
Belső használatra !

A BELÜGYMINISZTÉRIUM
I/I.CSOPORTFŐNÖKÉNEK

8 /1979. számú 
I N T É Z K E D É S E

a 6 /1979. számú belügyminiszteri utasítás végre
hajtásáról  

Budapest, 1979.  m á r c i u s  h ó  3 0 - n .

Az 1979. évi bérfejlesztési keret felhasználásáról és a 26/1973. 
számú belügyminiszteri utasítás módosításáról szóló 6 /1979. 
számú belügyminiszteri utasítás /továbbiakban: Ut./ 7. pontjá
ban kapott felhatalmazás alapján kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t

1. A hivatásos állomány részére újólag megállapított rendfoko
zati illetmény összegét az illetményszámfejtésben a pénzü
gyi szervek hivatalból vezessék át.

2. A bérkeret gazdálkodás hatálya alá nem tartozó létszámhelye
ket betöltők beosztási, munkaköri illetményét, illetőleg 
alapbérét a bérkeret gazdálkodás hatálya alá tartozók egy 
főre eső emelési átlaga alapulvételével képzett keret mér
tékéig lehet felemelni. 

3. Az illetményemelésre rendelkezésre álló keretösszegből tar
talékolni kell az év közbeni besorolási tilalom alól kivé
telt jelentő előresorolásokra és a nyugdíjkorhatár után 
visszatartottak kötelező beosztási illetményemeléséhez szük
séges összegeket.
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4. A költségvetési folyószámlás rendszerben működő intézmé
nyek dolgozóinak illetményemelésére a költségvetésükben 
megállapított bérfejlesztési keretösszeg és az esetleges 
bérszint megtakarítás fordítható.

A pedagógus illetményrendszer hatálya alá tartozó alsó- és 
középfokú oktatási intézmények dolgozói esetében, a sze
mély szerinti illetményemelés összegébe a fokozatos előre
sorolás alapján január 1-vel végrehajtott illetményemelés 
betudható.

5. A műszakpótlékra jogosító munkakörök jegyzékét az intézke
dés melléklete tartalmazza.

6. A műszakpótlék megállapításához a délutáni és éjszakai mű
szakra eső időarányos illetményhányadot - a dolgozóra vo
natkozó munkaidő rendszernek megfelelően - az alábbi havi 
osztószámokkal kiszámított egy órára jutó illetmény alapul
vételével kell megállapítani:

- vezényléses munkaidő rendszerben  191
- I. sz. váltásos munkaidő rendszerben 191

II.sz . váltásos munkaidő rendszerben 243
- III.sz. váltásos munkaidő rendszerben 313

7. Fél órát meg nem haladó időtartamra az egy órára járó mű
szakpótlék felét, félórát meghaladó időre az egy órára já
ró műszakpótlékot kell elszámolni.

8. A műszakpótlékot az illetékes pénzügyi osztályok, alosztá
lyok /illetményszámfejtőhelyek/ a dolgozót foglalkoztató ál
lományilag illetékes vezető /szerv, intézmény, osztályveze
tő, parancsnok/ által adott bizonylat alapján, havonta utó
lag, a tárgy hónapot követő hó 20-ig tartoznak folyósítani.
A bizonylatnak a dolgozó nevén kívül tartalmaznia kell a 
munkakört, a rá vonatkozó munkaidő rendszert, a tárgy-hóban 
naponként ténylegesen teljesített munkaórák számát, a délu

táni 20 %-os és az éjszakai 40 %-os műszakpótlékra jogosító
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órák számát külön-külön.

9. A műszakpótlék az átlagilletménybe beszámít, nyugdíjjáru
lék- és táppénzalapot képez, gyermektartásdíj és egyéb le
tiltásoknál figyelembe kell venni.
Tervezés és elszámolás szempontjából a költségvetés 01.ro -
vat 14. tétel 2. altételére tartozik.

10. Az 1979. április hóra megállapításra kerülő műszakpótlé
kokról névszerinti, a 8. pontban előírt bizonylatok ada
tait és a megállapított műszakpótlékok összegét - pótlék 
kategóriánkénti megoszlásban és összesen - tartalmazó ki
mutatást kell a BM I/I. Csoportfőnökség részére f. év május 
hó 30-ig felterjeszteni.

11. Az utasítás 3. s z . pontja szerinti illetményemelésre

a hivatásos állományviszonyú létszám-
helyekre 37 450 -..... ..... Ft
a kinevezett polgári állományviszonyú
létszámhelyekre  46.900.-......... Ft

a szerződéses polgári állományviszonyú 
létszámhelyekre 5.950.-...........  Ft

bérfejlesztési keret fordítható.

Fentiek alapján a szerv bérkerete az alábbiak szerint 
módosul:

hivatásos állomány1 . 1 6 5 . 6 5 0 . -  Ft-ra

kinevezett polgári állomány900.650.- ........................................  Ft-ra

szerződéses polgári állomány1 4 3 . 2 5 0 . -Ft-ra

12. Ez az intézkedés kiadásával lép hatályba.
A végrehajtásban érdekeltekkel ismertetni kell. 

/  Kincses Zoltán / 
 r.ezredes
főcsoportfőnök-helyettes
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Melléklet a 8/1979. sz. I/I. csoportfőnöki 
intézkedéshez.

MŰSZAKPÓTLÉKRA JOGOSÍTÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

Munkakör
k.pa.

 Kulcsszáma 
sz.pa. Munkakör megnevezése

III/103 II/44 műhelyvezető /művez. /
III/108. II/50 szakmunkás I.
III/109 II/50 szakmunkás II.
III/110 II/77 erőműkezelő I.
III/111 I I /78 erőműkezelő II.
III/114 II/54 kertész /szakképz./
III/116 IV/154.a. konyhafőnők /konyhavezető/
III/117 IV/155 részlegvezető szakács
III/118 IV/156,157 önálló szakács, cukrász
III/119 IV/158,159 beosztott szakács, cukrász
I I I /121 IV/163 felszolgáló /pincér/

IV/164 felszolgáló sz.nélk.
III/124 V/204 raktáros I.
III/125 raktáros II.
III/135 V/215 kazánfűtő I.
III/136 V/216 kazánfűtő II.
III/137 IV/162 felszolgáló csoportvezető
IV/181 II/53 szállítómunkás
IV/182 II/52 segédmunkás

II/51 betanított munkás
IV/183 II/59 kocsimosó
IV/184 II/55 kerti munkás
IV/191 V/232 szobalány
IV/192 V/205 raktárkezelő
IV/196 V/218 takarító

IV/166 konyhalány, mosogató
IV/171 kézilány
V/203 raktárvezető
V/217 kályhafűtő
V/228 gazdaasszony
V/229 motoros hajó-vezető
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