
BELÜGYMINISZTÉRIUM T I T K O S  !

Szám: 30- 3203/286- 2/1987.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
TERV ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

8/1987. számú 
I N T É Z K E D É S E

Budapest, 1987. évi június hó 25-én.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 3203 /286 /2 /1987 /1



BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 30- 3203/286- 2/1987.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
TERV ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

8/1987. számú 
I N T É Z K E D É S E

az illetmény megállapítás és folyósítás szabályairól szóló 
19/1987. BM számú utasítás végrehajtásáról

Budapest, 1987. évi június hó 25-én.

Az illetm ény m egállapítás és folyósítás szabályairól szóló 
19/1987. BM számú utasítás (a továbbiakban: Ut.) végre
hajtására  — az Ut. 117. pontjában kapott felhatalm azás alap
ján  — kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az intézkedés (a továbbiakban: Int.) rendelkezéseit az Ú t 
ban foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.

2. A részm unkaidőre alkalm azottak illetm ényét a betölteni kí
vánt m unkakörre érvényes bértétel alapján a foglalkozta
tás arányában úgy kell m egállapítani, hogy a korpótlékot 
és az esetleges egyéb pótlékokat is magába foglalja.

Személyi pótlék

3. Személyi pótlékként kell folyósítani azt a beosztási illet
m ényrészt, am elyet átszervezés m iatt vagy a szolgálat ér
dekében alacsonyabb beosztásba helyezettnek az új beosz
tásában beosztási illetm ényként folyósítani nem lehet.
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Az iskolára áthelyezett, vezényelt, illetve a más szervhez 
(beosztásba) tartósan vezényelt részére az eredeti beosztá
sában folyósított rendszeres pótlékokat személyi pótlékként 
kell folyósítani.

Irányított személyi pótlék

4. Az Ut. 26. pontja szem pontjából a többletm unka akkor mi
nősíthető tartósnak, ha az három  hónapot meghaladóan 
fennáll. Többletm unkának minősül a be nem töltö tt beosz
tás (munkakör), vagy betöltött, de tartós távoliét m iatt el
látatlan  beosztás (munkakör) feladatainak végzése, illetve 
az olyan tevékenység ellátása, am elyre beosztás (munkakör) 
nincs rendszeresítve.

5. Az Ut. 26. pontja alapján részesíthetők díjazásban:

a) a rendőrkapitányságokon és a tűzoltóparancsnokságo
kon anyag- és pénzkezeléssel megbízottak havi 400— 
1200,— Ft összegben. Azoknál a szerveknél, ahol az 
anyag- és pénzkezelési feladatokat részfoglalkozású 
m unkavállalóval végeztetik, pótlék nem folyósítható;

b) az újítási ügyintézői, energetikusi, munkavédelmi, tűz
védelmi, továbbá a tűzoltó szerveknél m űmesteri, vegy
védelmi feladatokkal m egbízottak havi 200—800,— Ft 
összegben;

c) az ügyintézői rendszerben üzemelő gépjárm űvek kezelé
sével, a tűzoltóságnál az egyéb szakfelszerelések kar
bantartásával, üzemképesség ellenőrzésével, szükség 
szerinti javítások intézésével m egbízottak havi 200— 
500,— Ft összegben;

d) a BM Üdültetési és Gyerm ekneveltetési Osztályon a fo
lyam atos üdültetés biztosítása végett jelentős többlet- 
m unkát végzők részére havi 200—500,— Ft összegben.

e) az országos futárszolgálat és a megyei futárcsoportok 
gépkocsivezetéssel is megbízott csoportvezető és fu tár 
beosztottai havi 400—800,— Ft összegben;

f) a BM tanintézet tanárai osztályfőnöki megbízatásuk ese
tén, havi 200—800,— Ft összegben;
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g) a 3 tonnánál nagyobb összsúlyú autóbusz, az „F” kate
góriás jogosítvánnyal vezethető gépjárm űvek vezetői 
Budapesten havi 400—600,— Ft, vidéken havi 200— 
400,— Ft összegben;

h) a körzeti m egbízottak részére havi 200— 1000,— Ft összegben 
.

6. Irány íto tt személyi pótlékként kell folyósítani a m unkabér
kiegészítésnek a bérrendszerbe történő beépítéséről szóló 
külön rendelkezés [42/1983. (XI. 12.) MT számú rendelet, 
47/1983. (XI. 20.) MT számú rendelet; 2/1984. számú BM 
I/I. csoportfőnöki intézkedés] szerint az erre jogosultak ré 
szére havi 310,— Ft-ot.

