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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

és
HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK 

3/1982. számú 
e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

a Belügy- és a Honvédelmi Minisztérium hivatásos 
állományú tagjai nyugdíjalapja számításáról

A fegyveres erők, fegyveres testületek és rendészeti szer
vek hivatásos állományú tagjainak nyugdijáról szóló 22/1971. /VI. 
1./ Korm. számú rendelet 21. §-ának /2/ bekezdése szerint a nyug
díjalapját képező illetményátlag nem lehet magasabb a társadalom
biztosítási jogszabályok szerint az öregségi nyugdíj megállapítá
sánál figyelembe vehető havi átlagkereset legmagasabb összegénél.
A társadalombiztosítási jogszabály ide vonatkozó rendelkezését 
1982. január 1-ével a 6/1982. /II.10./ MT számú rendelet módosí
totta. A módosításra tekintettel a hivatásos állomány nyugdíjalap
ja számításánál a következők szerint kell eljárni.

1. §

A Belügy- és a Honvédelmi Minisztérium hivatásos állományú 
tagjai /a továbbiakban: hivatásos állomány/ nyugellátásának alap
ját képező havi átlagkereset megállapításánál a 6/1982. /II.10./
MT számú rendelet és a végrehajtásáról szóló 1/1982. /II.10./ SZOT 
számú szabályzat rendelkezéseit figyelembe kell venni.
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2 . §

Az 1. §-ban előírtakat az 5/1981. /III.16./ MT számú ren
delet 11. §-ában foglaltak alapján az 1981. július 1. előtti jog
szabályok szerinti nyugellátás megállapításánál úgy kell alkalmaz
ni, hogy a jutalom nélküli nyugdíjalap 10 000 Ft-on felüli részét 
a 6/1982. /II.10./ MT számú rendelet szerinti korlátozott mérték
ben /sávozottan/ lehet számításba venni.

3. §

Az 1982. január 1-e előtt nyugállományba helyezett hivatá
sos állománynak átlagkereseti korlátozással megállapított nyugdí
ját az utasításban foglalt szabályok értelemszerű alkalmazásával 
kell kiegészíteni.

§

Az utasításnak a szolgálati nyugdíjak megállapítására, il
letőleg kiegészítésére vonatkozó rendelkezései azonosan vonatkoz
nak a rokkantsági nyugdijakra.

5. §

Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit 
a folyamatban levő ügyekre alkalmazni kell.

Budapest/ 1982. november hó 0 1 -n.

/ Dr. Pál Antal r. vezérőrnagy / / Kovács Pál altábornagy/
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