
Budapest, 1986. évi. május hó 4-én.

A 38/1981. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott Személy
zeti Munka Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) egyes 
rendelkezéseinek módosítására

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A Szabályzat a parancs mellékletét képező rendelkezés sze
rint módosul.

2. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg a 
38/1981. számú belügyminiszteri parancs 246. pontja hatá
lyát veszti. A parancs rendelkezéseit a személyi állománnyal 
ismertetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügym iniszter

Készült: 3500 példányban.
K apják: a 38/1981. sz. m iniszteri parancs elosztója szerint.
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13-1-10/86

SZIGORÚAN TITKOS!BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10- 22/8/1986.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
B E L Ü G Y M I NISZTERÉNEK 

8/1986. számú 
P A R A N C S A

a 38/1981. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott 
Személyzeti Munka Szabályzata egyes rendelkezéseinek

módosításáról



A 8/1986. számú belügyminiszteri parancs melléklete

1. A szabályzat 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sz. 28. A közvetlen parancsnoknak és a személyzeti 
szerv megbízottjának a hivatásos állomány vala
mennyi tagjával a szolgálat felső korhatárának el
érése előtt egy évvel beszélgetést kell lefolytatni. 
A megbeszélésen a nyugállományba helyezés té
nyét, idejét, az esetleges visszatartás kezdeménye
zését feljegyzésben kell rögzíteni. A személyzeti 
szerv megbízottja ismertesse a nyugdíjjogosultság 
szempontjából elismert szolgálati időt. Az érintett 
személy által felvetett kérésre a parancsnok, illet
ve a személyzeti szerv harminc napon belül köte
les választ adni.
A feljegyzés két példányban készül, melynek egy 
példányát a személyi anyagban kell elhelyezni, egy 
példányát pedig a pénzügyi szervnek kell megkül
deni. (1. sz. minta)
A nyugállományba helyezési vagy visszatartási ja
vaslatot esedékesség előtt két hónappal kell felter
jeszteni a hatáskörileg illetékes vezetőhöz.”

2. A szabályzat 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sz. 41. A hivatásos állomány felső korhatárt elért tagjai
nak szolgálatban való visszatartását a vonatkozó 
rendelkezésekben foglaltak alapján a BM Hatáskö
ri Listában meghatározott vezetők -  a Szabályzat 
28. pontjában előírtak szerint -  rendelhetik el.”

3. A szabályzat 243. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sz. 243. Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltése 
előtt egy évvel a polgári állományú dolgozóval 
meg kell beszélni a nyugállományba helyezés kö
rülményeit. A beszélgetésen az illetékes parancs
nok és a munkaügyi (személyzeti) előadó vegyen 
részt, amelyre meg kell hívni az illetékes szak- 
szervezeti tisztségviselőt is.”
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A beszélgetésről két példányban feljegyzést kell 
készíteni, melynek első példányát a dolgozó sze
mélyi anyagában kell elhelyezni, második példá
nyát a pénzügyi szervnek megküldeni. (2. sz. 
minta)
Továbbá: az öregségi nyugdíjra jogosító szolgálati 
idő megállapítása céljából -  a Társadalombizto
sítási Főigazgatóság által e célra rendszeresített és 
a dolgozóval aláíratott nyomtatványon -  az ille
tékes igényelbíráló szervtől a munkáltató személy
zeti és pénzügyi szerve köteles kérni annak közlé
sét, hogy az érintett dolgozó megszerezte-e az 
öregségi nyugdíjra jogosító szolgálati időt, illető
leg mennyi beszámítható szolgálati idővel rendel
kezik. (F)

4. A Szabályzat függelékében felsorolt Sz. 75. és Sz. 240. pon
tok helyébe a következő rendelkezések lépnek, illetve az Sz.
243. ponttal kiegészül:
„Sz. 75. A 24/1985. BM számú utasítás a tanulmányi szer

ződéskötésről és a felsőoktatási intézmények bel
ügyi ösztöndíjas hallgatóinak a Belügyminisztéri
um szervei állományába történő kinevezéséről.

„Sz. 240. A 35/1985. számú belügyminiszteri parancs a Bel
ügyminisztérium polgári alkalmazottai képesítési 
követelményének szabályozásáról.

