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BELÜGYMINISZTERHELYETTES. Szigorúan titkos
 011 

Szám: 10-24/30-1958. (Módosítja: 0014/64. fcsf. ut.

 Módosítást hatályon kívül helyezte a 16/71. BMH int.)

 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

30. számú UTASÍTÁSA.

Budapest, 1958. november hó 6-án.

A Belügyminiszter elvtárs folyó évi 5. számú parancsa a pénzügyi 
szervek szamára előírja a létszám- és béralap gazdálkodás ellenőr-
zését. Ennek gyakorlati végrehajtására a következőket rendelem el:

I. Az utasítás hatálya.

1. / A jelen utasításban foglaltaknak megfelelően azon pénzügyi szer
vek kötelesek létszám- és béralapellenőrzést /: a továbbiakban: 
ellenőrzést :/ végezni, amelyek a költségvetés 01. rovata ter
hére rendszeresen illetményeket számfejtenek.
Nevezetesen:

a./ a B.M. Terv- és Pénzügyi Főosztály központi Pénzügyi Osz
tálya;

b./ a B.M. Külügyi Osztály;

c. / a testületi pénzügyi osztályok;

d. / a Hőr. kerületek és a Hőr . Híradó zj. pénzügyi szolgálata;

e./ a budapesti és valamennyi megyei rendőr-főkapitányság pénz
ügyi osztálya;

f. / a B.M. Üdültetési- és Gyermekneveltetési Osztálya;

g. / a B.M. Tisztiház;

h./ a B.M. Központi Konyha.

2. / Az ellenőrzést végző szervek az ellenőrzés szempontjából min
den olyan főfoglalkozású személyt kötelesek számításba venni, 
akinek a 01. rovatról rendszeresen illetményt folyósítanak, be
leértve a betegségi illetményben és a táppénzben részesülőkét 
is.

3. / Az ellenőrzésnek, mint a katonai, és, irodai rendfokozatnak, mind
a polgári alkalmazottak esetében:
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a. / a létszámok és

b. / az illetményük ellenőrzésére kell kiterjednie.

II. Az ellenőrzés módja a, katonai és irodai állományúak esetében.

1. §. A létszámok ellenőrzése.

4. / A létszámellenőrzés során azt kell vizsgálni, hogy a szerv részé
re kiadott mindenkor érvényben lévő állománytáblázatban megsza
bott szervezési létszámot - a továbbiakban: szervezési létszám 
- a szerv betartotta-e.

5. / a szervezési létszámot túllépni még átmenetileg sem szabad, ki
véve, ha a szerv állományában:

a./  a 21/1958. számú utasításomban foglaltaknak megfelelően a 
sportolói létszámkeret terhére sportolókat,

b./ a Tiszti Törvény H/43. pontjában foglaltak sze-rint átmene
tileg beosztás nélkül lévőket,

c./  a személyzeti miniszterhelyettes erre vonatkozó Külön uta
sítása alapján létszámfelettieket

foglalkoztatnák. Ez esetben a szervezési létszám az a.-c./ al
pont alá tartozók létszamával léphető túl.

6. /A létszámellenőrzést csak a számfejtőhely ellátásába utalt össz-
létszám betartására vonatkozóan kell elvégezni. Ennél részlete
sebb létszámellenőrzés végzése /: pl.: a megyei rendőr-főkapitány
ságok esetében járási kapitányságokkénti, őrsönkénti létszámel- 
lenőrzés, vagy a létszám beosztásonkénti ellenőrzése :/ a pénz
ügyi szolgálat részére nem kötelező.

 2. §. Illetmények ellenőrzése.

7. / Az illetmények ellenőrzése során vizsgálni kell:

a. / az egyes illetmény részek folyósítását szabályozó rendelke
zések;

b. / a beosztási illetményék tekintetében ezen túlmenően a be
osztási illetmény szervezés, valamint 2. fokozatok alap
ján számított felhasználható globális beosztási illetmény
keret

betartását.

8. / Az 1. sz. mellékletben kiadott beosztási illetmény szervezés
ben szereplő illetménycsoportonkénti létszámkeretet túllépni 
még átmenetileg sem szabad, Kivéve, ha az illető szervnél a je
len utasításom 1. §. 5. pontjában foglaltak alapján a szervezé- 
si létszám fölött foglalkoztatnak személyeket. Ez esetben az 
illétménycsoportonként megállapított létszámkeret a létszám fe
lett foglalkoztatottak szamával túlléphető.

