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 U T A S Í T Á S A
Budapest, 1964. évi március hó 13-án.

A Belügyminiszter elvtárs 0010/1964. számú parancsával elrendelte a 
hivatásos állományú beosztottak és a polgári alkalmazottak illetményé
nek rendezését. Az illetményrendezés v é g r e h a j t á s i  u t a s í
t á s a k é n t  az alábbiakat rendelem el.

I.
 

Általános rendelkezések

1. Jelen utasításom kiterjed a Belügyminisztérium valamennyi testü
letének, (szervének) hivatásos és továbbszolgáló állományú beosz
to ttjára, (továbbiakban: beosztott) azzal hogy:

a) a 20 /1959 . számú m iniszterhelyettesi utasítás hatálya alá tartozó 
egészségügyi beosztottakra csak az utasítás 5. pontja vonatkozik,

b) a szervezés szerint gépjárművezetői létszámhelyet betöltőkre pe
dig a 009/1964. számú utasításomban foglaltakkal együtt kell 
alkalmazni.

2. A polgári alkalmazottak illetményrendezésének végrehajtására a 
BM Terv- és Pénzügyi Főosztály adjon ki utasítást.

3. Az utasítás hatálya alá tartozó valamennyi beosztott illetményét 
1964. április hó 1. hatállyal újból meg kell állapítani és az új meg
állapítás során azokban a beosztásokban, amelyekben a vonatkozó 
bértétel erre lehetőséget ad, az illetményt -  az előírások betartása 
mellett -  fel kell emelni.

4. Az illetményrendezés következtében -  esetleges korábbi jogsértő 
besorolástól eltekintve -  egyetlen beosztott összilletménye sem 
csökkenhet.

II.

Az illetménymegállapítás szabályai

5. A főtiszti rendfokozatokra érvényes illetmény, mégpedig az őrnagyi 
50, az alezredesi 100, az ezredesi és vezérőrnagyi rendfokozaté 150 
Ft-tal emelkedik. A rendfokozati illetményt 1964. április hó 1-től 
ennek megfelelően kell folyósítani. (A rendfokozati illetményeket 
az 1. számú melléklet tartalmazza.)
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6. A beosztási illetmény továbbra is 1- 40 beosztási illetm énycso
portra, és minden csoporton beiül 3 fokozatra (beosztási illetmény
skála) tagozódik. (A beosztási illetménycsoportokra, illetve fokoza
tokra érvényes összegeket a 2. számú melléklet tartalmazza.)

7. A z egyes beosztásokra érvényes új bértételeket a  jelen utasításom 
m ellékletét képező beosztási illetmény nomenklatura (3. számú mel
léklet) határozza m eg. Ettől eltérő illetm ényt m egállapítani nem sza
bad . A nomenklaturában m egállapított bértételeket megváltoztatni 
még költségvetési fedezet birtokában is csak feltétlenül indokolt 
esetben és csak előzetes hozzájárulásommal lehet.

8. A nom enklatura -  egyedi kivételektől eltekintve -  minden beosz
tásra  kettős illetménycsoportot (ún. villás bértételt, továbbiakban 
bértételt) jelöl meg, valamint meghatározza azt a beállási szintet 
ún. " á tlago t” (továbbiakban bértétel átlag), amely  szerint a béralap 
számítható.
A "bértétel á tlag ” m egállapítása egységesen a következők szerint 
történik: 

a) egy tagból (vagyis egy illetménycsoportból) álló bértételnél az  
átlag az adott illetménycsoport 2. fokozatának összege,

 
b) két tagú bértételnél az alsó (összeg szerint alacsonyabb),

c) három tagú bértételnél a középső,

d) négy tagú bértételnél az alulról számított második,

e) öt tagú bértételnél a középső,

f ) hat tagú bértételnél az alulról számított harmadik, 

g) hét tagú bértételnél szintén a középső 

illetménycsoport 2. fokozatának összege.

A bértételek átlagát -  ellenkező rendelkezés hiányában -  min
den esetben a fentieknek megfelelően kell számítani.

9. A szervezés szerinti havi beosztási illetmény béralapot a beosztások 
szervezeti létszámának és a beosztásokra vonatkozó "bértétel á tlag” 
szorzatainak összege képezi.

A mindenkor felhasználható havi beosztási illetmény béralap -  
mivel a betöltetlen létszámhelyekre eső béralapot meg kell takarí
tani -  a beosztásonkénti- tényleges létszám és az adott beosztásokra 
érvényes "bértétel á tlag”-ok szorzatainak összege, valamint az en
gedélyezett béralapkiegészítés összege.

