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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BEL ÜGYMINISZTERÉNEK  

20/1983. számú
UTASÍTÁSA

a személyi állomány teljesítményelismeréséről 

Budapest, 1983. évi november hó 4-én.

A Belügyminisztérium és az állami tűzoltóság hivatásos és pol
gári állományú dolgozóinak az elmúlt években a közrend, köz- 
biztonság és a tűzvédelem érdekében kifejtett áldozatkész mun
káját a legfelsőbb párt- és állami vezetés számos alkalommal 
elismerte. A fokozott gondoskodás újabb megnyilvánulásaként 
hozzájárultak ahhoz, hogy a személyi állomány által ezideig élve
zett átlagosan 75%-os mértékű teljesítményjuttatás helyett
-  " évente rendszeresen egyhavi illetménynek -  illetve bér
nek -  megfelelő nagyságrendben teljesítményelismerés” kerül
jön kifizetésre.

A személyi állomány teljesítményelismerésre jogosultságának sza
bályaira és a kifizetés rendjére -  az állami tűzoltóság területi 
szervei vonatkozásában a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának 
elnökével, a polgári állomány tekintetében a Közalkalmazottak 
Szakszervezete Elnökségével egyetértésben -  kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

1. A Belügyminisztérium és szervei, az állami tűzoltóság terü
leti szervei hivatásos állományú, továbbá állandó és időszaki 
főfoglalkozású, részfoglalkozású, valamint másodállásban és 
mellékfoglalkozásban foglalkoztatott polgári dolgozóját abban 
az esetben, ha
a) a kifizetés évében, október 31-én állományban van és
b) a szolgálati (munka-) viszonyának időtartama legalább 

három hónap, továbbá
c) amennyiben nem áll kizáró feltétel hatálya alatt,
minden év november 1- 15. között teljesítményelismerésben 
kell részesíteni.
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2. A teljesítményelismerés mértéke az október hónapra folyó
sított -  amennyiben erre a hónapra illetményben nem ré
szesült, a tárgyév október 31-ét megelőző 12 hónapban (a to
vábbiakban: irányadó időszak) kapott legutolsó havi -  alap- 
illetmény, személyi és irányított személyi pótlék, valamint 
minden egyéb alapilletmény-jellegű pótlék együttes összege.

3. Az irányadó időszakban végig gyermekgondozási segélyben 
részesülők a gyermekgondozási segély összegével azonos összegű

 teljesítményelismerésre jogosultak.
Akik az irányadó időszakban csak részben részesültek gyer
mekgondozási segélyben, az irányadó időszakban a 2. pontban 
foglaltak szerint kifizetett illetmények és a gyermekgondo
zási segély együttes összege egytizenketted részének megfe
lelő összegű teljesítményelismerésre jogosultak.

4. Teljes összegű teljesítményelismerésre jogosultak az utasítás
1. pontjában meghatározottak közül azok, akiknek szolgálati 
(munka-) viszonya az irányadó időszakban folyamatosan fenn
állott.
A katonai főiskolák és tiszthelyettesi iskolák hallgatói állo
mányából közvetlenül hivatásos állományba kerülők esetében 
az iskolai hallgatóként, valamint a BM és az állami tűzoltó
ság területi szervei állományából tartalékos katonai szolgálat
ban eltöltött időt a teljesítményelismerésre jogosító időbe tel
jes egészében be kell számítani.

5. Az irányadó időszak időtartama alatt szolgálatban (munká
ban) töltött idő arányában jogosult teljesítményelismerésre a 
személyi állomány azon tagja, akinek
a) a szolgálati (munka-) viszonya az irányadó időszakban kez

dődött, valamint
b) 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, illetőleg elhalálozással vagy mun
kaviszonya öregségi vagy rokkantsági nyugdíjba helyezés
sel, egészségügyi alkalmatlanság miatt, elhalálozással, va
lamint a néphadsereghez vagy más fegyveres testületek
hez történt áthelyezéssel szűnt meg, továbbá

c) aki 30 napot meghaladó illetmény nélküli szabadságot vett 
igénybe, kivéve a gyermekgondozás (-ápolás) miatt igénybe 
vett illetmény nélküli szabadságot,

d) aki hadkötelezettség alapján sorkatonai szolgálatot teljesí
tett, illetve teljesít, és

e) akinek meghatározott időre létesített munkaviszonya -  
időszaki, részfoglalkozású, másodállású és mellékfoglalko
zású -  évközben szűnt meg.