Munkahelyi pótlék

M unkahelyi pótlékot kell folyósítani:

7. A rendszeres vidéki kiküldetést teljesítő ellenőr beosztást 
betöltőknek és a BM Felügyeleti Osztály beosztotti állomá
nyának havi 300—800,— Ft összegben.

8. A III. számú (24/24) váltásos szolgálati (munka-) idő-rend
szerben szolgálatot teljesítő részére havi 500,— Ft-ot.

9. A Budapest közigazgatási terü letén  szolgálatot teljesítő 
tisztes, tiszthelyettes és zászlós részére, am ennyiben a 
BRFK-nál fogdaőr, felkísérő, motozó, ügyeletes tiszthelyet
tes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaőrsi Rendőr- 
kapitányságnál fogdaőr beosztást tölt be, összege havi 
700,— Ft.

10. A tiszthelyettesi beosztású fogdaparancsnok és a fogdaőr 
részére, összege havi 300,— Ft.

11. Az ügyeletesek részére
a) a Budapesti Rendőr-főkapitányság Központi Ügyeleti 

Osztályán, kerületi rendőrkapitányságokon, a megyei 
rendőr-főkapitányságokon és a kiem elt (Győr, Miskolc, 
Debrecen, Szeged, Pécs) megyeszékhelyi rendőrkapitány
ságokon lévő ügyeletes tiszteknek 500,— Ft,

b) a többi megyeszékhelyi rendőrkapitányságon lévő ügye
letes tiszteknek 400,— Ft,
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c) a BM VCsÉK Forradalm i Rendőri Ezred ügyeleteseinek 
500,— Ft összegben.

12. A BM H atárőrséghez bevonultatásra tervezett sorkötelesek 
ellenőrzését végzők részére azokban a hónapokban, ame
lyekben az ellenőrzési tevékenység a 15 naptári napot eléri, 
havi 500,— Ft összegben.

13. A BM ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség Központi Nyomozó 
Alosztály beosztottai részére 1500,— Ft havi összegben.

14. A BM Korm ányőrség Parancsnokság felügyeletében lévő 
„PV K A JÜ ” és a 8. számú honvéd gyógyüdülő őrzési fel
adatait ellátó őrszolgálati alegység beosztottai részére, az 
em lített objektum oknál eltöltött szolgálati időtől függően 
(legkorábban 1967. január 1-től) havonta:

0— 5 évi időtartam ig 600,— Ft-ot,
6— 10 évi időtartam ig 700,— Ft-ot,

11— 15 évi időtartam ig 
16—20 évi időtartam ig 
21—25 évi időtartam ig

800,— Ft-ot, 
900,— Ft-ot, 

1100,— Ft-ot.

15. A BM Határőrség lakott településektől távollevő őrsein 
szolgálatot teljesítő hivatásos állom ányúak részére havi 
400— 1200,— Ft-ot. A pótlékra jogosító őrsöket a határőrség 
országos parancsnoka határozza meg.

16. A BM III/2. Osztályon „figyelői” beosztásban, a Győr-Sop
ron Megyei RFK III/2. Alosztályon, továbbá a BRFK 
II/I—6. Osztály Figyelői Alosztály „A” és ,,B” csoportjában 
szolgálatot teljesítő hivatásos állom ányúaknak havi 700— 
1000,— Ft összegben.

A BM III/5. Osztályon az I. kategóriába tartozó ötös váltá
sos vezényléses szolgálati (munka-) idő-rendszerben dolgozó 
hivatásos állom ányú távírász (iránymérő, felderítő) beosz
tásúakat havi 500—800,— F t összegben, a II. kategóriába 
tartozó egyéb váltásos szolgálati (munka-) idő-rendszerben 
dolgozó hivatásos állom ányú távírászokat havi 200—500,— 
Ft összegben.

17. A beosztásuknál fogva kizárólag orvosi szervező-irányító 
tevékenységet folytató, továbbá a m unkaidejük túlnyomó
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részében alapellátást végző orvosok részére, valam int a 
BM Korvin Ottó Kórház és Intézm ényeinél a három  m ű
szakos m unkahelyeken a betegek, gondozottak közvetlen el
látását végző szakdolgozók, az anaesthesiológus orvosok, 
asszisztensek, a gyorsm entő szolgálathoz beosztott orvosok 
részére, a személyre szóló jogosultságot és összeget 200— 
3000,— Ft között a besorolásra jogosult vezető a BM I/III. 
csoportfőnök előzetes állásfoglalása alapján állapítja meg.