10. Az illetményrendezés során az előforduló csökkenések ellensúlyo
zására béralapkiegészítést biztosítok. A béralapkiegészítést a csök
kenéssel érin tett beosztottak után a régi és új bértételek átlagának 
összevetésével minden szerv saját hatáskörében állapítsa meg, s ez
zel a besorolási jegyzőkönyv 10. számú hasábjában a zárlati sor 
után az átlag béralap összegét emelje fel.
A felszámított béralapkiegészítést a besorolási jegyzőkönyvhöz 
csatolt mellékletben személy szerint részletezni kell. 

11. A személyszerinti beosztási illetmény a bértétel alsó tag ja  3. foko
zatának és felső tag ja 1. fokozatának összege között -  a felhasznál
ható béralap betartása m ellett -  bármely, 50 Ft-tal osztható ös
szegben m egállapítható.

•
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A személyszerinti besorolásnál -  az alábbi sorrendiségben - 
figyelembe kell venni a beosztott

a) ténylegesen végzett m unkáját, ennek színvonalát, mennyiségét,

b) képzettségét, illetve képesítését,

c) általános m agatartását, fegyelmezettségét, szorgalmát.

A besorolásra jogosult vezetők (parancsnokok) kötelesek az aláren
deltségükbe tartozók illetményét a beosztásukra vonatkozó bértéte
lek alsó és felső határai között -  az a) -  c) alatt felsoroltak alapján
-  differenciáltan megállapítani.
A beosztási illetmény m egállapításánál, az érin tett beosztott szolgá
lati (gyakorlati) ideje, csak a ténylegesen végzett munka értékén, mi
nőségén keresztül vehető figyelembe. A hosszabb szolgálati idővel 
rendelkezőket pusztán em iatt kedvezőbben elbírálni nem szabad.
A hosszabb szolgálati időt a szolgálati időpótlék és a m agasabb 
rendfokozati illetmény van hivatva az illetményben kifejezésre ju t
tatni.
Nem szabad a besorolásnál méltányosságból, különböző szociális 
meggondolásokból (nyugdíjalap rögzítés, családi helyzet, egyedül
álló nő, stb.) kifolyólag sem magasabb illetm ényt megállapítani, mi
vel az ilyen jellegű problémák enyhítésére más, illetményen kívüli 
lehetőségeket kell felhasználni.
Képesítéshez kötött beosztásnak az előírt képesítéssel nem rendel
kező beosztottal való betöltése (pl. mérnök beosztást technikus tölt 
be, technikusi helyet csak műszerészi képesítéssel rendelkező) he
lyettesítés, továbbá szervezetszerű főelőadói beosztásnak előadóval 
történő betöltése esetén a  személyszerinti illetmény a bértétel mini
muma alatt is m egállapítható.

12. A próbaidős szolgálatot teljesítő beosztottak illetm ényét minden 
esetben a beosztásukra érvényes bértétel átlagánál alacsonyabban 
kell megállapítani.

III.

Az illetményrendezés lebonyolítása

13. Az állomány személyszerinti besorolásának megkezdése előtt az 
állománytáblázatok beosztási illetmény adatait az új 
nomenklatúrának megfelelően módosítani kell. Az új bértételek bejegyzését -  
az idő rövidségére való tekintettel -  valamennyi állománytáblával 
rendelkező szerv maga köteles elvégezni. A bejegyzésnél a legna
gyobb körültekintéssel kell eljárni, m ert azok helyességének ellen
őrzésére csak az új illetmények számfejtése után lesz mód. Az állo
mánytáblában az egyes bértételek átlagát feltüntetni a 3. pontban 
ism ertetett rendszerből kifolyólag nem kell.

14. Az egyes beosztottak személyszerinti besorolására a közvetlen ve
zető (parancsnok) tegyen javaslatot az elbírálásra jogos u l t  
elöljárónak (főcsop ortfőnök o r szágos parancsnok, központi fő- és önálló 
osztályvezetők, budapesti és megyei rendőrfőkapitányok).
Nagyobb létszámú szerveknél a besorolásra jogosult vezető (pa
rancsnok) az illetékes pártszervezet, személyügyi és -  ahol van -  
pénzügyi szerv megfelelő képviselőiből hozzon létre bizottságot, a 
parancsnoki javaslat véleményezésére és a besorolás technikai lebo
nyolítására.
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15. A beosztottak beosztási illetményét -  az érvényben lévő rendelke
zéseknek megfelelően -  személyi állományra vonatkozó parancs
ban kell ezután is meghatározni. Az állományparancsban a beosz
tási illetm ényt ezentúl a beosztásra vonatkozó bértétel alsó és felső 
illetm énycsoportja számának feltüntetésével forint összegben kell 
megjelölni. (Pl. szakaszpk. kötelékben 28-30, 1500 Ft).

