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VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA
Budapest, 1971. évi december hó 3-án.

A 16/1971. számú miniszteri parancs (továbbiakban: P.) végre
hajtását az alábbiakban szabályozom:

1. A költségvetési folyószámlás szervek béralapelőirányzataiból 
elért megtakarításokat e szerveknél külön-külön képzett alapba 
kell összevonni és az adott szerv költségvetési állományába tar
tozókra nézve ez képezi a teljesítményi juttatás forrását.

2. A szervek a központi alapból rendelkezésükre bocsájtott keret
összegen kívül a jutalom előirányzatuk esetleges maradványát is 
felhasználhatják teljesítményi juttatásra.

3. A P. 3/a. pontja szerinti minimális teljesítményi juttatás vo
natkozásában a zászlós és törzszászlós rendfokozat tiszthelyet
tesi rendfokozatnak tekintendő.

4. A teljesítményi juttatás összegének a P. 3/b. és c. pontjában 
meghatározott differenciálására az alábbiak irányadók:
a) A teljesítményi juttatás annak a személynek fizethető, aki a 

kifizetés időpontjában ténylegesen szolgálatot teljesít. Fizet
hető azonban azoknak is, akik az év folyamán nyugállo
mányba helyezés, illetőleg munkaviszonyban állók esetén az 
öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt az állományból ki
váltak. Értelemszerűen megállapítható az év folyamán el
hunytak jogosultsága is.

b) Általában csökkentett mértékű teljesítményi juttatást kell 
fizetni azoknak, akik a kifizetés évében csak rövidebb idő
szakon át teljesítettek tényleges belügyi szolgálatot. Ebből a 
szempontból azonban tényleges belügyi szolgálatnak kell te
kinteni
— a Néphadsereg, vagy más fegyveres testület hivatásos ál

lományában töltött időt;
— az eü. szabadság, táppénzes állomány, terhességi-gyer

mekágyi segélyezés idejét;
— a gyermekgondozási szabadságon, vagy gyermekápolás 

miatt illetménynélküli szabadságon töltött időt;
— a hadkötelezettség alapján katonai szolgálatban töltött 

időt, ha a bevonulás a katonai szolgálatra belügyi mun
kaviszonyból történt, továbbá, ha a belügyi szolgálati-,
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munkaviszony a katonai szolgálatból való leszerelést kö
vető legfeljebb 15 napon belül létesült;

— az MT 25. §. (2) és (3) bekezdése szerinti áthelyezéssel 
belügyi állományba átkerültek munkaviszonyban töltött 
idejét.

c) Általában csak a minimális teljesítményi juttatás állapítható 
meg annak, akinek a kifizetést megelőző egy év alatt tény
leges belügyi szolgálatban töltött ideje hat hónapnál keve
sebb.

d) A teljesítményi juttatást az a)- c) alpontokban foglaltak 
szerint egyenlően elbírálhatók között a betöltött beosztásból,  
munkakörből kiindulva az áldozatkészséget, szorgalmat és 
teljesítményt figyelembe véve kell megállapítani.
A nagycsaládosokat, gyermeküket egyedül nevelő anyákat
-  a miniszteri parancsban meghatározottak alapján -  le
hetőleg az átlagosnál magasabb összegű teljesítményi ju tta
tásban kell részesíteni.

5. A fegyelmi eljárás alatt állók teljesítményi juttatásáról az el
járás befejezésekor kell intézkedni. Ha az eljárás felmentéssel, 
vagy a P. 4. pontja 3. bekezdésében meghatározottnál enyhébb 
fegyelmi büntetéssel zárul, a teljesítményi juttatást pótlólag 
még a következő naptári évben is ki lehet fizetni. Ellenkező 
esetben -  ha a fegyelmi büntetés ennél súlyosabb -  a teljesít
ményi juttatás az eljárás megkezdésének évében nem jár.
A következő évi teljesítményi juttatásra viszont ez a büntetés 
nincs kihatással.

6. A teljesítményi juttatást nyugdíj járulék levonási kötelezettség 
terheli, azonban a járuléklerovás szempontjából a rendszeres 
havi illetménytől és az egyéb illetmény jellegű járandóságtól el
különítetten kell kezelni.
A teljesítményi juttatást a nyugellátások alapjának számításá
nál figyelembe kell venni, de a nyugállományba helyezettek 
nyugdíjalapja teljesítményi juttatás összegével nem módosít
ható.

7. A teljesítményi juttatást a részesültek állomány viszonyához 
igazodóan a 01/11. és 12., jutalomkeretből felhasznált összeget 
illetően a 02/11. költségvetési tételen kell elszámolni.

8. A teljesítményi juttatásra fordítható megtakarítások összevoná
sáról, a P. 2. pont szerinti felosztásáról, az esetleg felmerülő 
egyéb kérdések szabályozásáról a Terv- és Pénzügyi csoport
főnök gondoskodjon.

Az utasításban foglaltakat a parancs végrehajtásában résztvevők
kel ismertetni kell.

KÓNYI GYULA s. k.,
r. vezérőrnagy 
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