18. Központi fűtés esetén — gáz- és olajtüzelésű kazánnal tö r
ténő fűtés kivételével — a polgári alkalm azott fűtőknek a 
tüzelőanyag- és salakszállításért, továbbá fűtési napokon az 
esetleges napi egy órát meg nem haladó tú lm unkáért havi 
200—800,— Ft összegben. A kályhafűtést végzők részére 
havi 200—600,— Ft összegben.

19. Gépkocsivezetők m unkájában a vezetett gépkocsik fa jtá já 
tól és rendeltetésétől függő különbségek kifejezésére, to
vábbá a gépkocsivezetők fokozottabb — a napi szolgálati 
(munka-) időn felül napi egy órát meg nem haladó esetle
ges — igénybevételének ellensúlyozására.
Pótlék állom ányviszonyra tek in tet nélkül azoknak jár, 
akiknek a m unkaköri megnevezésében az állom ánytáblázat 
a "gépkocsivezető” elnevezést feltün teti és ténylegesen is 
gépkocsit vezetnek.
Szervezés szerint más beosztásban lévőnek akkor sem jár 
pótlék, ha ténylegesen gépkocsit vezet.

A pótlék összege:
a) gépkocsivezető I. 300— 1000,— Ft-ig
b) gépkocsivezető II. 200— 800,— Ft-ig
c) gépkocsivezető III. 100— 600,— Ft-ig.

20. Az egyes csoportokra vonatkozó összeghatárokon belül a 
gépkocsivezetők igénybevétele szerint, differenciáltan kell 
a pótlékot m eghatározni.

a) Gépkocsivezető I.
csoportba tartoznak a járandósági és személyi használatú 
gépkocsik vezetői, az 5 tonna raktöm eget meghaladó és 
a rendszeresen pótkocsit vontató tehergépkocsik vezetői, 
továbbá a 10 000 kg összgördülő tömeget meghaladó spe-
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ciális gépjárm űvek (gépjárműfecskendő, üzemanyagszál
lító, darus, tolólétrás, emelőkosaras gépjárm ű stb.) veze
tői és a rendszeresen [a havi szolgálati (munka-) idő leg
alább felében] gépkocsibejáratást végző gépkocsivezetők.

b) Gépkocsivezető II.
csoportba tartoznak a 2—5 tonna raktöm egű tehergépko
csit vezetők, a 10 000 kg összgördülő tömeget meg nem 
haladó speciális gépjárm űvek vezetői, továbbá a m egkü
lönböztető jelzéssel ellátott személygépkocsi jellegű já r 
művek (járőr, tűzoltásvezetői, helyszínelői stb.) vezetői.

c) Gépkocsivezető III.
csoportba tartoznak valam ennyi, az I. és II. csoportba 
nem sorolható gépjárm űvezető, valam int a tartalék  gép
kocsivezetők.

21. Az állom ánytáblázatban szervezett könnyűbúvár beosztást 
betöltők részére, am ennyiben:

a) könnyűbúvár szakvizsgával rendelkeznek és;
b) szolgálatuk ellátásával összefüggő élet- és műszaki m en

tési, valam int a kiképzési, továbbképzési tervben előírt 
feladatok végrehajtásával kapcsolatos m erüléseket ha j
tanak végre.

A pótlék összege:
a) folyóvízben, víz a la tti barlangban, üregben, tartályban  

történő m erülés esetén 100,— Ft/óra,
b) állóvízben történő m erülés esetén 80,— Ft/óra,
c) a búvár által előkészített víz alatti robbantások esetén a 

m erülési pótlékon felül 100,— Ft/nap.
A m egállapított összegeket 25% -kal emelt összegben kell 
folyósítani, ha az elvégzendő feladat az egy napi szolgálati 
(munka-) időt m eghaladja és az egyes m unkanapok közötti 
pihenőidő kiadása nem oldható meg a szolgálati (lakó-) 
helyre történő v isszatéréssel.

22. A hivatásos állomány azon tagjai részére — rendfokozattól 
függetlenül —, akiknek a beosztásuk ellátásához hajóveze
tői vizsga van előírva és feladataikat rendszeresen szolgá
lati vízijárm űvei látják  el. A pótlék hajózási idényre jár, 
összege havi 300,— Ft.

 —  6 —
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23. A BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség Gé
pi Adatfeldolgozó és Rendszerfejlesztő Osztályán folyam a
tos váltásos m unkarendben dolgozó üzem eltetői állom ány
ba tartozó műszakvezető, operátor, operátortechnikus, re jt
jelző beosztású dolgozó részére havi 300—500,— Ft összeg
ben.