Az illetményrendezéskor a tömeges illetménymegállapítás és az 
illetmények többirányú módosítása m iatt -  az egyedi állománypa
rancsok helyett -  az új illetményekről besorolási jegyzőkönyvet 
kell készíteni, a következők szerint:

a) a  besorolási jegyzőkönyvben szerepelni kell -  az 1964. március 
20-i állapotnak megfelelően -  valamennyi beosztottnak, aki

— a szerv állományába tartozik és szervezés szerinti létszámhe
lyet tö lt be, tehát a gépjárművezetőknek is. K ivételt képez
nek ez alól a 20 /1959 . számú m iniszterhelyettesi utasítás 
hatálya alá tartozó egészségügyi beosztottak, akiket csak az 
esetleges rendfokozati illetménymódosítás érint. Ezek új 
rendfokozati illetményét az illetékes számfejtőhely hivatal
ból állapítsa meg.

— a szerv állományába tartozik, de létszám feletti, (szervezési 
helye nincs). Ezeket a szervezés szerinti létszámhelyet betöl
tőktől elkülönítve kell a besorolási jegyzőkönyvben szerepel
tetni.

Nem kell a besorolási jegyzőkönyvbe felvenni azt, aki ugyan 
illetm ényét a szervnél kapja, de nem a szerv állományában van. 
Ezt az a szerv sorolja be, amelynek állományába tartozik.

Nem számíthatók a létszám felettiek közé és ezért a besorolási 
jegyzőkönyvben egyáltalán nem szerepelhetnek azok, akik a 
szerv engedélyezett polgári létszámkerete, illetve béralapja te r
hére vannak alkalmazva. Hivatásosból polgárivá átm inősített be
osztásokat betöltő hivatásos állományú beosztottak). Ezek beso
rolására a polgári alkalmazottak illetményrendezésére vonatkozó 
utasításban történik intézkedés.

b) A besorolási jegyzőkönyvbe az állománytáblázatnak megfelelően  
kell a beosztottakat felvenni, beosztásuknak az állománytáblázat 
szerinti megnevezéssel. Azok esetében, akik az állománytáblázat 
szerinti beosztásukhoz szükséges képesítéssel nem rendelkeznek 
(lásd: 11. pont utolsó bekezdését) ezt a körülm ényt is fel kell 
tüntetni a  besorolási jegyzőkönyv 2. számú hasábjában, (pl. az 
állománytáblázat szerinti létszámhely: technikus, képesítés: mű
szerész).

c) Az állománytáblázatban csillaggal m egjelölt beosztásokat betöl
tőknél a besorolási jegyzőkönyv 2. hasábjában a csillagot is fel 
kell tüntetni.

d) A jelenlegi illetményeket a  valóságos számfejtési adatok alapján 
kell bejegyezni.

e) Az új illetmények megállapításánál a  9 - 12. és 14. pontban fel
soroltak m ellett az alábbiakat kell követni:

— az iskolára (tanfolyamra), más szolgálati helyre vezényeltek 
illetményét az állománytáblázatban feltüntetett és az iskolára
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vezénylést megelőző beosztásnak megfelelően kell megálla
pítani és illetm ényüket április hó 1-től ennek megfelelően 
kell folyósítani.

— a Szovjetunióban tanulm ányaikat folytatókat is be kell so
rolni az előző bekezdésben foglaltak értelem szerű alkalm a
zásával és a családi támogatást ennek megfelelően módosí
tani kell.

— az egészségügyi szabadságon lévők beosztásuknak megfele
lően besorolandók, és betegségi illetm ényüket ennek megfe
lelően kell folyósítani.

— az illetménynélküli szabadságon lévő beosztottakat be kell 
sorolni, az új illetmény azonban csak a szolgálatba állás nap
jától folyósítható.

— a fegyelmi eljárás során állásuktól felfüggesztett beosztottak 
illetm ényét meg kell állapítani, azonban a felfüggesztést el
rendelő határozatban megjelölt és az illetményrendezést 
megelőzően folyósított illetményhányadot szabad csak to
vábbra is kifizetni.

Amennyiben a felfüggesztettet szolgálatba állítják, részére 
az 1964. április hó 1. utáni időre az új illetménynek meg
felelő különbözetet is folyósítani kell.

A felsorolt esetekben az érdekelt beosztottakat az állom ánytáblázat
nak megfelelő szervezeti helyükön kell besorolni, de a számfejtés 
megkönnyítése miatt, a besorolási jegyzőkönyvben elkülönítve -  
a jegyzőkönyv végén, az összegezés után -  is fel kell tüntetni. A 
beosztás mellett az elkülönítést szükségessé tevő okot is (pl. isko
l á r a  vezényelt, eü. szabadság, stb.) meg kell jelölni. 