/
• / •
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9./ Ugyancsak túlléphető az egyes illetménycsoportokra. megállapí-
tott létszámkeret akkor, ha a túllépés abból kifolyólag áll e- 
lő, mert valakit a 67/1957. és a 11/1958. sz. utasítás alap
ján az állomány táblázatban engedélyezett illetménycsoportnál 
alacsonyabb illetménycsoportba soroltak be. Ez esetben azon
ban a túllépést a magasabb illetménycsoportban előálló megta- 
karításnak ellensúlyoznia kell.

3. §. Egyéb rendelkezések.

10. / Az összlétszám, a beosztási illetménycsoportonkénti létszám,
valamint a 2. fokozat alapján számított felhasználható glo
bális beosztási illetménykeret betartását a létszám és utal
ványozási gyűjtő adatai alapján kell ellenőrizni.

11. / Tekintettel arra, hogy a 42/1957. számú utasításom hatálya a-
lá tartozó egészségügyi beosztottak, valamint a 47/1957. szá
mú utasításom hatálya alá eső gépjárművezetők létszáma az 1. 
sz. melléklet beosztási illetménycsoport szerinti részletezé
sében a sajátos illetményrendszerük miatt nem szerepel - az 
illetményszervezésnek a létszámgyűjtővel való könnyebb össze
hasonlítása céljából - ezeket az utalványozási gyűjtőben elkü
lönítve kell nyilvántartani.

12. / Ugyanezen okból kifolyólag:

a./  a beteg, iskolára vezényelt, vagy beosztását egyéb ok miatt 
betölteni nem tudó, de a szerv állományába tartozó testüle
ti tagomat helyettesíteni csuk az összlétszámon belül ki
jelölt helyettesítővel lehet.
A helyettesítő testületi tag beosztási illetményét válto
zatlanul kell hagyni és részére - amennyiben erre jogosult,- 
a 51/1958. számú utasításom 5. pontja szerint helyettesí
tési díjat kell folyósítani;

b./  a nyugállományba helyezetteknek, valamint az elhunyt tes
tületi tagok hozzátartozóinak - a fennálló rendelkezések 
szerint járó kéthavi, összilletményt a létszám és utalvá
nyozási gyűjtőben, mint "múltra" történő utalványozást kell 
feljegyezni.

13. / A beosztási illetményszervezés módosításáról az állománytáb-
lázatban történt változások alapján a Terv- és Pénzügyi Fő
osztály hivatalból gondoskodik. A változtatásokat azonban a 
számfejtőhelyek a szerv birtokában lévő állomány táblázat a- 
lapján kötelesek folyamatosan ellenőrizni és az esetleges el
téréseket azonnal a Terv- és Pénzügyi Főosztálynak jelenteni.

14. / Tekintettel az előző pontban foglaltakra, az érintett szervek
vezetői biztosítsák, hogy a számfejtőhelyek az állománytáblá- 
zatokba mindig betekinthessenek.
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III. Az ellenőrzés módja a polgári állományú beosztottak esetében.

4. §. Létszámellenőrzés.

15. / A polgári állományú beosztottak létszámának ellenőrzése arra
terjed ki, hogy a mindenkor érvényes állománytáblázat, vala
mint :

a. / a B.M. Üdültetési- és Gyermekneveltetési Osztály,

b. / a B.M. Tisztiház,

c. / a B.M. Központi Konyha központi létszámgazdálkodásba nem
tartozó polgári alkalmazottai esetében az említett szervek 
éves költségvetésében megszabott összlétszámot és annak mun
kakörönkénti részletezései a szerv betartotta-e.

16. / Az állománytáblázatban, illetve a költségvetésben meghatározott
összlétszámot úgy az állandó, mint az időszaki főfoglalkozású 
polgári alkalmazottaknál túllépni még átmenetileg sem szabad, 
kivéve, ha a létszámfeletti polgári alkalmazott

a. / a 8/1958. számú utasításom 1. pontja alapján katonai, vagy
irodai beosztást tölt be,

b. / a 21/1958. számú utasításomban foglaltak szerint a sporto
lói létszámkeretbe tartozik,

c. / a foglalkoztatását a személyzeti miniszterhelyettes külön
utasításban engedélyezte.

