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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

Szám: 10- 21/21/1986.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

21/1986. számú 
U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői 
részére járó ruhakoptatási juttatás szabályozásáról

Budapest, 1986. évi október hó 14-én.

A Belügym inisztérium  m unkájának önkéntes segítői részére
járó ruhakoptatási ju tta tás  szabályozására kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Ruhakoptatási ju tta tásra  jogosult az az önkéntes rendőr, 
önkéntes ha tárő r (a továbbiakban: önkéntes segítő), aki a 
tárgyévben legalább 50 óra szolgálatot teljesített.

2. Ruhakoptatási ju tta táskén t az illetékes szerv költségvetési 
javaslatában az önkéntes segítők tényleges létszáma alapján 
500 Ft/fő/év költség tervezhető.

3. A ruhakoptatási ju tta tá s t m inden évben utólag, a tárgyévet 
követő január hó 31-ig kell az a rra  jogosult részére a tel
jesíte tt szolgálati órák figyelem bevételével kifizetni, amely
nek összege 500,-  F t-tó l 700,-  F t-ig  terjedhet.
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4. A ruhakoptatási ju tta tás  folyósítása és elszámolása rendjé
nek szabályozásáról a BM terv  és pénzügyi csoportfőnök 
gondoskodjon.

5. Ez az utasítás kiadása napján  lép hatályba, rendelkezéseit 
az 1986. évi ruhakoptatási ju tta tás  kifizetésénél alkalmazni 
kell. Ezzel egyidejűleg a 10/1978. számú belügym iniszteri 
parancs hatályát veszti. Az utasításban foglaltakat az érin
te tt személyi állom ánnyal és az önkéntes segítőkkel ism er
tetn i kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 2800 példányban.
Kapják: államtitkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai, 
rendőr-főkapitányok, helyetteseik,
rendőrkapitányságok vezetői osztály (alosztály) vezetői (5- 5 db), 
HŐR ezred- és kerület parancsnokai (4- 4 db), 
rendőrőrsök parancsnokai,
határőr őrsök, mélységi őrsök, FEP-ek parancsnokai, 
valamennyi pénzügyi osztály (alosztály) vezető (2- 2 db).
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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség

BELSŐ HASZNÁLATRA!

Szám : 30- 1010/82- 1986.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
TERV ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

8/1986. számú 
I N T É Z K E D É S E

a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői 
részére járó ruhakoptatási juttatás szabályozásáról szóló 
21/1986. számú belügyminiszteri utasítás végrehajtásáról

Budapest, 1986. évi október hó 14-én.

A Belügym inisztérium  m unkájának önkéntes segítői részére 
járó ruhakoptatási ju tta tás  szabályozásáról szóló 21/1986. szá
mú belügym iniszteri utasítás 4. pontjában foglaltak alap ján  a 
folyósítás és elszámolás rendjére vonatkozóan kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A ruhakoptatási ju tta tásra  való jogosultság m egállapításá
nak alapját a Belügym inisztérium  m unkájának önkéntes se
gítői szabályzatában m eghatározott önkéntes segítői csoport
naplóban rögzített szolgálatteljesítés óraszáma képezi.

2. Az az önkéntes segítő, aki az 50 óra szolgálati óraszámot 
nem teljesítette, ruhakoptatási ju tta tásban  nem részesíthető. 
Az 50 óra szolgálati óraszámot teljesíte tt önkéntes segítő
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részére 500,-  F t ruhakoptatási ju tta tás  fizethető ki. A ki 
nem fizetett ruhakoptatási ju tta tá s  terhére  az 50 ó rát meg
haladó szolgálati óraszámot teljesíte tt önkéntes segítők ruha
koptatási ju tta tása  -  a te ljesíte tt óraszám nak megfelelően 
differenciálva -  700,-  Ft-ig felemelhető. Ez esetben a ru
hakoptatási ju tta tá s t 50- , F t-ta l m aradék nélkül osztható 
összegben kell megállapítani.

3. A ruhakoptatási ju tta tás  összegének m eghatározása érdeké
ben az önkéntes segítői csoport irányításáért felelősnek a 
tárgyévet követően január hó 5-ig -  a m ellékletben meg
határozott nyom tatvány alapján -  névjegyzéket kell készí
teni. A névjegyzéket az irányító  szerv vezetőjének záradé
kával az illetékes pénzügyi szolgálatnak kell kifizetés cél
jából megküldeni.

4. A pénzügyi szolgálat a névjegyzék felülvizsgálata u tán ja 
nuár hó 31-ig gondoskodjon a ruhakoptatási ju tta tás  kifi
zetéséről.

5. A ruhakoptatási ju tta tá s t adó vagy járulék  levonás nem  te r
heli, azt jövedelem ként -  sem a nyugdíj megállapítás, sem 
egyéb tek in tetben  -  szám ításba venni nem szabad.

6. Am ennyiben az önkéntes segítő elhalálozik, de a kifizetés 
jogosultságának feltételei m egvannak, akkor a hozzátarto
zója részére a ruhakoptatási ju tta tás  kifizethető.

7. Ez az intézkedés kiadása napján  lép hatályba, rendelkezé
seit az 1986. évi ruhakoptatási ju tta tás  kifizetésénél alkal
mazni kell. Ezzel egyidejűleg a 3/1978. számú BM terv  és 
pénzügyi csoportfőnöki intézkedés hatályát veszti. Az intéz
kedésben foglaltakat az é rin te tt személyi állom ánnyal és az 
önkéntes segítőkkel ism ertetni kell.

DR. HIMBER PÉTER s. k.,
r. ezredes

főcsoportfőnök-helyettes

4  -
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Melléklet a 8/1986. számú csoportfőnöki intézkedéshez.

Szám:
szerv megnevezése

N É V J E G Y Z É K
az 19..........  évi ruhakoptatási juttatás megállapításáról

s.
sz. N é v

Telj. szol
gál. órák 

száma

Megállapí
tott összeg 

Ft
Szem.
szám

Átvevő
aláírása

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ö s s z e s e n :
Megjegyzés: A 4. oszlopban az intézkedés 2. pontjában foglaltaknak 

megfelelően a javasolt összeget kell szerepeltetni. Annál az 
önkéntes segítőnél, aki az előírt 50 óra szolgálati óraszá
mot nem teljesítette, ott Ft összeget feltüntetni nem lehet. 
Az összesen rovatban szereplő összeg nem lehet több, mint 
az önkéntes segítők létszámának és az egy főre tervezhető 
összegnek a szorzata.

Záradék: A névjegyzékben felsoroltak közül ...... fő a 21/1986. szá-
mú BM utasításban meghatározott feltételeknek eleget tett és
ruhakoptatási juttatásra jogosult .....  fő nem tett eleget a
meghatározott feltételeknek, így ruhakoptatási juttatásra 
nem jogosult.
..........................  19....................................  hó ......-n.

önkéntes segítői csoport 
irányításáért felelős

EGYETÉRTEK:
19................................. hó

közvetlen vezető 

-n.

szerv vezetője
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