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 Belügyminiszter elvtárs 0027/1964. számú parancsával a BM 
szerveinél elrendelte a hivatásos és polgári állományra nézve az átlagbéren 
alapuló új béralapgazdálkodási rendszer bevezetését. Ennek végrehaj
tásaként az alábbiakat rendelem el.

1. Az átlagbéren alapuló béralapgazdálkodás hatálya alá tartozik a 
szervezetszerű létszámhelyet betöltő hivatásos és polgári alkal
mazottak

— beosztási illetménye (polgári alkalmazottak alapbére),
— nyelvtudási pótléka,
— személyi pótléka,
— mérnökök és különleges képzettségűek pótléka,
— helyettesítési díja.

2. Nem tartozik az átlagbéren alapuló béralapgazdálkodás hatálya 
alá

— a 20/1959. számú miniszterhelyettesi utasítás hatálya alá 
tartozó orvos-, egészségügyi beosztottak,

— az időszaki és mellékfoglalkozású polgári alkalmazottak,
— a sportolói létszámkeret terhére kinevezettek,
— a létszámfelettiek,
— az illetményszámfejtési állományban lévő, de más szerv 

szervezetszerű állományába tartozók

1. pontban említett illetményei.

3. Ugyancsak az átlagbéren alapuló béralapgazdálkodás körén kívül 
kerül biztosításra a rendfokozati illetmény, valamint az összes 
fentiekben nem említett pótlék. Ezek folyósítását csak a jogi fel
tételek korlátozzák.

4. Az átlagbéren alapuló béralapgazdálkodás hatálya alá eső állo
mány beosztási illetményére (alapbérére), nyelvtudási-, személyi-, 
mérnökök és különleges képzettségűek pótlékára és helyettesítési 
díjára — a folyósítás jogi feltételeinek fennállása esetén is —

I. Általános rendelkezések

II. A béralapgazdálkodás rendje
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csak a mindenkori szervezetszerű létszám és az engedélyezett 
átlagbér szorzatával megegyező összegű bérkeret (továbbiakban: 
átlagbérkeret) használható fel.
A teljes átlagbérkeret csak a szervezetszerű létszám teljes feltöl
töttsége esetén vehető igénybe. Létszámhiány esetén a betöltetlen 
beosztásokra eső és ezek betöltésékor majd ténylegesen szüksé
gessé váló illetményt meg kell takarítani.

5. Az átlagbért — első ízben az 1964. április 1-i illetménybesorolás 
alapján, míg a továbbiakban költségvetési évenként a feljebbso
rolási keret felosztása során — a BM Terv- és Pénzügyi Csoport
főnökség közli az egyes főcsoportfőnökségekkel, testületekkel, 
illetve béralapgazdálkodást önállóan folytató szervekkel.
A főcsoportfőnökségek, testületek szervezetébe tartozó béralap
gazdálkodást folytató egységek (csoportfőnökségek, határőrkerü
letek, stb.) átlagbérét a főcsoportfőnökségi, testületi globális át
lagbéren belül a főcsoportfőnök, illetve az országos parancsnok 
határozza meg.
Az átlagbérkeretet minden béralapgazdálkodást folytató szerv  
maga állapítja meg.

6. A megállapított átlagbért évközben is módosítani lehet, ha a szerv 
szervezetszerű létszáma változik és ennek következtében az átlag-  
bér módosításra szorul.
Belső szervezeti változtatás, bértétel módosítás esetén az átlag
bért felemelni nem lehet, hanem ezek pénzügyi kihatását változat
lan átlagbér mellett kell biztosítani.
Ugyancsak a szervezet egyszerűsítésére (magasabb illetménnyel 
járó munkakörök csökkentése) való ösztönzés miatt az egyszerűsí
tésből keletkezett bérmegtakarítás sem kerül a jövőben elvonásra, 
hanem az — a megállapított átlagbér változatlanul hagyásával — 
az adott szervnél visszamarad.
Az átlagbér módosítására általában érvényes, hogy olyan átlag
bérmódosítást végrehajtani, amely az átlagbérkeret egyidejű 
emelkedésével jár, csak abban az esetben lehet, ha a többlet bér
alapot a BM részére külön biztosítják.