6. Nem jogosult a teljesítményelismerésre:
a) akit az október 31-ét megelőző egy éven belül:

-  a bíróság jogerősen elítélt vagy próbára bocsátott, füg
getlenül attól, hogy az ítélet végrehajtását felfüggesz
tették-e, illetve az elítélt mentesült-e a büntetett elő
élethez fűződő joghátrányok alól,
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-  a parancsnok ittas járművezetés vagy szándékos va
gyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt pénzbírság 
fenyítésben részesített,

-  fogság vagy annál súlyosabb fegyelmi fenyítésben, pol
gári alkalmazottak esetén szigorú megrovásnál súlyo
sabb fegyelmi büntetésben részesítettek, kivéve ha azt 
a jogosultsági időszakban dicséretből törölték,

-  polgári alkalmazottak esetén a szabálysértési hatóság 
elzárás büntetéssel sújtott,

b) aki ellen október 31. és a kifizetés közötti időben büntető 
vagy fegyelmi eljárás van folyamatban. A jogosultság kér
désében az eljárás jogerős befejezése után -  legkésőbb 15 
napon belül -  kell dönteni,

c) akinek szolgálati viszonya a kifizetést megelőző 12 hónap 
alatt az 1971. évi 10. számú tvr. 5. § (2) bek. b)- e), illet
ve a 6. § a) és e) pontjai, és akinek munkaviszonya nem 
az utasítás 5. pontjában foglaltak alapján szűnt meg,

d) aki az irányadó időszakban:
-  az 1971. évi 10. számú tvr. 22. § (2) bekezdés alapján 

más szervhez volt vezényelve,
-  tartós külföldi szolgálatot teljesít vagy teljesített,
-  ösztöndíjat kapott és illetményben részesült 
annak időtartamára.

7. Az utasítás 6/a) alpontban meghatározott kizáró okok miatt 
a teljesítményelismerés csak egy alkalommal vonható meg az 
esetben is, ha a kizáró ok több irányadó időszakra terjed ki.

8. Az utasítás 5/b), c), d) és e) alpontjai szerint időarányosan járó 
teljesítményelismerést a szolgálati (munka-) viszony megszű
nésekor, illetve szüneteltetésekor kell kifizetni.

9. A hivatásos állományúak esetében, amennyiben a szolgálati 
viszony nyugállományba helyezéssel szűnt meg, a nyugellá
tás megállapításához, a megelőző 12 havi „illetményadatok” 
között a teljesítményelismerést időarányosan kell szerepel
tetni.

10. Az irányadó időszakban, valamint október 31-e és a kifizetés 
határideje között elhunyt beosztottakat megillető teljesít
ményelismerést az illetményére jogosultnak kell kifizetni.

11. A bel- és külföldi tanintézetekhez áthelyezett, illetve vezé
nyelt hallgatók teljesítmény elismerésének kifizetése az illet
ményüket számfejtő pénzügyi szerv feladata.

12. A teljesítményelismerésből való kizárásra -  a kizáró ok fel
tüntetésével -  parancsban kell intézkedni.
A miniszter és az államtitkár kinevezési hatáskörébe tartozók 
esetében a parancsot a BM személyzeti csoportfőnök készítse 
elő.

13. A teljesítményelismerés kifizetéséről az illetékes pénzügyi 
szerv hivatalból köteles gondoskodni.
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14. A teljesítményelismerés nyugdíj- és táppénzalapot képez, 
amelyből -  az illetményből és az egyéb illetmény-jellegű 
járandóságoktól elkülönítetten -  nyugdíjjárulékot kell le
vonni.