24. A BM H atárőrség 2. H atárőrkerület (Szombathely) állomá
nyába tartozó m űszaki-technikai gépcsoport beosztottai ré 
szére — állom ányviszonyra tek in tet nélkül — havi 500— 
700,— Ft összegben.

Veszélyességi pótlék

25. Veszélyességi pótlékot kell folyósítani:

a) A BM Korvin Ottó Kórház és Intézm ényei laboratóriu
m ának mikrobiológiai részlegén, a kórbonctani osztályán
dolgozók, valam int
a rendőr-főkapitányságok boncolást végző orvosai és
boncm esterei részére havi 750— 1500,— Ft összegben.

b) Az alapilletm ényük 10%-áig terjedően:
— a gázkam ra gyakorlatot vezetőknek, azokon a napo

kon, am elyeken legalább a m unkaidő felében gya
korlatot vezetnek, bem utató gyakorlaton vesznek 
részt, harcgázzal, egyéb mérgező anyaggal foglalkoz
nak,

— az éles lő-, kézigránát és könnygáz-kézigránát-dobó
gyakorlatokon tűzszerészi feladatokat ellátóknak a 
gyakorlaton tö ltö tt napokra, 

— a BM kezelésében lévő adóállomáson nagyfeszültségű 
térben szolgálatot teljesítő üzem fenntartással, m éré
sekkel, műszaki ellenőrzésekkel, az adóberendezések 
karbantartásával foglalkozó, híradástechnikai, illetve 
a határőrség állományából őrszolgálatot ellátó beosz
tottaknak,

— a BM TTP-on radiológiai, biológiai, vegyivédelmi és 
lőkiképzési oktatóknak, a vegyvédelmi m űm esternek,

— a BM III/V. Csoportfőnökség állom ányában dolgozó 
„magas an tenna” építők-szerelőknek,

— a szennyvíztisztító telepek kezelő személyzetének,

— 7 —
ÁBTL - 4.2. - 30 - 3203 /286 /2 /1987 /8



— az ism eretlen holttest nyilvántartásával, azonosításá
val foglalkozó dolgozók részére,

— a Bűnügyi Technikai Intézet dolgozói és az oda be
osztott takarító i állomány részére.

c) Az alapilletm ényük 10— 15%-áig a BM BEK Központi 
Fegyverzeti és Technikai Szertárban szolgálatot teljesítő 
beosztottak, illetve a BM Kutyavezető-képző Iskola Ky
nológiai Tanszék állom ányába tartozó, valam int az Új
pesti Dózsa SC állom ányába tartozó m űjégpálya gépke
zelő polgári alkalm azottak részére a végzett tevékeny
ség veszélyes jellegétől függően.

d) A BM Korm ányőrség „gépterm i” dolgozói részére az 
alapilletm ény 20%-áig, a műszaki szakfőtiszt részére 
5%-áig, a robbanóanyagot szállítók részére szállítási na
ponként 80,— Ft összegben.

e) A Paksi Atom erőm ű terü letén  szolgálatot ellátók és a 
BM VCSÉK FRE „Komondor szolgálat” és tűzszerész 
beosztottai részére havi alapilletm ényük 10—30%-a kö
zötti összegben.

Veszélyességi pótlékra jogosultak körének kiterjesztésére, 
sugárártalom  esetén a besorolásra jogosult parancsnok, az 
alábbiak figyelem bevételével tegyen javaslatot a BM I/I. 
csoportfőnökhöz.

a) Legfeljebb az alapilletm ény 30% -áig állapítható meg a 
sugárártalom  m iatt pótlék azoknak, akik rendszeresen 
a tárgyhavi m unkanapok felénél több esetben, naponta 
3 óránál hosszabb ideig:
— ionizáló (röntgen- vagy egyéb) sugárzást kibocsátó 

készüléknél dolgoznak;
— 1 mC-t meghaladó zárt gamma sugárforrással, illetve 

ezzel egyenértékű sugárhatást kiváltó radioizotóppal 
dolgoznak;

— folyam atosan ki vannak téve annak, hogy radioaktív 
anyag a szervezetbe jusson azáltal, hogy 5 mC-nél 
több, vagy 60 napnál hosszabb felezési idejű, a szer
vezetben halmozódó radioizotóppal dolgoznak.

b) Az alapilletm ény 10%-áig pótlék azoknak állapítható 
meg, akik rendszeresen naponta 3 óránál hosszabb 
ideig:
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— 1—5 mC-s vagy 60 napnál rövidebb felezési idejű, a 
szervezetben nem halmozódó izotóppal dolgoznak,

