
BELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M BELSŐ H A SZN Á LA TR A !

A Belügym inisztérium  szervei és az állami tűzoltóság terü leti 
szervei személyi állom ánya egyszeri ju talm azására (a továb
biakban: egyszeri jutalom ) -  a polgári alkalm azottak vonatko
zásában a Közalkalmazottak Szakszervezetével, az állami tűz
oltóság területi szervei tekintetében a M inisztertanács Tanácsi 
H ivatala elnökével egyetértésben -  kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügym inisztérium  szervei és az állami tűzoltóság te rü 
leti szervei hivatásos állományú, valam int állandó és idő
szaki főfoglalkozású, részfoglalkozású polgári dolgozóját (a 
továbbiakban: dolgozó) abban az esetben, ha 1987. január 
1-je és m árcius 31-e közötti időszakban (a továbbiakban: 
irányadó időszak) állom ányban volt és kizáró feltétel ha tá 
lya alá nem esik, egyszeri jutalom ban kell részesíteni.
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Szám: 10- 21/13/1987.

H a t á l y o n  k í v ü l i  

1991.03.01.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

13/1987. számú 

U T A S Í T Á S A

a személyi állomány egyszeri jutalmazásáról 

Budapest, 1987. évi május hó 5-én.



2. Az egyszeri jutalom  m értéke

a) tisztnél

b) zászlósnál, tiszthelyettesnél

c) kinevezett polgári alkalm azottnál

d) szerződéses polgári alkalm azottnál

2000,-  Ft 

1500,-  Ft 

1200,-  Ft 

1000,-  Ft

3. Az egyszeri jutalom  teljes összegére jogosult az 1. pontban 
m eghatározott dolgozók közül az, akinek szolgálati (mun
ka-) viszonya az irányadó időszakban folyam atosan fenn
állott.

4. Az egyszeri jutalom  időarányos részére jogosult az 1. pont
ban m eghatározott dolgozók közül az,

a) akinek szolgálati viszonya az irányadó időszakban az 
1971. évi 10. számú tvr. 5. § (1) bekezdés és (2) bekezdés
a) pontja, a 6. § b)- d) pontjai alapján, illetve elhalálo
zással, vagy m unkaviszonya öregségi, rokkantsági nyug
díjba helyezéssel, egészségi alkalm atlanság m iatt, illetve 
elhalálozással szűnt meg;

b) akinek szolgálati (munka-) viszonya a néphadsereghez 
vagy más fegyveres testülethez tö rtén t áthelyezéssel 
szűnt meg, illetve aki a néphadseregtől vagy más fegy
veres testülettől kerü lt áthelyezésre a Belügyminiszté
rium  szervei állom ányába;

c) akinek 30 napot meghaladó illetm énynélküli szabadságot 
engedélyeztek, kivéve ha azt gyerm ek gondozása vagy 
ápolása céljából vette  igénybe;

d) aki szülési szabadságát az irányadó időszakban kezdte 
meg.

5. Nem jogosult az egyszeri ju talom ra

a) az 1987. január 1-je u tán  állom ányba vett dolgozó;
b) az a dolgozó, akinek szolgálati (munka-) viszonya 1987. 

április 1-je és a kifizetés napja között a 4/a. alpontban 
m eghatározottaktól eltérő okok m iatt szűnt meg;

c) az irányadó időszakban, a személyi állomány teljesít
m ény-elism eréséről szóló 20/1983. BM számú utasítás 6.
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pontjában m eghatározott kizáró feltételek hatálya a la tt 
álló dolgozó;

d) az MN katonai főiskoláin tanulm ányokat folytató hiva
tásos állományba vett harm adéves hallgató;

e) az irányadó időszakban gyermekgondozási díjban, gyer
mekgondozási segélyben részesült dolgozó;

f) az időszaki és részfoglalkozású dolgozó, ha m eghatáro
zott időszakra létesített m unkaviszonya az irányadó idő
szak ala tt szűnt meg.

6. Á llom ányviszony szem pontjából az 1987. január 1-jei álla
potot kell figyelembe venni.

7. Az egyszeri jutalom  időarányos részét úgy kell kiszámítani, 
hogy a teljes összegű egyszeri jutalom  egykilencvened ré 
szének megfelelő összeget kell a január 1-je és m árcius 
31-e között m egszerzett jogosultsági napok számával szo
rozni. A kifizetésre kerülő egyszeri jutalom  összegét -  fel
kerekítéssel -  50,-  F t-ta l osztható összegben kell megál
lapítani (pl.: ha a szám ított egyszeri jutalom  összege 1201,-  
Ft, 1250,-  F t-ot kell kifizetni).

8. Az időarányosan kifizethető egyszeri jutalom  legkisebb 
összege 300,-  F t lehet.

9. Az irányadó időszakban, valam int m árcius 31-e és a k ifi
zetés napja között elhalálozott dolgozót megillető egyszeri 
ju ta lm at az illetm ényre jogosultnak kell kifizetni.

10. A bel- és külföldi tanintézetekhez áthelyezett, illetve vezé
nyelt hallgatók egyszeri ju talm ának kifizetése az illetm é
nyüket szám fejtő pénzügyi szerv feladata.

11. Az egyszeri jutalom ból való kizárásra -  a kizáró ok fel
tüntetésével -  a szerv vezetőjének (parancsnokának) pa
rancsban kell intézkedni.

12. Az egyszeri ju ta lm at 1987. m ájus 11-e és 15-e között kell 
kifizetni.

13. Az egyszeri jutalom  kifizetéséről az illetékes pénzügyi 
szerv hivatalból köteles gondoskodni.
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14. Az egyszeri jutalom  összege u tán  a nyugdíj járu lék  levoná
sa és elszámolása központilag történik. A kifizetésre kerülő 
egyszeri jutalom  összege levonási alapot, valam int -  ju ta 
lomként -  nyugdíj- és táppénzalapot képez.

15. A részfoglalkozásúaknak az egyszeri jutalom  összegét rész- 
m unkaidejük arányában kell kifizetni.

16. A k ifizetett egyszeri ju ta lm at a 12/10 „Állományba ta rto 
zók ju ta lm a” költségvetési tételen kell elszámolni.

17. A szervek az egyszeri jutalom  kifizetése m iatt szükségessé 
váló pótelőirányzatot a kifizetést követően, de legkésőbb 
1987. m ájus 31-ig -  a 6/1984. BM számú utasítás előírásai 
alapján -  igényeljék a BM Terv és Pénzügyi Csoportfő
nökségtől.

18. Felhatalm azom  a BM terv  és pénzügyi csoportfőnököt, 
hogy az utasítás végrehajtása során felm erülő kérdésekben 
állást foglaljon.

19. Az utasításban foglaltaknak az állami tűzoltóság terü leti 
szerveinél történő végrehajtására a BM Tűzoltóság orszá
gos parancsnoka a M inisztertanács Tanácsi H ivatalával 
egyetértésben adjon ki intézkedést.

20. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
a személyi állom ánnyal ism ertetni kell. Az utasítás a vég
rehajtásával hatályát veszti.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügym iniszter

Készült: 580 példányban.
K apják: állam titkár,

m iniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök,
önálló és beosztott osztályok vezetői, 
rendőr-főkapitányságok vezetői, 
rendőrkapitányok,
főkapitánysági pénzügyi és személyzeti osztályok vezetői.
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