15. A teljesítményelismerés fedezeti forrását a költségvetési év
ben létszámfeltöltetlenségből, bérszint megtakarításból, 
vagy egyéb okból keletkezett bérmaradvány, továbbá a költ
ségvetésből erre a célra biztosításra kerülő összeg képezi.
Az igénybe vehető béralap pénzügyi rendezéséről a BM 
vonatkozásában a BM terv és pénzügyi csoportfőnök köteles 
gondoskodni. Az állami tűzoltóság területi szervei vonatko
zásában a rendezésről a fővárosi, megyei tanács elnöke 
gondoskodik.

16. Felhatalmazom a BM terv és pénzügyi csoportfőnököt, hogy 
az utasítás végrehajtásával kapcsolatban intézkedést adjon 
ki, és a felmerülő vitás kérdésekben -  hivatásos állományt 
érintően a BM személyzeti csoportfőnökkel, polgári alkal
mazottak esetében az illetékes szakszervezeti szervvel egyet
értésben -  foglaljon állást.

17. Az utasításban foglaltaknak az állami tűzoltóság területi 
szerveinél történő végrehajtására a BM Tűzoltóság országos 
parancsnoka a Minisztertanács Tanácsi Hivatalával egyetér
tésben adjon ki intézkedést.

18. Ez az utasítás 1983. október 31-én lép hatályba. Egyidejű
leg a 21/1976. számú belügyminiszteri parancs, a 2/1976., 
a 9/1977., az 5/1978., a 4/1979., a 15/1979., a 10/1980., a 
8/1981. és a 6/1982. számú BM I/I. csoportfőnöki intézkedés, 
valamint a 8011/2- 1976. és 8011/10- 1976. számú BM I/I. 
csoportfőnöki körlevél hatályát veszti. Az utasításban foglal
takat a teljes személyi állománnyal ismertetni kell.

Dr. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügym iniszter

Készült: 630 példányban.
K apják: állam titkár,

m iniszterhelyettesek,
főcsoportfőnök-helyettesek,
országos (Kormányőrség) parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
BM I / I - 2 . Osztály (10 pld.),
BM I/I- 4. Osztály (20 pld.)
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok, 
országos parancsnokságok terü leti szervei, 
pénzügyi osztályvezetők (alosztályvezetők),
MSZMP BM PB,
KISZ BM Bizottság, 
tá rs fegyveres szervek,
K özalkalm azottak Szakszervezete BM Bizottsága, 
K özalkalm azottak Szakszervezete H atárőrségi Bizottsága, 
fővárosi és megyei tanácsok elnökei.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  BELSŐ HASZNÁLATRA!
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség

30- 3018/39/1983.

A B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  
TERV ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKÉNEK

18/1983. számú
INTÉZKEDÉSE

a személyi állomány teljesítményelismeréséről szóló 20/1983. 
számú miniszteri utasítás végrehajtására

Budapest, 1983. évi november hó 4-én.

A személyi állomány teljesítményelismeréséről szóló 20/1983. szá
mú belügyminiszteri utasítás végrehajtására, az utasítás 16. pont
jában kapott felhatalmazás alapján kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A teljesítmény elismerésre vonatkozó jogosultsági feltételek 
között (utasítás 1/b) pontja) jelzett 3 hónapi szolgálati (mun
ka-) viszony alatt konkrétan belügyi állományban folyamato
san eltöltött időt kell érteni, attól függetlenül, hogy a 3 hónap 
naptárszerűen mikorra esik.

2. A folyó évben kifizetésre kerülő teljesítményelismerés tekin
tetében irányadó időszak alatt (utasítás 2. pontja) 1982. no
vember 1-től 1983. október 31-ig terjedő időszakot kell fi
gyelembe venni.