— vagy nem dolgoznak közvetlenül az Intézkedés 26/a. 
pontjában em lített helyek egyikén sem, de a m unka
körükből kifolyólag a falon keresztül vagy egyéb mó
don, rendszeresen, naponta legalább 3 óránál hosszabb 

 ideig ionizáló sugárhatásnak vannak kitéve.

c) A teljesíte tt m unkanapokra legfeljebb az alapilletm ény
10% -ának megfelelő pótlék azoknak állapítható meg:

— akik az egyes feladatok ellátásánál alkalm anként, na
ponta 3 óránál hosszabb ideig vannak kitéve ionizáló 
sugárhatásnak (pl. a sugárvédelm i felelősök, az izotó
pot, sugárforrást szállító, laboratórium m al kapcsola
tos vízvezeték-, villanyszerelést, kőműves m unkát, 
takarítási feladatokat végző beosztottak).

Nyelvtudási, nyelvismereti pótlék

27. A nyelvtudási pótlék összegét a következő összeghatárok 
között kell m egállapítani:

A pótlék m értéke Ft/hó 
nélkülözhetetlen előnyös 

nyelvtudás esetén

Európai nyelvek után 
— középfokú nyelvvizsga 

esetén 500— 900 400
— felsőfokú nyelvvizsga 

esetén 600— 1300 600

Nem európai nyelvek után
— középfokú nyelvvizsga 

esetén 600—1300 500
— felsőfokú nyelvvizsga 

esetén 800—2000 700

28. Nyelvtudási pótlék az arra  jogosult részére m inden nyelv 
— de legfeljebb három  idegen nyelv — tudásáért, illetve 
használatáért állapítható meg.

— 9 —

ÁBTL - 4.2. - 30 - 3203 /286 /2 /1987 /10



29. A szervezési állom ánytáblázatban m eghatározott — nyelv
tudási pótlékra nem jogosító — beosztást (például: tolmács, 
fordító stb.) betöltők részére a második és további idegen 
nyelv tudásáért és használatáért állapítható meg a pótlék.

30. Idegen nyelv oktatásával foglalkozók, nyelvtanári beosztá
súak részére nyelvtudási pótlék nem állapítható meg.

31. A közép- vagy felsőfokú nyelvtudás, illetve nyelvism eret 
igazolására a Belügym inisztérium ban ta rto tt nyelvvizsgán 
kapott, illetőleg a művelődésügyi m iniszter által kiadott 
rendeletben felsorolt okiratok felelnek meg.

32. A rendőri szerveknél, a határőrségnél a szerv (egység) ve
zetője állapítja meg, hogy m elyek a nyelvism ereti pótlékra 
jogosító beosztások (munkakörök) és abban mely idegen 
nyelv használata előnyös, továbbá az utasítás 35. pontja 
alapján a folyósítandó pótlék összegét.

33. Nem állapítható meg, illetőleg nem folyósítható — 
egyéb feltételek fennállása esetén sem — nyelvtudási pót
lék — belföldi, vagy külföldi tanintézetekben folytato tt — 
idegen nyelv elsajátítására irányuló tanulm ányok esetén a 
tanulm ányi idővel megegyező időtartam ra, egyéb irányú 
képzés során elsajátíto tt nyelvtudás esetén legfeljebb 2 év
re, ha a pótlékra jogosult az adott nyelvet, m int belügyi 
dolgozó úgy sajá títo tta  el, hogy a tanfolyam  (iskola) vég
zése a la tt eredeti beosztásából adódó feladatai alól felm en
tették.

Éjszakai pótlék

34. Éjszakai pótlékra azok a fizikai m unkakörbe besorolt pol
gári alkalm azottak jogosultak, akik abban a m unkakörben 
is dolgoznak.

35. A pótlék m értéke az éjszaka teljesíte tt m unkaidőre eső 
alap illetm ény:
— öt m unkanapot meg nem haladó éjszakai

m unka esetén 10%-a,
— öt m unkanapnál folyam atosan tovább

tartó  éjszakai m unka esetén 20%-a,
— váltásos rendszerben dolgozók esetén 10%-a.
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36. Éjszakai pótlék já r a Budapesti Rendőr-főkapitányság köz- 
biztonsági szerveihez beosztott, Budapest terü letén  éjsza
kai szolgálatot teljesítő tisztesek, tiszthelyettesek és zászló
sok részére, am ennyiben személyi állom ányra vonatkozó 
parancs szerint „mozgóőrszem és já rő r”, „ já rő r”, „gépko
csizó járőrvezető”, „ járőr gépkocsi (URH-, terepjáró) veze
tő" és „körzeti m egbízott” néven szervezett beosztást töl
tenek be.

