalm at adjon,
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e) a jutalom átadása a jutalmazás alapjául szolgáló eredmény, tel
jesítmény ismertetése mellett, nyilvánosan történjék, hogy ez 
további kimagasló eredmények elérésére, áldozatkész munkára 
serkentse az állományt.

3. A jutalmazás joga a beosztási illetmény megállapítására jogosult 
elöljárókat illeti meg, a közvetlen vezetésük, szakirányításuk, 
illetve felügyeletük alatt álló egység állományába tartozó aláren
deltjeikre vonatkozóan.

A beosztási illetmény megállapítására jogosult elöljárók a jutalma
zási jogkör gyakorlását a 7. pontban felsorolt egyéb elöljáróknak 
is engedélyezhetik, ha a jutalmazás nagyobb hatékonyságának biz
tosítása azt megítélésük szerint szükségessé teszi.

4. Jutalmazni csak a költségvetésileg rendelkezésre álló jutalmazási 
keret erejéig lehet.

A beosztási illetmény megállapítására jogosult parancsnokok jutal
mazási keretét -  előzetes jóváhagyásom alapján -  évenként a 
Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség biztosítja. A többi jutalmazásra 
feljogosított vezető részére a jutalmazási keretet -  amennyiben 
részükre a jutalmazási jogkör gyakorlását engedélyezték -  a be
osztási illetmény megállapítására jogosult parancsnokok saját kere
tükből biztosítják.

 5. Jutalmazni csak azt lehet, aki fegyelmi, vagy büntetőeljárás alatt 
nem áll, illetve akinek érvényben lévő fenyítése nincs.

A jutalmazás formája, a jutalmazásra jogosultak köre

6. Jutalmazni általában készpénzzel kell. Ezenkívül történhet a jutal
mazás

-  kedvezményes vagy ingyenes külföldi, illetve belföldi üdülte
tésben való részesítéssel,

-  díjmentes társasutazás biztosításával és

-  egyes esetekben ajándéktárggyal is.

7. Egy személyt egy esetben:

a) a miniszterhelyettesek és főcsoportfőnökök 5000 Ft-ig,

b) a BM Határőrség Országos Parancsnoka és a  Budapesti Rendőr
főkapitány 4000 Ft-ig,

c) a BM Karhatalom Parancsnoka, a  BM Kormányőrség és 

a BM Tűzrendészet Országos Parancsnoka,

a BM csoportfőnökök, 

a BM Titkárság vezetője, 

a megyei rendőrfőkapitányok,

a BM központi szervekhez tartozó, beosztási illetmény megálla
pítására jogosult önálló osztályvezetők és a BM Központi Ellátó 
Parancsnokság Vezetője 3000 ,-  Ft-ig,
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d) a BM Országos Futárszolgálat Vezetője,
a minisztériumi központi szervek -  ideértve az országos pa
rancsnokságokat is -  beosztott osztályvezetői,

a határőrség kerület és önálló zászlóalj parancsnokai, 
a karhatalom ezred és önálló zászlóalj parancsnokai, 
a tűzrendészeti osztályparancsnokságok vezetői, 
a BM Központi Tiszti Iskola parancsnoka,
a BM Egészségügyi Osztály alárendeltségébe tartozó Korvin 
Ottó Kórház és Rendelőintézet, valamint a Szam uely  Tibor TBC 
Gyógyintézet parancsnoka,
a BM Központi Klub parancsnoka,
1500,-  Ft-ig,

e) a minisztérium központi szerveinek -  ideértve az országos pa
rancsnokságokat is -  alosztályvezetői,
a budapesti kerületi, a városi, valamint a járási rendőrkapitány
ságok vezetői,

a kötelékben lévő karhatalmi zászlóalj parancsnokok, 
a tűzrendészeti alosztályparancsnokok,
a BM IV. Főcsoportfőnökség alárendeltségébe tartozó iskolák 
parancsnokai, a BM Központi Tiszti Iskola kivételével,
1000,-  Ft-ig 

terjedő jutalomban részesíthetnek.

8. A jutalmazás történhet a jutalmazásra jogosult kezdeményezésére, 
vagy az illetékes pártszervezet, vagy a  közvetlen parancsnok javas
lata alapján.

A jutalmazásra jogosult döntés előtt kérje ki az illetékes pártszer
vezet, polgári alkalmazottak esetében a szakszervezet vezetőségé
nek (titkárának) véleményét is.

9. Miniszteri és miniszterhelyettesi, illetve főcsoportfőnöki jutalma
zásra csak rendkívüli kimagasló teljesítmény esetén szabad -  
a szolgálati út betartásával -  javaslatot tenni.

Egyéb rendelkezések

10. Nyugállományba helyezetteket, a tényleges szolgálatból történő fel
mentés alkalmával -  amennyiben szolgálatuk ellátásával arra ér
demessé váltak -  szintén jutalomban lehet részesíteni.

11. Az illetékes vezetők a rendelkezésükre álló jutalmazási kerettel 
globálisan gazdálkodnak, tehát azt nem tartoznak szervek (alegy
ségek) vagy állomány (rendőr, pol. nyom.) létszámának arányában 
megosztva felhasználni.

12. A jutalom átvételének elismerését aláírással igazoltatni kell.

13. Jelen utasítás 1965. január hó 1. napján lép hatályba. Végrehajtá
sáról az illetékes vezetők gondoskodjanak.
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A jutalmazást szabályozó 1959. évi 6. számú (10- 2 4 /6 - 1959. 
BM számú) miniszterhelyettesi utasítást egyidejűleg hatályon kívül 
helyezem.

Nem érinti jelen utasítás az egyéb jutalmazási rendelkezéseket, így 
a gépjárművezetők jutalmazása és szakmai kitüntetése tárgyában 
megjelent 10- 24 /5  -  1961. számú, továbbá a kiváló határőr, kar
hatalmista, kiváló alegység, stb. jutalmazását szabályozó utasí
tásokat.

Utasításomat -  a  szükséges mértékben -  a személyi állománnyal is
mertetni kell.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter

Kapják: Miniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Országos Parancsnokságok és területi szerveik, 
Csoportfőnökök,
Önálló és beosztott osztályvezetők,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok,
BM iskolák parancsnokai.

Készült: 440 pld.
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