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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
8. számú UTASÍTÁSA.

A Belügyminiszter elvtárs 5. sz. parancsával kiadott állomány- 
táblázatok alkalmazásával kapcsolatban a következőket rendelem:

1./  Az állománytáblázatok - ideértve a 27-480/1957. sz. utasí
tással kiadott polgári alkalmazotti állománytáblázatokat 
is - az egyes szervek létszámán túlmenően meghatározzák 
az egyes beosztások jellegét is. Ennek megfelelően a Belügy
minisztérium szerveinél rendszeresített beosztások körét

katonai
irodai
polgári alkalmazotti és
sorállományú,

jellegű beosztásokra csoportosítja.

a Belügyminisztériumban rendszeresített beosztásoknak állo
mány szerinti tagolása azt jelenti, hogy

katonai jellegű beosztást véglegesen csak katonai rend
fokozatú személy, ideiglenesen irodai, polgári vagy sor
állományú személy;

irodai jellegű beosztást véglegesen csak irodai állomá- 
nyú, ideiglenesen polgári vagy sorállományú személy;

- polgári állományú munkakört véglegesen csak polgári, 
ideiglenesen sorállományú személy, míg

sorállományú beosztást mind véglegesen, mind ideiglene
sen csak sorállományú személy

tölthet be.

Az 5. sz. miniszteri parancs ezen elveknek megfelelően 
folyó évi április hó 1.-ig elrendelte az állomány rendezé
sét.
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Ennek megfelelően azokat a katonai rendfokozatul személye
ket, akik jelenleg irodai, vagy polgári alkalmazotti mun
kakört töltenek be, valamint azokat az irodai rendfokoza
ta személyeket, akik jelenleg polgári munkakört töltenek 
be, állomány viszonyuknak megfelelő beosztásba kell át
helyezni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, munkakörük
nek megfelelő állományviszonyba kell átminősíteni.

Az átminősítésre kerülj beosztottak közül azokat a szemé
lyeket, akik katonai állományba maradásuk esetén a BM. ka
tonai rendfokozattal ellátott testületi tagjainak nyugel
látására vonatkozó 6029/1955. MT. számú határozat alapján 
a nyugállományba helyezéshez szükséges feltételeket 1960. 
december 3l.-ig megszereznék és az átminősítésük időpont
jáig legalább 5 évi katonai rendfokozatban eltöltött szol
gálati idővel rendelkeznek - az átminősítésük ellenére az 
emlitett MT. határozat hatálya alá tartozóknak kell te
kinteni. 
Erről az érdekelt személyeknek a BM. Terv és Pénzügyi Fő
osztály vezetője a személyes kérelem és a szükséges iga
zolások bemutatása alapján, írásbeli nyilatkozatot adjon 
ki. Az ilyen irányú kérelmeket az érdekelt parancsnokok 
folyó évi május hó 1-ig az említett szervekhez terjesszék 
fel.

2./  Az állomány táblázat az úgynevezett ügyintézői beosztások 
körét - a főelőadói és előadói létszám arányának meghatáro
zása céljából - x-gal külön megjelöli. E munkakörök közül 
az állomány táblázatban meghatározott létszámú személy fő
előadói, vagy ennek megfelelő beosztási illetményt és az 
állomány táblázatban megjelölt rendfokozatnál eggyel maga
sabb rendfokozatot érhet el.

Az állomány táblázat kézhezvétele után valamennyi szerv 
parancsnoka köteles megállapítani, hogy az ügyintézői mun
kaköröket betöltők közül jelenleg hány személy élvez az 
állománytáblázatban meghatározottnál magasabb rendfokoza
tot, illetve főelőadónak megfelelő beosztási illetményt. 
Amennyiben a jelenleg főelőadói illetményt élvezők létszá
ma meghaladja az állománytáblázatban engedélyezett létszá
mot, a jelenlegi illetménybesorolást megváltoztatni, vagyis 
egyes személyek illetményeit leszállítani nem kell, azon
ban a további illetménymegállapításoknál a jelenlegi főelő
adói létszám tovább nem növelhető. Ugyanez vonatkozik a 
rendfokozatban való további előléptetésekre is.

3./ az állomány táblázat tartalmazza az egyes beosztások után 
folyósítható beosztási illetménycsoport számát. Az állomány
táblázatban feltüntetett csoportszám az illető beosztás 
után fizethető maximális beosztási illetményt jelenti, 
amelynél az illetékes parancsnok saját hatáskörében ala
csonyabbat is megállapíthat.
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Egyébként a beosztási illetmények megállapítására. vonat
kozóan továbbra is az 1957. évi 67. számú miniszterhe
lyettesi utasításban foglalt rendelkezéseket kell alkal
mazni.

Nem tünteti fel az állománytáblázat az orvos- egészségügyi 
munkakörök után fizethető beosztási illetmény-csoport 
számát, mivel ezek illetményeit - sajátos illetményrend
szerből kifolyólag - továbbra is az 1957. évi 42. számú 
miniszterhelyettesi utasítás rendelkezései szerint kell 
megállapítani és folyósítani.
A gépkocsivezetői beosztásoknál az állománytáblázat az e 
beosztásban elérhető legalacsonyabb és legmagasabb beosz
tási illetménycsoport számát tünteti fel. E határokon be
lül az egyes gépkocsivezetők beosztási illetményét tovább
ra is az 1957. évi 47. sz. belügyminiszterhelyettesi uta
sítás rendelkezései szerint kell megállapítani.

a sorállománynak illetményeit szintén a jelenleg érvényes 
rendelkezések szerint kell továbbra is folyósítani.

Bartos Antal s.k. 
 miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

BM. központi fő és önálló osztályok vezetői, 
Országos Parancsnokságok vezetői 2 pld. 
ORFK. Karhatalmi Parancsnokság vezetője, 
Megyei/budapesti/ rendőr-főkapitányságok 
pénzügyi osztályainak vezetői.
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