III. A béralapnyilvántartás rendje.

7. A szervezetszerű létszámról és az engedélyezett átlagbérről, vala
mint az átlagbérkeretről:

a) a hivatásos állományra vonatkozóan a melléklet szerint el
készített nyilvántartást,

b) a polgári állományra nézve a 30/1958. számú miniszterhe
lyettesi utasítás 3. számú mellékleteként elrendelt nyilván
tartást

kell vezetni.

9. A hivatásos állományúak létszám és utalványozási gyűjtőjének 
vezetése az alábbiak szerint módosul:

a) az illetményszámfejtési utasítás 37. pontjában foglaltakon 
túlmenően külön-külön kell nyilvántartani az átlagbéren 
alapuló béralapgazdálkodás hatálya alá nem tartozó, a 2.
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pontban felsorolt állományt, azonban a létszámfelettieket,
— beleértve a sportolói létszámkeretbe tartozókat is — 
együttesen,

b) a „Beosztási illetmény” résznél a szervezés szerinti beosz
tásra vonatkozó bértétel átlagának megfelelő illetménycso
port hasábjába kell a bejegyzést tenni,

c) az esetlegesen folyósított „Helyettesítési d íj”-at külön ha
sábba kell bejegyezni,

d) az „Illetmények összesen” hasábot meg kell osztani és ab
ban folyamatosan és halmozottan nyilván kell tartani a be
töltetlen beosztások után megtakarítandó illetményt és a 
betöltetlen beosztások számát,

e) a változásokat, bejegyzéseket minden esetben ellenőrizni 
kell, hogy a melléklet 8. számú hasábjában szereplő átlag
bérkeretet, az összesen folyósított beosztási illetmény,s ze
mélyi-, nyelvtudási pótlék, mérnökök és különleges képzett
ségűek pótléka, a helyettesítési díj és a betöltetlen beosz
tások után megtakarítandó illetmény együttes összege nem 
haladja-e meg. 

9. Az állandó főfoglalkozású polgári állomány létszám és utalványo
zási gyűjtőjének, illetve a létszám és béralap nyilvántartásának 
vezetése a jelenlegi formában történik azzal, hogy az átlagbéren 
alapuló béralapgazdálkodás hatálya alá nem tartozókat a 8/a) pont
ban megjelölt módon a létszám és utalványozási gyűjtőben elkülö
nítve kell nyilvántartani.

IV. Vegyes rendelkezések

10. Az állománytáblához, illetve az engedélyezett polgári létszámkeret
hez képest létszámfelettieket foglalkoztatni csak miniszteri, minisz
terhelyettesi és főcsoportfőnöki engedéllyel lehet.

11. Jelen utasításom folyó évi július hó 1-től lép hatályba.
A létszám és utalványozási gyűjtőnek a 8., 9. pontokban foglalt mó
dosítását a folyó évi július havi számfejtési zárlat után kell végre
hajtani.
Az illetékes pénzügyi osztályok (szolgálat) feladata, hogy átlagbér
gazdálkodáshoz szükséges adatok, a z  illetményszámfejtés szempont
jából hozzájuk utalt szervek részére, minden esetben rendelkezésre 
álljanak.
A létszám és béralapgazdálkodásról szóló 30/1958. számú és a pol
gári létszám és béralapgazdálkodás újbóli szabályozására kiadott 
4/1960. számú miniszterhelyettesi utasítások jelen utasításomban 
foglaltakkal ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik.

Utasításomat a végrehajtásban érdekelt pénzügyi és személyügyi beosz
tottakkal ismertetni kell.

LANTOS JÓZSEF s.
rendőralezredes 

BM I. főcsoportfőnök

Felterjesztve: M iniszter elvtársnak,
K apják: elosztó szerint.
Készült : 210 példányban.
Tartalm az: 4 nyom ott lapoldalt.
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