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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  BELSŐ HASZNÁLATRA!

10- 27/3/1977.

*   036

A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B EL ÜGYMI NI SZTER - HE LYETTES ÉNEK  

3/1977. s z á m ú
INTÉZKEDÉSE

a 2/1977. számú belügyminiszteri utasítás végrehajtásáról 

Budapest, 1977. évi március hó 31-én.

Az 1977. évi bérfejlesztési keret felhasználásáról szóló 2/ 1977. 
számú belügyminiszteri utasítás (a továbbiakban: utasítás) 10. HKH. 25/82. BM ut. 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az utasítás 2. pontjában foglaltak alapján beosztási illetmény
emelésre felhasználható keretösszeget az a lábbiak szerint kell 
megállapítani:

a) a megszűnt szolgálati időpótlék összegét és 200,-  Ft-ot kell 
számításba venni azok után, akik az új rendszer szerint szol
gálati időpótlékra nem jogosulják;

b) a régi és az új szolgálati időpótlék különbségét és 200,-  Ft- 
ot kell számításba venni azok után, akiknek az újonnan meg
állapításra került szolgálati időpótléka alacsonyabb a régi
nél;

c) azok után, akiknek az újonnan megállapításra került szolgá
lati időpótlék összege az előző rendszer szerinti összeggel 
szemben magasabb, de a növekmény a 200,-  Ft-ot nem éri 
el, a növekmény és a 200,-  Ft közötti különbözet összege 
vehető számításba;

d) az a)- c ) alpont alattiak együttes összegét a beosztási illet
ményemelések vonzataként jelentkező átlagos szolgálati idő
pótlék növekmény fedezetére 6%-kal csökkenteni kell.

Az a)- d) alpontok szerint kapott keretösszegből és a szerv 
esetleg meglevő beosztási illetmény megtakarításából az érintett 

személyek beosztási illetményét úgy kell felemelni, hogy az ösz-



szes illetménynövekedés a beosztási illetmények 50,-  Ft-tal 
való oszthatóságának fenntartásával az egyes személyeknél 
150- 250,-  Ft között alakuljon.

2. A kinevezett polgári létszámhelyet betöltő hivatásos állományú
ak illetményemelését a hivatásos állományúakra vonatkozó sza
bályok szerint (utasítás 1- 2. pontja és jelen intézkedés 1. 
pontja) kell végrehajtani, azzal azonban, hogy a beosztási illet
ményük emelésére szükséges keretet külön kell megállapítani és 
az a szerv munkaköri illetménykeretét terheli.

3. A bérkeretgazdálkodáson kívüliek illetményemelésére az állo
mányviszonyukra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, 
hogy a rájuk vonatkozóan képzett kereteket elkülönítetten kell 
kezelni.

4. A BM Terv- és Pénzügyi csoportfőnök a bérintézkedés végre
hajtásához az önálló bérgazdálkodást folytató szervek vezetői 
részére bocsássa rendelkezésre az őket állománycsoportonként 
megillető bérfejlesztési kereteket.
A költségvetési folyószámlás szervek a költségvetésükben jóvá
hagyott bérfejlesztési keretösszeget az utasítás 6. pontjában fog
laltakra figyelemmel használhatják fel.

5. Az új szolgálati időpótlék személy szerinti megállapítását és mó
dosítását a pénzügyi szervek a számfejtő lapon eszközölt átve
zetéssel hivatalból végezzék el.
Az utasítás 2. pontja alapján beosztási illetményemelésre jogo
sultaknál a mellékelt minta szerinti formában -  a kinevezett 
polgári létszámhelyeket betöltőket, valamint a bérkeretgazdál
kodáson kívülieket, elkülönítve -  besorolási jegyzéket kell ké
szíteni, amely egyben a felhasználható keretösszeg kiszámítá
sára is szolgál.
A beosztási illetményemelés konkrét összegét a besorolásra jo
gosult vezető állapítja meg.
A munkaköri illetmény, illetőleg alapbér emelésekről besorolási 
jegyzéken lehet rendelkezni.
A hivatásos állományúakról készült besorolási jegyzék egy pél
dányát 1977. április 30-ig a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfő
nökséghez kell felterjeszteni.

6. Ez az intézkedés 1977. április hó 1-én lép hatályba.

Készült: 280 példányban. DR. PÁ L ANTA L s. k.,
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, r. vezérőrnagy

állam titkár elvtársnak. miniszterhelyettes
K apják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
pénzügyi osztályvezetők, 
csoportfőnökök, 
önálló osztályvezetők,
I/I. Csoportfőnökség osztályvezetői, 
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, 
helyetteseik, pénzügyi osztályvezetők.
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Melléklet a 3/1977. számú m iniszterhelyettesi intézkedéshez. Kitöltés után
SZIGORÚAN TITKOS!

Hivatásos állomány besorolási jegyzéke

Sorszám N é v
Jelenlegi illetm ény

Új szolgálati 
időpótlék 
összege 

3+ 4 után

Szolgálati
időpótlék
emelk.-

csökkenés
összege

(6 -5 )

Beo. ill. 
em elésére 
fordítható 

összeg 
2/1977. 
BM ut. 

2. pont**

Beo. ill. 
em elésének 

összege

9 figyelem be
vételével 
korrigált 
szolgálati 
időpótlék 
összege 
(3+4+9)

rdf.
beo.

+szem élyi
pótlék*

szolg. 
i. p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Megjegyzés: *A végrehajtási intézkedés 5. pontjának  2-ik bekezdése szerint beosztási illetm énnyé alakíto tt 
személyi pótlékot is figyelembe kell venni.

**A 6% -ot csak a hasáb végösszegéből kell levonni.
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