
M á s ol at!
Fegyveres Erők Minisztere.

Fegyveres Erők Miniszterének 3.sz. Utasítása.
Budapes,. 1956. december 7.-n.

A. Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány figyelembevéve a Belügyminisz- 
térium egyes területeinél szolgálatot teljesítők előtt álló megnö- vekedett feladatokat, valamint az egyes testületeknél szolgálatot teljesítők indokolatlanul alacsony illetményét, elrendelte az il- 
letmények széleskörű felemelését és rendezését.
a Kormány e határozatának végrehajtására a következőket rendelem:
1956. december hó 1-i hatállyal fel kell emelni a rendőrség, tűz- 
oltóság, büntetésvégrehajtás és légoltalom, valamint a BM. polgá- ri alkalmazottainak fizetését.
Az illetményemelést az alábbi szempontok figyelembevétele mellett 
kell végrehajtani.
1 . /  A legelalacsonyabb katonai rendfokozatban és beosztásban lévők- 

nek
- a rendőrségnél havi 1.300.- forint
- a büntetésvégrehajtásnál és a tűzoltóságnál havi 1.180.- Ft. illetménye legyen korpótlék nélkül.
A többi testületeknél, illetve beosztásban szolgalatot telje- 
sitők illetményét ennek megfelelő mértékben kell felemelni.

2./ Annak érdekében, hogy az illetmény fokozottabban ösztönözzön 
a BM. testületein belül minél hosszabb szolgálati idő eltöl- 
tésére, 1955. januá r hó 1-től a BM. testületeinél ténylegesen
szolgálatban eltöltött idő után - az 1. pontban meghatározott 
alapilletményen felül - egységesen:

betöltött 3 évi szolgálati után havi 60.- forint
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40J»- forint szóig lati iddpétlok t kell fizetői a jelenlegi korpótlék rendszer egyidejű megszűnése mellett.
3»/ á fentieken kivi! a Budapest területén szolgálatot teljesítő rendőröknek rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül 

havi 1> ..»« Ft. külön pótlékot keli folyósítani, Budapest kü
lönleges helyzetére volO tekintettel.

4./ j ..» Aolgari alkalmazott a in ak illetményét átlag ló 0»iÍ kell 
faluméin! olyan formában, hoLy az niactouy fizetoadek ennél 
magasabb, ©lg a magasabb fiz^tesüek snnéi kisebb mértékű fi« 
zete&őnelesben x*ószoaüljenek.
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5#/ Jelen utasításom részletes végrehajtss^rcl a BM« Sérv és 
feazugyi főosztályának vezetője gondos*oüJe&9 e^ybea biztosítsa azt isf ho:j  a f«évi ieuotiber hóra eielú&ea iliet- 
&éuv*uloabc&6tej& mielőbb áliizetéax'e kerüljenek«
felhivoa a beiügyc lnisstériuEi egész személyi éiiceiány x % 
hogy a f orrai ¿lai l junkás-f araszt Komnay e nagy jel ént ó- 
sági határozata után szolgálatukat az eddiginél példamu
tatót oan és fegyelmezettebben lássák el*
Jelen utasiU sómat az egész személyi Horn .ny elitt lsaeiv 
tetnl kell«

(Jr. ¡.unriich . őrene q.ü * 
fegyveres ¿rak í ini ztere«

á fciadaóny hiteléül*
Homok János r«fhigy.sk«
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