„Sz. 243. A Minisztertanács elnökhelyettesének 13/1985.
(XII. 10.) ME számú rendelete: egyes társadalom- 
biztosítási rendelkezések módosításáról.”
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szerv megnevezése
1. sz. minta

Szám:

FELJEGYZÉS
a hivatásos állomány tagjának nyugállományba helyezési előkészítéséről

A mai napon beszélgetést folytattunk

...........................................................................................................................................  (név, r.-fok.)

........................................................................................ (anyja neve)

..................................................... (személyi szám)

.................................................................................  (beo. helye) elvtárssal nyugállományba helye
zéséről.

A parancsnok közölte az érintett elvtárssal, hogy nyugdíjra jogosultságára tekintettel
-  kezdeményezni fogja szolgálati viszonyának

55. életéve betöltésekor, ......................-i hatállyal történő megszüntetését,**
-  kezdeményezni fogja a szolgálatban való visszatartását.**

..................................................................elvtárs kijelenti, hogy a parancsnoki kezdeményezés
sel egyetért,** nem ért egyet.**

A megbeszélésen a személyzeti szerv megbízottja ismertette -  a személyi anyagban elhelye
zett okmányok alapján -  a nyugdíjjogosultság szempontjából elismert szolgálati időt, vala
mint külön a hivatásos állományban eltöltött időt.

Felhívta a figyelmet az esetlegesen még beszámítható szolgálati idők igazolására.

A megbeszélésen a hivatásos állomány tagja átvette a 48 102/15/1983. sz. Tájékoztatót, amely 
tartalmazza a nyugdíjjogosultság és megállapítás főbb szabályait és a nyugállományba helye
zés után szerezhető jogosultságot.

A megbeszélés során rendezetlen kérdés nem maradt.**

A megbeszélés során az alábbi rendezésre váró kérdések maradtak:**

A kérdésekre a parancsnok 30 napon belül választ ad. 

.................................................... . 19.....................................  hó ..........  nap.

közvetlen parancsnak személyzeti szerv képviselője

állom ány tag ja

Készült: 2. példányban.
K apják: 1. pld. személyzeti szerv (személyi anyagába lerakandó) 

2. pld. pénzügyi szerv 
** A nem kívánt részt á t kell húzni.
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szerv megnevezése
2. sz. minta

Szám:

FELJEGYZÉS
a BM polgári alkalmazott nyugállományba helyezési előkészítéséről

A mai napon beszélgetést folytattunk

.........................................................................................................  (név, munkaköri cím)

....................................................................  (anyja neve)

....................................................................  (személyi szám)

..................................................................................  (beo. helye) elvtárssal nyugállományba helye
zéséről.
A parancsnok (vezető) közölte az érintett elvtárssal, hogy nyugdíjra jogosultságára tekintettel

-  kezdeményezni fogja munkaviszonya megszüntetését,**
-  munkaviszonya megszüntetését nem kezdeményezi, mert munkájára továbbra is 

igényt tart.**
A dolgozó kijelenti, hogy nyugdíjjogosultságára tekintettel

-  munkaviszonyát nem kívánja továbbra fenntartani,**

-  vezetői döntéstől függően, előreláthatólag .......................... -ig tovább kíván dolgozni,
nyugdíja megállapítása nélkül.**

A megbeszélésen a személyzeti szerv megbízottja ismertette -  a személyi anyagban elhelye
zett okmányok alapján -  a nyugdíjjogosultság szempontjából elismert szolgálati időt, és fel
hívta a figyelmét az esetlegesen még beszámítható szolgálati idők igazolására.
A szolgálati idő elismerési kérelem (társadalombiztosítási nyomtatvány) kitöltetésre került.
A megbeszélés során rendezetlen kérdés nem maradt.**
A megbeszélés során az alábbi rendezésre váró kérdések maradtak:**

A kérdésekre a parancsnok (vezető) 30 napon belül választ ad. 

................................. , 19 ...................................... hó .............. nap.

közvetlen parancsnok munkaügyi-személyzeti
főelőadó

BM polgári alkalm azott

Készült: 2. példányban.
K apják: 1. pld. személyi anyagába lerakandó,

2. pld. (a k itöltött szolgálati idő elismerési kérelem m el együtt) pénzügyi szerv. 
** A nem kívánt részt át kell húzni.
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