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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK
15/1986. sz á m ú

INTÉZKEDÉSE
az alapilletmények és alapbérek emelésének
időleges korlátozásáról
Budapest, 1986. évi december hó 23-án.

A Minisztertanács, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, az Ipari
Szövetkezetek Országos Tanácsa, a Fogyasztási Szövetkezetek Or
szágos Tanácsa, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa és a
Magyar Kereskedelmi Kamara közös állásfoglalása alapján a gaz
dálkodás egyensúlyának megerősítése érdekében a vállalatoknál,
szövetkezeteknél és intézményeknél 1987. április hó 1-ig munkál
tatói döntéstől függő általános alapbéremelésekre nem kerülhet
sor, és a II. negyedévtől végrehajtott alapbéremeléseknek nem le
het visszamenőleges hatályuk.
A közös állásfoglalás Belügyminisztériumon belüli alkalmazására
miniszter elvtárs felhatalmazása alapján - egyetértésben a Közalkalmazottak Szakszervezete belügyminisztériumi és határőrségi
bizottságával, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalával kiadom az alábbi
i n t é z k e d é s t :
1. A közös állásfoglalás szerinti tilalom kiterjed a Belügyminisz
térium valamennyi szervére, az Állami Tűzoltóság területi
szerveire, illetőleg az ezek állományába tartozó hivatásos és
polgári alkalmazottak alapilletményének, illetve alapbérének
emelésére.
2. Az emelés tilalma nem vonatkozik a - nem munkáltatói dön
tés, hanem az érvényes rendelkezések szerint automatikusan
sorra kerülő - következő esetekre:
a) a hivatásos állománynál
- a rendfokozatban való előlépés;
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a szolgálati időpótlék esedékes emelkedése;
az 5/1985. BM számú utasítás 1. pontjában meghatáro
zott beosztási illetményemelés,
- magasabb beosztásba kinevezés, áthelyezés, véglegesítés
és ideiglenes megbízás, helyettesítés, gyermekgondozási
szabadságról való visszatérés
miatt, az érvényes rendelkezések szerint előírt alapillet
mény-emelésekre.
b) a polgári alkalmazottaknál
- a korpótlék esedékes emelkedése;
- a kinevezett állománycsoportba történő kinevezés, illet
ve esedékes törzsilletmény emelkedése,
- a magasabb munkakörbe helyezés, illetve áthelyezés,
próbaidő lejárta,
- a pedagógusok kötelező béremelése
miatt, az érvényes rendelkezések szerint előírt alapbéreme
lésekre.
3. Az egyes pótlékokat, pótdíjakat, ha összegük - a vonatkozó
rendelkezések szerint - változik, a tilalmi időszakon belül is
a megváltozott (esetlegesen magasabb) mértéknek megfelelően
kell folyósítani.
4. A közös állásfoglalásnak megfelelően ki kell fizetni a kitűzött
feladatok teljesítése esetén járó prémiumokat, jutalmakat és az
ezekkel azonosnak minősülő juttatásokat is.
5. Az intézkedésben foglaltak betartását a pénzügyi-gazdasági el
lenőrzések során fokozottan ellenőrizni kell.
6. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit a
személyi állománnyal ismertetni kell.
KISS SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy
belügyminiszter-helyettes
Készült:
225 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, államtitkár elvtársnak.
Kapják:
miniszterhelyettesek,
főcsoportfőnök-helyettesek,
országos parancsnokok, helyetteseik,
csoportfőnökök,
önálló osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
rendőr-főkapitányok,
országos parancsnokságok területi szervei,
MSZMP BM és Határőrségi Bizottságai,
BM KEP Központi Konyha vezetője,
BM Művelődési Ház parancsnoka,
BM Központi Gépjárműforgalmi és Javító Szertár parancsnoka,
BM Központi Vízijármű Szertár és Javító Műhely parancsnoka.
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