
A mérnökök é s  más tudományos felkészültséggel rendelkezők részére, 
-  munkájuk fokozottabb elismerése és illetményük differenciáltabb 
megállapítása érdekében -  a 0010/1984. számú utasításommal " mérnö
kök és különleges képzettségűek pótléka” elnevezéssel új pótlékot rend
szeresítettem.

A mérnökök és különleges képzettségűek pótléka -  a továbbiakban: 
pótlék -  folyósításának feltételeit a III. Főcsoportfőnökség állományá
ban szolgálatot teljesítőkre nézve -  a sajátos körülményekre tekintet
tel -  az általánostól eltérően az alábbiak szerint szabályozom:

1. A mérnökök és különleges képzettségűek pótléka, állományviszo
nyukra tekintet nélkül folyósítható:

a) az állománytáblázatban -  polgári alkalmazottak esetében a 
költségvetésben -  rendszeresített "mérnök” beosztásban lévő 
mérnököknek,

b) azoknak a mérnököknek, akik nem szervezetszerű mérnökbeosz
tást töltenek be, továbbá az egyetemi végzettségű vegyészeknek, 
matematikusoknak, fizikusoknak és biológusoknak, amennyiben 
az általuk betöltött beosztásban előírt feladatok elvégzéséhez az 
adott képesítés szükséges és képesítésük szerinti szakismeretei
ket munkájukban közvetlenül és állandóan felhasználják, vala
mint a III/V. Csoportfőnökség 3. Osztály f. alosztályán szolgála
tot teljesítő -  legalább egyetemi képesítésű -  nyelvészeknek,

c) az egyetemi végzettséghez kötött -  államilag elismert -  szak
képesítéssel, tudományos minősítéssel (fokozattal) rendelkező 
beosztottaknak, amennyiben az adott képesítést beosztásuk ellá
tása során közvetlenül és folyamatosan használják és ha összte
vékenységük külön is indokolja a pótlék folyósítását.

2. A pótlék folyósításához szükséges végzettséget, képesítést, tudomá
nyos fokozatot, stb. az ezekre vonatkozó érvényes rendeletekben 
meghatározott, vagy honosított bizonyítvánnyal, oklevéllel, diplo
mával stb. kell igazolni.
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3. Nem folyósítható pótlék azok részére:

a) akik mérnök, vagy más, -  a pótlékra egyébként igénytadó -  
beosztást töltenek be, de az 1. pontban felsorolt képesítésnél, stb 
alacsonyabbal rendelkeznek,

b) akik orvos, pedagógus és ezzel egy tekintet alá eső beosztásban 
vannak.

4. A pótlékot az egyébként folyósításra kerülő illetményeken felül 
kell megállapítani az 5. és 6. pontban foglaltak szerint.

5. A gyakorlati idő alapján egységesen a következő összegű pótlékot 
kell folyósítani:

5 éven aluli gyakorlati idő esetén pótlék nem jár.
betöltött 5 év gyakorlati idő esetén havi 100,-  Ft
betöltött 10 év gyakorlati idő esetén havi 200 ,-  Ft
betöltött 15 év gyakorlati idő esetén havi 3 0 0 ,-  Ft
betöltött 20 év és ennél hosszabb gyakorlati
idő esetén havi 400 ,-  Ft

6. A beosztás után járó pótlékot a ténylegesen betöltött beosztás és a 
rendszeresen végzett munka értékelése alapján, személyszerinti el
bírálás útján kell megállapítani.

A pótlék mértéke a következő:
I . kategória: havi 0- 200 Ft

II. kategória: havi 100- 300 Ft
III. kategória: havi 2 0 0 - 400 Ft
IV. kategória: havi 300- 600 Ft

7. A beosztás után járó pótlékok személyszerinti megállapításánál a 
következők szerint kell eljárni:

a) Az I. kategória szerint megállapítható pótlékot az utasításom ha
tálya alá tartozó de a II- IV. kategóriába nem sorolható beosz
tottak és a III/V. Csoportfőnökség 3. Osztály f. alosztályán 
szolgálatot teljesítő nyelvészek kaphatják.

