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A  4/1969. SZÁM Ú BELÜGYMINISZTERI PARANC S 

VÉGREHAJTÁSI U T A S ÍT Á S A

Budapest, 1969. május hó 21- én.

A  4/1969. számú miniszteri parancs végrehajtására az alábbiak szerint 

rendelkezem:

1/ A  miniszteri parancs 1. pontjában említett s zolgálati- /munka/ viszonyban 

töltött idő alatt a szolgálati időpótlék megállapításánál figyelembe vett időt 

kell érteni.

A z  1960. évi 0024. számú miniszterhelyettesi utasítással rendszeresített 

szolgálati pótidő a jubileumi jutalom /a továbbiakban: jutalom/ tekintetében 

nem vehető számításba.

2/ K i kell fizetni a jutalmat mindazoknak a jogosultsági feltételekkel egyéb

ként rendelkezőknek is, akik gyermekgondozási, vagy  illetménynélküli 

szabadságon vannak, vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítenek.

A  más minisztériumhoz, szervhez tartósan vezényelt testületi tag jutal

mát az a s zerv  fizeti ki, amelynél ténylegesen szolgálatot teljesít.

3/ A  jutalom a 25, 40, illetve 50. szolgálati év  utolsó hónapjában, illetve 

a nyugdíjazás, vagy  elhalálozás hónapjában járó alapilletménynek / rend

fokozati, beosztási illetmény és szolgálati időpótlék, illetve eü. pótdíj/ 

megfelelő összeg.

Ha a testületi tag betegség vagy más ok /pl . felfüggesztés/ miatt az 

említett hónapban csökkentett illetményben részesült, a jutalom a csökken

tést megelőző havi alapilletmény összegével azonos.
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A  jutalom összege minden olyan esetben, amikor a kifizetés az esedékes

ség időpontja után történik

-  amennyiben a testületi tag állományban van, akkor a kifizetés

-  amennyiben nyugállományban van, vagy  elhalálozott, akkor a nyugdíjazás, 

vagy elhalálozás

hónapjában járó havi alapilletménynek megfelelő összeg.

A  f. évben kifizetésre kerülő már esedékes jutalmaknál egységesen  az 1969. 

május havi illetményt kell alapul venni.

4/ A  jutalmat 1969. június hó 15 után mindig a feltételként előirt szolgálati idő 

elérését követő hónapban kell kifizetni.

A z  esedékes, de ki nem fizetett jutalmat az általános -  3 évi -  elévülési 

időn belül lehet kérni. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a szo lgá

lati v iszony az esedékesség időpont ja  után megszűnt.

5/ A  miniszteri parancs 4. pontjában előirt időtartamoktól nem lehet eltekinteni, 

ha a  testületi tag fegyelmi, becsületbírósági, vagy büntetőbírósági eljárás alatt 

áll, vagy annak következtében szerelték le, továbbá ha előzetes letartóztatás

ban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti.

6/ A  40 vagy esetleg 50 éves jutalomra is jogosultnak eg y  naptári évben akkor 

is csak egy  jutalom folyósítható, ha nyugállományba kerül, vagy elhalálozik.

7/ A  jutalmat az a  pénzügyi szerv  köteles számfejteni, amely a rendszeres il

letményt folyósítja.

A  kifizetett jutalmat az illetményszámfejtő lapon a "Hivatalos feljegyzések" ro

vatában, a szolgálati v iszony megszűnésekor pedig a "Munkavállalói igazolási 

lap"-on fel kell jegyezni.

Attól akine k  a hivatásos állományba kerülésekor 25 vagy  több évi beszámí

tott szolgálati ideje volt, nyilatkozatot kell kérni, hogy korábbi munkahelyén 

jutalomban nem részesült. Ha igen, akkor az után az idő után, am elyre a 

jutalmat már megkapta, újból -  a miniszteri parancs alapján -  nem jogosult.
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8/ A  jutalom nem számítható be a nyugdíjalapba. Nyugdíjjárulék, jövedelem

adó és egyéb más levonás nem terheli.

9/ A  jutalmat a költségvetés 02/12. tételén kell elszámolni.

A z  illetményszámfejtő helyek a jutalomban részesültek létszámát és a ki

fizetett összegeket 1969. július hó 5-ig az I/I. Csoportfőnökség Illetmény és 

Munkaügyi Osztályának jelentsék.

A  pénzügyi lebonyolítással kapcsolatos és egyéb, esetleg felmerülő kérdések 

rendezéséről az I/I. csoportfőnök gondoskodjék.

A z  utasításban foglaltakat a  személyi állománnyal a szükséges mértékben 

ismertetni kell.

Dr. Lantos József sk.

r.ezredes 

BM. I. főcsoportfőnök
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