16. A létszám felettiek illetményét az általuk ténylegesen végzett mun
kának megfelelő beosztás alapján kell m egállapítani.
Létszám felettit főelőadóként, illetve csillagos jellegű beosztás be
töltése esetén a magasabb illetménycsoportba sorolni nem szabad.
A létszám felettiekről külön személyszerinti szöveges indokolást is 
kell készíteni, amelyből tűnjön ki a létszám felettiség oka, minősége 
(sportkeret terhére, stb). Az indokolást a besorolási jegyzőkönyv
hez csatolni kell.

17. Az állománytáblázatban csillaggal m egjelölt beosztásoknak a maga
sabb és alacsonyabb bértételek közötti -  az állománytáblázatban 
rögzített létszám arányát az új illetmények m egállapításakor és a 
jövőben is -  be kell tartani.

18. A szervezés szerint gépjárművezető beosztottnak besorolása alkal
mával -  a 009 /1964 . számú utasításomban foglaltak alapján -  
ezek gépjárművezetői pótlékát is meg kell állapítani és a besorolási 
jegyzőkönyvben rögzíteni.

IV.

Egyéb rendelkezések

19. Az illetménybesorolást úgy kell végrehajtani, hogy a 10. pont sze
rin t felhasználható béralaphoz képest -  az illetményrendezés ha
tálya alá tartozó -  minden beosztott után a  11. pont utolsó 
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bekezdésében és a 12. pontban foglalt esetektől eltekintve általában 2- 5 
Ft m egtakarítás maradjon.

20. A főcsoportfőnökök, országos parancsnokok, a csoportfőnökök, fő- 
és önálló osztályvezetők, a budapesti és megyei főkapitányok és 
ezek helyetteseinek személyszerinti besorolásáról Miniszter elv társ 
dönt. Erre vonatkozóan a  BM Személyügyi Főcsoportfőnök folyó hó 
20-ig hozzám tegyen javaslatot.

21. A jelen utasítás kiadásáig engedélyezett és jelenleg is folyósított 
valamennyi személyi pótlékot m eg kell szüntetni. Azok részére, 
akiknek új összilletménye a beosztásukra m eghatározott bértétel 
legmagasabb összegének megállapítása esetén sem érné el a jelenle
git, a csökkenés összegéig személyi pótlékot kell engedélyezni.
Az erre vonatkozó személyszerinti, indokolt javaslatot az illetékes 
besorolásra jogosult vezető (parancsnok) a besorolási jegyzőköny
vekkel együtt a BM Terv- és Pénzügyi Főosztálynak küldje meg.

22. A szabályszerűen kiállított a besorolásra jogosult vezető (parancs
nok) által záradékolt besorolási jegyzőkönyveket legkésőbb folyó 
hó 31-ig az illetmény-számfejtő helyeknek át kell adni. Az 1964. 
április havi illetményeket úgy kell számfejteni, hogy 1964. 
április 16-án már az új illetmény kerüljön kifizetésre. Az illetmény
számfejtéssel együtt az illetmény számfejtőhelyek a létszám és u ta l
ványozási gyűjtőt név szerint fektessék fel.

23. Az illetményrendezés szabályszerű, jelen utasítás és az egyéb é r
vényes rendelkezések figyelembevételével, kellő időben történő 
végrehajtásáért, a  béralap betartásáért a besorolásra jogosult veze
tők (parancsnokok) és az illetékes, pénzügyi szervek fegyelmileg és 
anyagilag felelősek.

24. Az illetményrendezés végrehajtásának eredményéről az 
illetmény számfejtőhelyek 1964. évi április hó 25-ig szolgálati úton kötelesek 
a BM Terv- és Pénzügyi Főosztálynak jelentést tenni.

25. Az illetményrendezés végrehajtásával kapcsolatos egyéb szükséges 
intézkedések megtételéről a BM Terv- és Pénzügyi Főosztály gon
doskodjon.

26. A  9 /1958 . számú miniszteri parancs és a 11/1958. számú minisz
terhelyettesi, valamint a 7/1960.  s z á m ú  m i n i s z t e r h e l y e t t e s iu tasítá
sok jelen utasítással ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik.

27. Jelen utasítás kihirdetésével lép hatályba. Az utasításban foglalta
kat a  szükséges mértékben, a személyi állománnyal ismertetni kell.

Az illetményrendezés végrehajtásáról a BM Terv- és Pénzügyi Főosztály
vezetője 1964. május hó 15-ig hozzám tegyen jelentést.

FÖLDES LÁSZLÓ s. k.,
a belügym in iszter I. helyettese
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Felterjesztve 
Kapják: 
K észült: 
Tartalmaz:

Miniszter elvtársnak, 
Elosztó szerint.
260 példányban.
6 nyomott lapoldalt.
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