b) A II. kategória alapján járó pótlékot -  feltéve, hogy az egyéb 
feltételek fennállnak -  mindazon beosztottak részére meg lehet 
állapítani, akik nem szigorúan titkos jellegű eszközök, anyagok, 
berendezések, stb. kutatását, kísérletezését, tervezését irányít
ják, vagy önállóan végzik.

c) A III. kategória szerinti pótlékot a III. Fcsfség központi állomá
nyában szolgálatot teljesítő azon beosztottak részére lehet meg
állapítani, akik a  szigorúan titkos operatív berendezések, eszkö
zök és anyagok kutatását, tervezését, kísérletezését és előállítá
sát, továbbá a rejtjelrendszerek és módszerek kidolgozását és 
megfejtését nem önállóan, hanem irányítás mellett végzik, vala
mint akik a szigorúan titkos jellegű operatív-technikai eszközök 
alkalmazását irányítják.

d) A IV. kategória szerinti pótlékot kizárólag a III. Fcsf ség köz
ponti szerveinek állományában szolgálatot teljesítő, szigorúan 
titkos operatív berendezések, eszközök és anyagok kutatását, 
tervezését, kísérletezését és előállítását önállóan irányító mérnö
kök, a rejtjelrendszerek és módszerek kidolgozását és 
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megfejtését irányító, továbbá az adó- és vevőközpontok üzemeltetését irá
nyító beosztottak részére lehet megállapítani.

8. A gyakorlati idő alapján megállapításra kerülő pótléknál:
a) gyakorlati időként a diploma, képesítés, oklevél, stb. megszerzé

sének napjától számított teljes éveket szabad beszámítani úgy, 
hogy a kezdő évet teljes évnek kell venni, míg a beszámítás 
évét figyelmen kívül kell hagyni,

b) a gyakorlatban eltöltött időt hitelt érdemlően igazolni kell és azt 
a pótlékot folyósító pénzügyi szerv számítja be.

9. A beosztás után megállapítható pótlékoknál:
a) a  pótlék összegét a pótlék megállapításának időpontjában fenn

állott körülmények figyelembevételével kell meghatározni,
b) amennyiben a pótlék megállapításánál figyelembevett körülmé

nyek megváltoznak, a pótlék összegét növelni lehet, illetve csők
kenteni kell,

c) az összeghatárokon belül a pótlékokat 50 ,-  Ft-ra kerekítve kell 
megállapítani.

10. A pótlékra való jogosultság, valamint a beosztás után járó pótlék  
összegének személyszerinti megállapítása és megváltoztatása -  az 
éves költségvetésben rendelkezésre álló kereten belül -  az érintett 
beosztottak beosztási illetményének megállapítására és megváltoz
tatására jogosult vezető, parancsnok hatáskörébe tartozik.
Kivételt képeznek ez alól az 1,/c) pontban említettek, akiknek pótlé
kát kizárólag a belügyminiszter, vagy a III. Főcsoportfőnökség ve
zetője állapíthatják meg.

11 A pótlék megállapítását, módosítását, megszüntetését, stb. állo
mányparancsban kell elrendelni. Minden olyan esetben amikor -  
beosztásváltozás, áthelyezés miatt -  az érintett beosztottakra vo
natkozóan állományparancsot kell kiadni, abban a pótlékra nézve is 
rendelkezni kell.

12. A pótlékot a beosztási illetményekre vonatkozó szabályok szerint 
kell elbírálni, számfejteni és kifizetni.

13. A pótlékot a 01/21 költségvetési tételen, a többi pótlékoktól 
elkülönítve kell kezelni, nyilvántartani.

14. A BM Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetője gondoskodjon jelen uta
sításomban foglaltak végrehajtása során felmerülő kérdések -  
utasításommal nem ellentétes -  szabályozásáról.

15. Jelen utasítás 1964. április 1. napján lép hatályba.

FÖLDES LÁSZLÓ s. k.
a belügym iniszter I. helyettese

Felterjesztve: M iniszter elv társnak,
K ap ják : Elosztó szerint.
K észült: 50 példányban.
T arta lm az: 3 nyom ott lapoldalt.
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