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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMI NISZTERHELYETTESÉNEK

15. sZ. UTAsítÁSA
Budapest, 1959. május hó 22-én. 

 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának a BM. hivatásos és 
tartalékos személyi állományának szolgálatáról szóló 1959. 
évi lo5. sz. határozatának - a továbbiakban: Szolgálati 
Törvény - 66. pontja alapján járó leszerelési segély folyó
sítására nézve a Belügyminisztérium valamennyi testületére 
egységesen a következőket rendelem el:

I.
1./ A leszerelési segély jár azoknak a hivatásos állományból 

leszerelő véglegesített testületi tagoknak, akik has
a./ katonai rendfokozatnak, leszerelésükkor szolgálati, 

vagy rokkantsági nyugdíjra nem jogosultak,
b./ irodai rendfokozatúak, az öregségi nyugdíjhoz megkí

vánt feltételekkel nem rendelkeznek és rokkantsági 
nyugdíjra sem jogosultak.

2./ Nem jogosultak a leszerelési segélyre:
a./ a saját kérelemre,
b./ a más belügyi testülethez - beleértve a Munkásőrség 

hivatásos állományát is - és a Néphadsereg állományá
ba áthelyezettek.

c./ a fegyelmi, határozat és a bírói Ítélet alapján elbo
csátottak, valamint

d./ a leszereltek hozzátartozói.

3./ A leszerelési segély összege:
a./ 5 évnél rövidebb szolgálati idő esetén két havi 

illetménynek megfelelő összeg.
Ebből a leszerelés alkalmával a leszerelőnek egy 
havi illetményt kell kifizetni. Amennyiben a loszerelt
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3o napon belül elhelyezkedni nem tud; részére ki kell 
fizetni további egy havi illetményt is.

bé/ 5 évi és ennél hosszabb szolgálati idő esetén két havi, 
valamint a hatodik és minden további teljes eltöltött 
év után fél-fél havi illetménynek megfelelő összeg, 
továbbá a családi pótlékra jogosult minden gyermek 
után a leszerelési segély 15 %-a. Ezek együttes össze
ge azonban nem haladhatja meg a 6 havi illetményt.
A leszereléskor két havi illetménynek megfelelő összeget 
kell a leszerelőnek folyósítani. Ha a leszerelt sze
mély 60 napon beiül elhelyezkedni nem tudott, részére 
az elhelyezkedésig - legfeljebb azonban a leszerelési 
segélyként maximálisan járó Összeg erejéig - havonta 
egy-egy havi illetményének megfelelő összeget kell 
kifizetni.

4./ Az Elnöki Tanács határozata alapján a Belügyminiszter mél
tánylást érdemlő esetben kivételesen az 1-3. pontban 
foglalt rendelkezésektől eltérően is engedélyezheti le
szerelési segély kifizetését, illetve elrendelheti a 3. 
pontban emlitettnél magasabb összegű segély kifizetését 
iS.

A z ilyen irányú javaslatokat, illetve kérelmeket véle
ményezéssel ellátva a BM. Személyzeti Főosztályhoz kell 
felterjeszteni.

5 . /  A leszerelési segély összegének megállapitásánál:
a./ "havi összilletmény" alatt a leszerelt legutolsó rend

fokozata és beosztása alapján megállapított havi alap- 
illetményét, és a családi pótlék kivételével a rend
szeresen járó pótlékainak és pótdijainak az elbocsátá
sát megelőző hóra járó együttes összegét kell ér
teni.
Amennyiben a leszerelt a leszerelését megelőzően fel- 
függesztés, vagy betegség miatt csökkentett illetmény
ben részesült, a csökkentést figyelembevenni nem 
szabad.

b./Szolgálati időként a 14/1959 sz. miniszterhelyettesi 
utasitás előirásainak megfelelő szolgálati, időt kell 
számitásba venni? a leszerelés évében eltelt idő 
figyelmen kivül hagyásával.

c./Kizárólag azon gyermekeket szabad fi gyelembevenni- 
akik után a leszerelt kapot t családi pótlékot.
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d./ A gyermekenkénti 15 %-os kiegészítést a két havi, 
és az 5 évet meghaladó teljes szolgálati évek 
után. járó fél—fél havi leszerelési segély együttes 
összege alapján kell kiszámítani.