3. A teljesítményelismerés mértékének megállapításakor (utasí
tás 2. pontja) „egyéb alapilletmény jellegű pótlékaként az 
alább megnevezett pótlékokat kell számításba venni:
-  valamennyi veszélyességi pótlék,
-  határőr pótdíj,
-  szolgálati különpótlék,
-  szolgálati különpótlék kiegészítés,
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-  idegennyelvtudási és nyelvismereti pótlék,
-  gépkocsivezetői pótlék,
-  munkahelyi pótlék,
-  energetikusi pótlék,
-  munkavédelmi pótlék,
-  kmb. csoportvezetői pótlék,
-  a repülők hajózó, műszaki osztálybasorolási és aranyko

szorús kiegészítő pótléka,
-  a 7/1983. BM számú utasítás alapján a pedagógusok ré

szére fizetendő valamennyi pótlék.

4. A tartalékos katonai szolgálatra behívottak részére (utasítás
4. pontja) folyósított keresettérítés megállapításánál a telje
sítményelismerést -  a kétszeres kifizetés elkerülése érdeké
ben -  figyelmen kívül kell hagyni.

5. Az időarányos teljesítményelismerést úgy kell kiszámítani, 
hogy a teljes összegű teljesítményelismerés (gyermekgondo
zási segély) egytizenketted részének megfelelő összeget kell a 
jogosultsági naptári hónapok számával szorozni. Az összeg 
megállapításánál a megkezdett, illetve a töredék hónap teljes 
hónapnak számít.

6. A nyugellátás megállapításához időarányosan (utasítás 9. 
pontja) figyelembe vehető összeget úgy kell megállapítani, 
hogy a nyugállományba helyezéskor kifizetett összeget az 
előző évi kifizetésből -  ha volt kifizetés -  ki kell egészíteni. 
Például: ha a nyugállományba helyezés időpontja 1984. jú
nius 30., a nyugállományba helyezéskor az 1983. november 
és 1984. június 30. közötti időszakra, tehát 8 hónapra kell
-  a folyósítási feltételek megléte esetén -  teljesítményel
ismerést fizetni és ezt az összeget kell az 1983. november hó
napban kifizetésre került összegnek a 4 hónapra eső részé
vel kiegészíteni.

7. A teljesítményelismerés után táppénz csak a megszakítás 
nélküli keresőképtelenség 31. napjától jár.

8. A nyugdíjas dolgozók részére kifizetésre kerülő teljesítmény
elismerés az évi 60 000,-  Ft kereseti keretösszegbe be
számít.

9. Az 1983. október 31-ét követő időszakban nyugdíjazott pol
gári alkalmazottak esetében a nyugdíjazás évére nyugdíjalap
ként figyelembe vehető teljesítményelismerés megállapítása 
érdekében az 1982. évben és az azt megelőző években kifize
tett évvégi teljesítményjuttatást a „Munkabér-jövedelem iga
zo lásinak  nem a munkabér, hanem az évvégi részesedés 
oszlopában kell kimutatni.

10. A kifizetésre kerülő teljesítményelismerés összegét az illet
ményszámfejtő kartonra fel kell jegyezni.
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11. A másodállásúak és mellékfoglalkozásúak részére kifizetett 
teljesítményelismerés egységes elszámolása érdekében az 5/ 
1982. számú BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedéssel 
kiadott Költségvetési Rovat- és Tételrendet kiegészítem a " 11/ 
80- 97 Másodállásúak, mellékfoglalkozásúak részére” altétel
lel.

12. A kifizetés miatt szükségessé váló pótelőirányzat-igényt soron 
kívül kell a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökséghez felter
jeszteni.

13. Ez az intézkedés 1983. október 31-én lép hatályba. Az intéz
kedésben foglaltakat az érintett személyi állománnyal ismer
tetni kell.

KINCSES ZOLTÁN s. k.,
r. vezérőrnagy 

főcsoportfőnök-helyettes

-  7 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/20/1983 /7