A pótlék 20 órától a következő nap 06 óráig teljesíte tt leg
alább egybefüggően hat óra időtartam ú szolgálat u tán  jár, 
m értéke egyenként 50,— Ft.

37. M űszakpótlékra a fizikai m unkakörben dolgozó polgári al
kalm azottak jogosultak. Az általános szabályok szerint nem 
fizikai dolgozók részére a szerv vezetője — a BM I/I. cso
portfőnök előzetes hozzájárulásával — állapíthat meg jogo
sultságot.

M űszakpótlékot rendőrfőkapitány, határő rkerü let parancs
nok, illetve ezekkel azonos és magasabb jogállású vezető 
átalány rendszerben is m egállapíthat.

38. A m űszakpótlék m értéke:
a) a délutáni m űszakban te ljesíte tt munkaidő

után  járó alapilletm ény és rendszeres pótlé
kok 20%-a,

b) az éjszakai m űszakban te ljesíte tt m unkaidő
után  járó alapilletm ény és rendszeres pótlé
kok 40%-a,

c) a vezényléses szolgálati (munka-) idő-rend
szerben foglalkoztatottak részére az előzőek 
szerinti pótlékon felül, a ténylegesen teljesí
te tt m unka után járó alapilletm ény és rend
szeres pótlékok 10%-a,

d) az egészségügyi intézm ények intenzív és az
zal egy tek in tet alá eső — külön m eghatáro
zott — részlegeinél az éjszakai műszakban 
teljesíte tt m unkaidő u tán  járó alapilletm ény
és rendszeres pótlékok 50%-a,

M űszakpótlék
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e) vendéglátó egységeknél
- a délutáni m űszakban te ljesíte tt

m unka után  4 Ft/óra,

- az éjszakai m űszakban teljesített
m unka után  8 Ft/óra.

39. Az éjszakai műszak időtartam ára m űszakpótlékban része
sülő dolgozó éjszakai pótlékra nem jogosult. A lakáson tel
jesíte tt készenléti szolgálat m űszakpótlékra nem jogosít.

40. A m űszakpótlék m egállapítása szem pontjából:
a) a délutáni műszak a 14 órától 22 óráig,
b) az éjszakai műszak a 22 órától 06 óráig 
terjedő idő.

41. A délutáni és éjszakai m űszakra eső időarányos illetm ény
hányadot — a dolgozóra vonatkozó m unkaidő-rendszernek 
megfelelően — az alábbi havi osztószámokkal kiszám ított 
egy órára jutó illetm ény alapulvételével kell m egállapítani:

a) vezényléses m unkaidő-rendszerben 182 óra
— csökkentett m unkaidőben dolgozó ápolónők,

szülésznők 173 óra

b) I. sz. váltásos (munka-) idő-rendszerben 191 óra

c) II. sz. váltásos (munka-) idő-rendszerben 242 óra

d) III. sz. váltásos (munka-) idő-rendszerben 313 óra

42. A vendéglátó egységeknél foglalkoztatott polgári alkalm a
zottak akkor jogosultak m űszakpótlékra, ha az üzemelés 
időtartam a a heti 44 órát m eghaladja.

43. Üzemelési időnek azt az időt kell tekinteni, amelyen belül 
az egység az egym ást követő m unkafolyam atokat végzi. Az 
üzemelési időbe be kell szám ítani a nyitást megelőző és a 
zárást követő m unkafolyam atoknak a m unkarendszerben 
külön m eghatározott és rögzített időtartam át, amely nyit
vatartási naponként nem lehet több egy óránál.
A napi üzemelési időn belül az egység üzem eltetési idejé
nek első 8 órájá t meghaladó idő jogosít m űszakpótlékra.
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A BM ORFK Légirendészeti Parancsnokságán
folyósítható pótlékok

44. A repülési pótlék m értéke, az osztályba sorolás u tán  járó 
összeggel növelve, az osztályba sorolási fokozattól függően:

1. 2. 3. nincs osztályba
osztályba sorolt sorolva

havi 2950 Ft 2600 F t 2150 F t 1000 Ft

Am ennyiben az első osztályba sorolt az aranykoszorús fel
tételeket is teljesíti, részére a pótlékot 600,— F t-ta l emelt 
összegben kell folyósítani.

Am ennyiben az adott évben a minimális repülési óraszám 
nál kevesebb kerü lt teljesítésre, s em iatt az arányosan járó 
repülési pótléknál több kerü lt folyósításra, akkor a túlfize
tést a következő évben kell kompenzálni. (Arányos ideig a 
pótlék folyósítását szüneteltetni kell.)