II.

 6./ A leszerelési segélyre való jogosultság, a leszerelési 
segély összegének megállapitása és folyósítása annak a 
pénzügyi osztálynak, szervnek — továbbiakban: illetékes 
pénzügyi szerv — a feladata, amely a leszerelt rendsze
res illetményét számfejtette.

7 . /  A leszerelési segély folyósításának alapja az elbocsátást 
elrendelő állományparancs. Az állományparancsban a lesze
relési segély folyósítását külön elrendelni nem 
kell.

8./ A leszerelési segély egy, - illetve - 5 évi és ennél
hosszabb szolgálati idő esetén - kettő havi illetménynek 
megfelelő részét, a. 15 napi leszerelési illetménnyel 
együtt, a leszerelés napján egyösssegben a leszerelő 
külön kérelme nélkül ki kell fizetni.

9 . /  A leszerelési segély egy, illetve kettő havi illetményen 
felüli részét, csak az esedékességi időpontokban benyuj-
tott Írásbeli kérelem alapján lehet folyósítani, amennyi
ben a kérelemben a leszerelt büntetőjogi felelősségének 
tudatában kijelenti, hogy:
a./ munkaviszonyban nem áll,
b./ a BM. szervei elhelyezni nem tudták,

c ./ havi looo Ft. vagy ennél magasabb jövedelmet bizto
sító kereső foglalkozást /magán ipar, földművelés, 
stb./ nem folytat.

lo./ A büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozaton 
kivül az a-b. pontokban foglaltakat hiteltérdemlően 
igazolni is kell.
A munkaviszony szünetelésének igazolására kizárólag az 
illetékes belügyi szerv által a leszereléskor kiállított 
 u.n. "Munkavállalói igazolási lap"—ot és a munkakönyvét 
szabad elfogadni, míg azt a körülményt, hogy a BM. szer
vei elhelyezni nem tudták az illetékes személyzeti szerv 
által kiadott igazolással lehet bizonyítani.
Az illetékes személyzeti szerv az igazolás kiadását 
megtagadhatja, ha az elbocsátott a részére felajánlott 
elhelyezkedési lehetőséget ~ kielégítő indok nélkül - 
nem fogadta el.
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11./ A már beszüntetett leszerelési segélyt újból folyó
sítani akkor sem szabad, ha a leszerelt munkaviszonya 
az egyébként járó leszerelési segélyösszeg teljes 
igénybevétele előtt megszűnik.

III.
12. / A  folyósitásra kerülő leszerelési segélyből az illet

ményt terhelő tartozásokat - az illetményekből történő 
levonásokra vonatkozó rendelkezések szerint - le kell 
vonni.

13. / leszerelési segélyt a költségvetés ol/ll.kv. tétel ter
hére kell elszámolni.

14. / A leszerelési segélyt az illetményszámfejtő lapon ese
tenként külön-külön sorban kell számfejteni, hivatkozás
sal a parancsnak, illetve annak az ügyiratnak az iktató- 
számára, amelynek alapján a számfejtés történt. A szám
fejtett leszerelési segélyt a ki- és átutalások könyvében 
és a létszám és utalványozási gyűjtőben külön hasábban 
múltra történő utalványozásként kell szerepeltetni.

15. / A negyedévi költségvetési beszámoló jelentések 7. sz.
 táblázatának 3o. sorszáma alatt fel kell tüntetni - a
ki és átutalások könyve alapján - a beszámolási idő
szakban leszerelési segély cimén folyósitott összegeket, 
valamint a segélyben részesültek számát.

16./ Jelen utasitás kiadása napjától érvényes azzal, hogy az 
1959. március hó 1. napjától elbocsátott személyekre 
amennyiben kérik és a szükséges előfeltételekkel rendel
keznek - alkalmazni kell.

Bartos Antal sk. 
miniszterhelyettes.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

Központi fő és önálló osztályvezetők,
Országos parancsnokságok,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok,

 Járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.
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