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F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K I  UTASÍ TÁS  

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA
Budapest, 1968. évi július hó 11-én.

A jutalmak és jutalomszerű juttatások nyugdíjjárulék fize
tési kötelezettség alá vonásáról szóló 8/1968. BM I. Fcsf. 
számú utasítás (továbbiakban: Ut.) végrehajtásával össze
függő kérdéseket az alábbiak szerint szabályozom:

1. Az Ut. 1. pontjában meghatározott nyugdíjjárulék fizetési 
kötelezettség kiterjed a költségvetés 02/11. és 02/42. té
teléről származó minden személyi ju ta lomra, valamint kü
lön rendelkezéssel jutalomnak minősített juttatásra.
Nem vonatkozik az Ut. a 02/11. tételre tartozó
-  újítási, találmányi, ésszerűsítési díjakra,
-  a különféle tanulmányi, lövész-, sport-, kulturális verse

nyeken résztvevők jutalmára,
-  a kollektíváknak adott díjazásokra, jutalmakra, vala

mint az ajándékokra.

2. A nyugdíjjárulék mértékét a 4527/1 -  1966. I/I. Csfség. 
számú utasítás 4. pontja szerint az egyéb járandóságoktól 
(illetmény, stb.) elkülönítetten kell megállapítani.

3. A nyugdíjjárulék levonását a következők szerint kell vé
gezni:
a) pénzjutalom esetén a járulékot a jutalomból kell levonni.

A jutalom átvételét igazoló okmányon (elismervényen) 
ki kell mutatni a jutalom tényleges (bruttó) összegét, a 
jutalmat terhelő nyugdíjjárulékot, valamint a kifizetés
re kerülő (nyugdíjjárulék levonásával képzett) nettó ju 
talmat,

b) a tárgyjutalom után esedékes járulék a szerv jutalom- 
keretét terheli, amelyet jutalmazottanként az adott tá r
gyak értéke alapján külön-külön kell megállapítani,

c) az ingyenes, vagy kedvezményes bel- vagy külföldi üdül
tetés, társas utazás és egyéb természetbeni jutalmazás
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esetén az a forintköltség a járulék-megállapítás alapja, 
amelyet a szerv a jutalomkeretéből az adott jutalomra 
fordított. A járulékot ez esetben is jutalmazottanként 
külön-külön kell kiszámítani,

d) a BM IV/III. Csfség Üdültetési é s  Gyermekneveltetési 
Osztály által központilag finanszírozott külföldi csalá
dos jutalomüdülés pénzbeni egyenértéke -  a résztvevő 
családtagok számától függetlenül -  egységesen 5 000 
Ft.
Az ezt terhelő nyugdíjjárulékot az Üdültetési és Gyer
mekneveltetési Osztály központilag egyenlíti ki.

4. A nyugdíjjárulékot a ju ta lom végleges kiadásként történő 
elszámolásakor kell leróni.

5. A jutalomnak az Ut. 2. pontja szerinti számításba vétele 
céljából:
a) a Nyugdíjszabályzat (3112/1964. számú Korm. határo

zat) alapján járó ellátásokhoz szükséges " 1., illetve 2. 
számú Adatszolgáltató lap” 3., illetve 5. pontjánál a 
nyugállományba helyezést megelőző 12 hónapban adott 
jutalom összegét is fel kell tüntetni, ha arra  vonatko
zóan az érdekelt az állományilag illetékes személyzeti

• szerv igazolását benyújtja. Értelemszerűen ezt az eljá
rást kell követni a Nyugdíjszabályzat 6. pontja szerinti 
illetményrögzítésnél is,

b) az irodai állományúak társadalombiztosítási nyugellátá
sának alapjául szolgáló munkabérátlaghoz az 5/1959.
(V. 8.) Mü M számú rendelet szerint irányadó időszak
ban az érdekelt részére adott minden jutalmat ki kell 
mutatni, az erre nézve az előző alpontban előírt, de az 
említett időszakot felölelő igazolás alapján,

c) a polgári állományúaknak adott jutalmakat ezek illet
ményszámfejtő lapjára, valamint a 7247/1960. Terv- 
és Pü. Főo. számú utasítás 20. pontja szerinti időszak
ban " Munkaviszony nyilvántartó lap”-jára fel kell je
gyezni. A jutalmakat mindazoknak az ellátásoknak, 
illetőleg kötelezettségeknek az esetén, amelyek az átlag- 
kereset alapján kerülnek megállapításra, figyelembe kell 
venni. Ennek megfelelően a 4642/1966. BM I/I. Csf. 
számú utasítás 49/a. pontjának alkalmazásánál a meg
betegedést közvetlenül megelőző 12 hónapon belül ka
pott jutalom 3/12-e vehető figyelembe.

6. Az Ut. kihirdetését megelőzően folyó évben adott jutalmak 
után a nyugdíjjárulék lerovása a következők szerint törté
nik:
a) a 3/1968. (I. 16.) számú miniszteri utasítás I. részével 

elrendelt egyszeri ju ttatás készpénzjutalommal esik egy 
tekintet alá. Ez után a nyugdíjjárulék központilag kerül 
elszámolásra,

b) minden más jutalom, illetőleg juttatás után -  a 3/d. 
pont szerinti külföldi csereüdültetés kivételével -  a 
szerv jutalomkerete terhére kell pótlólag leróni.
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7. A nyugdíjalapnak visszamenőleges módosulása folytán 
esetleg szükségessé váló nyugdíjmódosításról külön törté
nik intézkedés.

8. A tekintetben, hogy valamely ju ttatás jutalomnak minő
sül-e, és hogy valamely nem pénzbeni jutalomnak mennyi 
a pénzbeni értéke, vitás esetben az I/I. Csfség Illetmény 
és Munkaügyi Osztályának állásfoglalása irányadó.

A pénzügyi szervek (illetményszámfejtő helyek) a végrehajtás 
érdekében a szükséges intézkedéseket -  beleértve a jutalom- 
kerettel rendelkező szervek tájékoztatását is -  saját hatás
körükben tegyék meg.

PÁL ANTAL s. k.,
rendőrezredes 

BM I/I .  csoportfőnök
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