45. Ha a jogosult az előírt minimális repülési óraszámot szol
gálati betegség vagy baleset m iatt nem tudja teljesíteni, a 
pótlékot teljes összegben kell folyósítani. Az előírt m ini
mális repülési órák túlteljesítése további pótlékra nem jo
gosít.

46. Az osztálybasorolással kapcsolatos rendelkezések szerint az 
osztályos fokozatot időnként meg kell védeni. Ezért a pénz
ügyi szerv köteles a következő vizsga időpontját az illet
m ényszám fejtő lapon előjegyezni. Érvényes vizsga hiányá
ban a pótlék folyósítását be kell szüntetni.

47. A repülési pótlék jogosultsági feltételeire, a minimális re 
pülési óraszámok beosztásonkénti, illetőleg m unkakörön
kén ti m eghatározására, továbbá az évközi változásokra és a 
pótlék folyósításának szüneteltetésére, valam int a repülés
től eltilto ttak  részére a HM szabályok szerint járó „egysze
ri pénzju tta tás” összegére a  BM országos rendőrfőkapi
tány  közbiztonsági és közlekedési helyettese személyi 
állom ányra vonatkozó parancsot ad ki.
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A BM Kormányőrség Repülési Osztályán
folyósítható pótlékok

48. Hajózó pótlék

a) repülőgépparancsnok részére

b) másodpilóta, rádiós, navigátor, 
hajózó szerelő részére

c) légi utaskísérő részére
havi összegben állapítható meg.

49. Műszaki pótlék

a) osztályvezető, osztályvezető
helyettes részére

b) alosztályvezető, csoportvezető, 
mérnök, műszerész, főtechnikus, 
szerelő, ellenőr, diszpécser, 
dokum entátor, speciális gépkocsi- 
vezető, földi utaskísérő részére

c) az osztály állom ányába tartozó 
többi dolgozó részére

havi összegben állapítható meg.

8 000— 12 000,— Ft,

6 000— 8 000,— Ft, 

2 500— 5 500,— Ft

1 000— 3 000,— Ft,

500— 2 000,— Ft, 

400— 1 800,— Ft

Többletszolgálat pénzbeni 
megváltása

50. A szabadidőben teljesíte tt többletszolgálat pénzbeni meg
váltása a szerv bérm egtakarítása terhére  fizethető.
A szerv vezetője állapítja meg az egy személy részére pénz
ben m egváltható többletszolgálati óraszámot.
A többletszolgálat díja egy teljesíte tt órára hétfő—szomba
ti napokon 50,— Ft, vasárnap és szolgálatmentes ünnepna
pokon 70,— Ft.

Készenléti díj

51. A készenléti díj a rendszeres, a szerv vezetője által előre 
jóváhagyott készenléti terv  alapján teljesíte tt készenléte
kért jár.
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52. Készenléti d íjra  jogosult:
a) a rendőrség bűnügyi állományának,
b) a Katonai Főügyészség Belügyi Főosztályához tartozó I . 

fokú ügyészi szervekhez beosztott állományának,
c) a Győr-Sopron, Vas, Somogy, Zala, Baranya, Bács-Kis

kun, Csongrád Megyei rendőr-főkapitányságok állambiz
tonsági vizsgálói állományának,

d) a BM H atárőrség állományának,
e) a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség 

Gépi Adatfeldolgozó és Rendszerfejlesztő Osztály állo
m ányának,

f) a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság operatív cso
port ügyeleti szolgálatra, illetőleg tűzvizsgálati ügyeleti 
szolgálatra beosztott állományának,

g) az állami tűzoltóság terü leti szerveinél a tűzoltási és 
szolgálati, a tűzmegelőzési, valam int a tűzvizsgálati szol
gálatra  beosztott állom ányának

tagjai állom ányviszonyra tekintet nélkül, am ennyiben a na
pi szolgálati (munka-) időn túl, rendszeresen készenléti 
ügyeleti szolgálatot látnak el.

53. A készenléti díj esetenkénti összege hétköznapokon 100,— 
Ft, szabadnapokon, heti pihenőnapokon és szolgálatmentes 
ünnepnapokon (m unkaszüneti napokon) 200,— Ft.

54. Ha a készenléti ügyeleti szolgálat ideje a la tt m unkavég
zésre kerül sor, a készenléti díj változatlan összegben jár. 
Ha az igénybevétel esetenként a négy órát m eghaladja, a 
hivatásos állomány tagja az 1/1982. BM sz. utasítás 13/a. 
pontjában foglaltak szerinti szabadidőben is részesíthető. 
Polgári állom ányú dolgozók igénybevétele esetén az 1/1982. 
BM sz. utasítás 13/c. pontjában foglaltaknak megfelelően 
kell eljárni.