17. / Az állománytáblázatban /: költségvetésben :/ jóváhagyott össz-
létszámot az előírt munkaköri részletezésben kell betartani. a 
munkaköri részletezéstől állomány táblázat módosítás nélkül el
térni csak abban az esetben lehet, ha egy magasabb képzettséget 
kívánó munkakört alacsonyabb képzettségű személlyel töltenek be 
/: pl.: főelőadó helyett előadót, szakképzett szakács helyett 
szakképzetlent, vizsgázott kazánfűtő helyett vizsganélkülit, 
stb. alkalmaznak :/. Az ilyen jellegű eltérés eseten azonban 
a két munkakör közötti alapbér különbözetit meg kell takaríta-
ni.

18. / A szánfejtőhelyek a létszám ellenőrzése céljából, a munkakörön-
kénti engedélyezett és tényleges létszámról a 2. számú mellék
let szerinti nyilvántartást kötelesek vezetni.

5. §. Illetmények ellenőrzése.

19./ A polgári alkalmazottak illetményeinek ellenőrzése során vizs
gálni kuli, hogy

a./ az egyes illetményrészek folyósítását szabályozó rendelke
zéseket betartották-e;

b./ a polgári alkalmazottak havi alapbérét. a szerv részére - 
a 43/118-1958. sz. utasítás 6. pontja alapján - megállapí
tott havi alapbérkeret betartása mellett, a ténylegesen be

ÁBTL - 4.2. -10-24/30-1958 /4



- 5 -
töltött munkakörre előírt munkaköri bértétel alsó- és fel
ső összege közötti összegben állapították-e meg.

20. / Az engedélyezett alapbérkeretet túllépni átmenetileg sem sza
bad, kivéve, ha ez a jelen utasítás 16. pontjában felsorolt o- 
kok miatt történik.

21. / Az engedélyezett alapbérkeretből meg kell takarítani:

a. / a be nem töltött létszámhelyekre eső alapbért, legalább az
átlagbérnek megfelelő összeg erejéig;

b. / a katonai szolgálat miatt ki nem fizetett illetményeket;

c. / A jelen utasításom 17. pontjában foglaltak esetében a rend
szeresített és a ténylegesen betöltött munkakörök átlag
bérei közötti összeget;

d. / betegség esetén a táppénz és az illetmény közötti különbö
zetet.

22. / Az engedélyezett és folyósított alapbérek nyilvántartása és
ellenőrzése céljából a számfejtőhelyek a 3. számú melléklet sze
rinti kimutatást kötelesek vezetni.

6. §. Egyéb rendelkezések-

23. / Helyettesítés alkalmával, ha:

a. / a helyettesítés külső helyettesítő felvételével történik
a 11-2009/1-1957., valamint a 29/42-1958. B.M. sz. utasí
tás /: PUT.1958.2.sz. :/ rendelkezései szerint kell eljár
ni,

b. / ha a helyettesítéssel állományba tartozó polgári alkalma
zottat bíznak meg, a részére járó helyettesítési dijat a 
31/1958. sz. miniszterhelyettesi utasítás 10. pontjában 
foglaltak szerint kell megállapítani és folyósítani.

IV. Vegyes rendelkezések.

24. / A pénzügyi szervek jelen utasítás alapján. kötelesek felhívni
az illetékes személyzeti szervek, illetve vezetők, parancsno
kok figyelmét mindazokra az illetménnyel kapcsolatos intézke
désekre /: személyi állományra vonatkozó parancs, szerződés, 
stb. :/, amelyek végrehajtása a létszám, vagy beosztási illet
mény, illetve az alapbérkeret túllépését eredményezné. Ha az 
illetékes vezető a pénzügyi szerv jelzése ellenére is ragasz
kodik utasításénak végrehajtásához, úgy ezt külön írásbeli ren
delkezésére végre kell hajtani és egyidejűleg a B.M. Terv- és 
Pénzügyi Főosztály felé jelenteni kell.

25. / A létszám és béralap túllépéséből eredő kárért a 67/1957. sz.
miniszterhelyettesei utasítás 23. pontja értelmében az előidé
ző személyek anyagilag felelősek. Ha a kár az illetékes veze
tő ismételt írásbeli parancsának végrehajtása miatt állt elő, 
az anyagi felelősség egyedül őt terheli.
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26. / A létszám és béralapgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések meg-
szegese miatt előállt károkat a Kártérítési Szabályzat alap
ján kell a felelősökkel megtéríttetni.

27. / A létszám- és alapbérkeretek alakulásáról a pénzügyi szervek
a negyedévi költségvetési beszámolójelentések rendszerében 
kötelesek számot adni. Ennek formáját a Terv- és Pénzügyi Fő
osztály vezetője külön utasításban szabályozza.

28. / Jelen utasítás f. évi november hó 1-én lép hatályba, végrehaj
tásáról a pénzügyi és a személyzeti szervek tartoznak gondos- 
kodni.

Bartos Antal s.k.
miniszterhelyettes.

A kiadmány hiteléül:
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Kitöltési utasítás.

A munkaköri létszámnyilvántartás - a kötelezettség vállalási nyilván
tartáshoz hasonlóan - arra szolgál, hogy mindenkor megállapítható 
legyen az állománytáblázatban, vagy költségvetésben munkakörönként 
jóváhagyott és a tényleges létszám. A létszám-nyilvántartáson ezért 
csak az állandó jellegű létszám változásokat, tehát a felvételt, elbocsátást 

 és egyik munkakörből más munkakörbe történő átminősítést 
kell átvezetni. Ezenkívül át kell vezetni az első tényleges katonai 
szolgálatra történt bevonulásból eredő létszámváltozást, ugyanis eb
ben az esetben a bevonult munkaviszonya szünetel és munkaköre a ka
tonai szolgálat idejére betölthető. A betegség, illetménynélküli sza
badság, katonai átképzés, továbbképzés esetén előforduló időleges 
távoliét miatt a munkaköri létszámnyilvántartást változtatni nem sza

A munkaköri létszámnyilvántartás 1. hasábjába felfektetéskor a 30. 
sz. miniszterhelyettesi utasítás számát, a változás időpontjául f. 
évi március 15-ét kell feljegyezni, Későbbiekben, a folyamatos 
vezetéskor a felvételt, elbocsátást, átsorolást elrendelő ügyirat 
számát, a polgári alkalmazott nevét, és a változás hatályát kell 
feltüntetni,

/
A munkaköri létszám hasábokba felfektetéskor felül a munkaköri kulcs
számot és a munkakör megnevezését kell feljegyezni. Az engedélyezett 
létszám hasábnak mindenkor az érvényben lévő állománytáblázatban meg
adott munkakörönkénti, illetve összlétszámot kell mutatni. Más az 
engedélyezettlétszám hasábokba nem szerepelhet.
A tényleges létszám hasábba mindenkor a pillanatnyi helyzetnek kell 
tükröződni. Ezért a létszámnyilvántartás felfektetése után a munka
körök tényleges létszám hasábjába lévő számot a változásnak megfe
lelően növelni, vagy csökkenteni kell.
Az időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazottakat a nyilvántartás
ba felvenni nem kell.
A nyilvántartást a túloldali mintának és a szükségletnek megfelelően 
házilag kell elkészíteni.
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Kitöltési utasítás.

Az engedélyezett és tényleges alapbérre vonatkozó nyilvántartás két 
részre oszlik. Az 1-3 hasábban a változásokat egyedileg tüntetjük 
fel, míg a 4-11 hasábok az összesített adatok nyilvántartására szol
gálnak.

A nyilvántartás, céljait tekintve, kötelezettségvállalás nyilvántar
tásnak felel meg, amelyből mindenkor ki kell tűnni az állományba tar
tozó polgári alkalmazottak költségvetésileg biztosított havi alap
bérkeretének, a tényleges besorolásokra az alapbérből már lekötött 
és az új felvételekre, valamint átsorolásokra még felhasználható 
összegnek. Ebből következik, hogy az illetményt érintő változások 
közül csak azokat kell az alapbér nyilvántartáson átvezetni, ame-
lyek az alapbéreket állandó jelleggel módosítják.
Ezek:
- a felvétellel,
- az átsorolással, és
- az elbocsátással kapcsolatos illetményváltozások.