55. A díjfizetés szem pontjából:
a) hétköznapi készenlétnek tekintendő a

- hétfőtől — csütörtökig a napi szolgálati (munka-) idő 
befejezésétől — 17.00 órától — a m ásnapi szolgálati 
(munka-) idő kezdetéig 08.00 óráig —, valam int

- péntek 16.00 órától szombat reggel 08.00 óráig;
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b) szabadnapi készenlétnek tekintendő a
— szombat 08.00 órától vasárnap 08.00 óráig;

c) heti pihenőnapi készenlétnek tekintendő a vasárnap 
08.00 órától hétfő 08.00 óráig;

d) szolgálatmentes ünnepnapi (m unkaszüneti napi) készen
létnek tekintendő a fizetett ünnepnapokon (minden év
ben január 1., április 4., m ájus 1., augusztus 20., szep
tem ber 29., november 7., december 25—26., valam int 
húsvét hétfő) 08.00 órától m ásnap 08.00 óráig

teljesíte tt készenléti ügyeleti szolgálat.

Egészségügyi ügyeleti díj

56. Az orvosi és egyéb egészségügyi szakdolgozók ügyeleti és 
készenléti díjainak m egállapítására és folyósítására a 
14/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezés 4. számú mel
lékletében foglaltak vonatkoznak, kivéve a m elléklet IV. 
részét.

57. Az egyes m unkahelyeken (osztályokon, részlegeken) m un
kakörökben fizetendő ügyeleti és készenléti díjak összegét 
a díjtételek alsó-felső határai között:
a) a BM Korvin Ottó Kórház és Intézm ényei vonatkozásá

ban az intézet parancsnoka,
b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság vonatkozásában az 

Egészségügyi Osztály vezetőjének javaslata figyelem be
vételével a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője

jogosult m eghatározni.

58. Ez az Intézkedés 1987. július 1. napján lép hatályba, egy
idejűleg a m ellékletben felsorolt rendelkezések hatályukat 
vesztik.
Az Intézkedés rendelkezéseit a személyi állom ánnyal a 
szükséges m értékben ism ertetni kell.

DR. HIMBER PÉTER s. k.,
r. ezredes

Készült: 1400 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,

államtitkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak.

Kapják: a 19/1987. BM számú utasítás elosztója szerint.
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1. számú m elléklet

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSRE KERÜLŐ RENDELKEZÉSEK

1/1976. számú BM 
10/1977. számú BM 
8/1979. számú BM 
1/1980. számú BM 
4/1980. számú BM 

11/1980. számú BM 
1/1981. számú BM 

10/1981. számú BM 
4/1982. számú BM 
1/1983. számú BM 
2/1983. számú BM 

22/1983. számú BM 
10/1983. számú BM 
1/1984. számú BM 
2/1984. számú BM 
3/1984. számú BM 
3/1984. számú BM 

10/1984. számú BM 
14/1985. számú BM 
15/1985. számú BM 
1/1986. számú BM 
2/1986. számú BM 
7/1986. számú BM 
1/1987. számú BM

I/I. csoportfőnöki körlevél 
I/I. csoportfőnöki intézkedés 
I/I. csoportfőnöki intézkedés 
I/I. csoportfőnöki elvi állásfoglalás 
I/I. csoportfőnöki intézkedés 
I/I. csoportfőnöki intézkedés 
I/I. csoportfőnöki intézkedés 
I/I. csoportfőnöki intézkedés 
I/I. csoportfőnöki intézkedés 
I/I. csoportfőnöki intézkedés 
I/I. csoportfőnöki intézkedés 
I/I. csoportfőnöki intézkedés 
I/I. csoportfőnöki intézkedés
terv és pénzügyi és személyzeti csf. elvi állásfoglalás
I/I. csoportfőnöki elvi állásfoglalás
I/I. csoportfőnöki intézkedés
I/I. csoportfőnöki körlevél
I/I. csoportfőnöki intézkedés
I/I. csoportfőnöki intézkedés
I/I. csoportfőnöki intézkedés
I/I. csoportfőnöki intézkedés
I/I. csoportfőnöki intézkedés
I/I. csoportfőnöki intézkedés
I/I. csoportfőnöki intézkedés,

továbbá minden olyan BM I/I. csoportfőnöki átirat, amely ellentétes a 
19/1987. BM számú utasítással és a 8/1987. számú BM terv és pénzügyi 
csoportfőnöki intézkedéssel.
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