Az első tényleges /két éves/ katonai szolgálat miatt bekövetkező 
illetmény beszüntetés esetén az alapbér nyilvántartást szintén mó
dosítani kell, ugyanis a bevonulás folytán a bevonult munkaviszonya 
szünetel és az ellátatlan létszámhely betölthető.

Az időleges távoliét miatt bekövetkező, az illetményt csak átmene-
tileg érintő változások esetén a nyilvántartást módosítani nem kell. 
Nem szabad tehát módosítani az alapbérekről szóló adatokat

- betegség,
- illetménynélküli szabadság,
- katonai átképzésre, továbbképzésre történő behívás,
- szülési szabadság
esetén.

Elmondottak alapján a polgári alkalmazottak létszám és utalványo
zási gyűjtője folyósított és besorolás szerinti alapilletmény ha
sábjának az engedélyezett és tényleges alapbér nyilvántartással nem 
kell egyezni.

A nyilvántartást az alábbiak szerint kell vezetni:

- az 1. hasábba felfektetéskor a 30. sz. miniszterhelyettesi utasí
tás számát, továbbiakban a polgári alkalmazotti alapbért érintő 
utasítások, parancsok, stb. számát és tárgyát kell feltüntetni,

- a 2. hasábba felfektetéskor március 15-ét kell bejegyezni, a fo
lyamatos vezetéskor értelemszerűen kell kitölteni,

- a 3. hasábba felfektetéskor a tényleges létszám besorolás szerin
ti összalapbérét, folyamatos vezetéskor a tényleges alapbér vál
tozás összeget kell beírni,

- a 4. hasábba felfektetéskor a tényleges létszám besorolás szerin
ti összalapbére írandó, amelyet a folyamatos változások összegei
vel minden esetben módosítani, növelni vagy csökkenteni kell.

- Az 5. és 6. hasábba a betöltetlen állások számát és az ezekre e- 
ső 60 %-os beállási szinttel számított alapbért kell feljegyezni, 
és folyamatosan változtatni, ha a betöltetlen állások számában nö
vekedés, vagy csökkenés áll be,

- a 7. hasábba a 4. és 6. hasáb együttes összegének kell szerepel
ni,' '

- a 8. hasábba a 43-118/1958. sz. ut. mellékletében meghatározott 
munkakörönkénti átlagbér és a munkakörönként engedélyezett lét
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szám szorzata szerint kiszámított keretösszeget kell feljegyez- 
ni és a bekövetkező munkaköri létszám változásokkal párhuza
mosan módosítani,
- a 9. hasábnak a havi alapbér /7. hasáb/ és az engedélyezett 

alapbérkeret /8. hasáb/ közötti különbözetet kell tartal
mazni,

- a 10. hasáb a tényleges átlag alapbér /4. hasáb és a tényleges 
létszám hányadosa/,

- a 11. hasáb az engedélyezett átlag alapbér /8. hasáb és az en
gedélyezett létszám hányadosa/ feltüntetésére szolgál.

A 10. és 11. hasáb adatait elég a minden hó utolsó napján 
fennálló helyzetnek megfelelően kiszámítani.
Az időszaki főfoglalkozású alkalmazottak alapbére a nyilván
tartásban nem szerepelhet. Ezeknek a megállapított évi alap
bérkeretét külön, a szervnek legmegfelelőbb formában úgy kell 
nyilvántartani, hogy az évi keret, a felhasználás és a még 
rendelkezésre álló összeg bármikor megállapítható legyen, 
Ugyancsak nem vehetők fel a nyilvántartásba a 42/1957 sz. 
miniszterhelyettesi utasítás hatálya alá tartozó polgári 
egészségügyi beosztottak. Ezeket - mivel külön létszám és 
utalványozási gyűjtőt vezetnek róluk - külön nyilvántartani 
nem kell. A beszámolójelentés 6. sz. táblázatának IV. részében 
a tényleges beosztási illetmények összegét a létszám és utal
ványozási gyűjtőből kell feljegyezni.
Az engedélyezett és tényleges alapbérről vezetett nyilvántartást 
a 3. sz. melléklet szerinti mintának és a szükségletnek meg
felelően házilag kell elkészíteni.
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