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A BM SZEMÉLYZETI-, ÉS A BM TERV ÉS PÉNZÜGYI
CSOPORTFŐNÖKEINEK 

EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

2/1990.

a 85/1990. /IV.29./ MT rendelet belügyminisztériumi
végrehajtására

Budapest, 1990. május 15.

Egyes központi államigazgatási szervek dolgozóinak korenged
ményes nyugdíjazásáról szóló minisztertanácsi rendelet alapján 
a Belügyminisztérium központi szerveinél dolgozó polgári 
alkalmazottak /BM alkalmazottak, kinevezett- és szerződéses 
polgári alkalmazottak/ korengedményes nyugdíjazására az 
alábbiak szerint kerülhet sor:

- kérelmet az a BM polgári alkalmazott adhat be, aki 
1990. évben férfi az 55., nő az 50. életévét betöltötte, 
vagy betölti és legalább 30., illetve 25 évi munkaviszony
ban töltött idővel /szolgálati idővel/ rendelkezik;

- a kérelmet a BM Személyzeti Csoportfőnökségre, vezető
jének javaslatával legkésőbb 1990. május 31-ig meg kell
küldeni;

- a kérelemnek a személyi adatokon kívül /név, személyi szám, 
születési helye, anyja neve, lakcíme/ tartalmaznia kell a 
jelenlegi munkakörét, BM-ben töltött szolgálati idejét
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/az Összmunkaviszonyán belül/, a kérelem rövid indok
lását, /egészségi állapot, családi körülmény, új szakmai 
követelmény vállalásának nehézségei stb./ továbbá a 
nyugállományba helyezés időpontját, amely legkésőbb 
1990. december 15-e lehet;

- a beérkezett kérelmeket a BM Személyzeti Csoportfőnökség 
szervezésében társadalmi bizottság véleményezi.
A nyugdíjazást a miniszter javaslata alapján a Minisztertanács 
Hivatalának elnöke engedélyezi.

- A társadalmi bizottságban a személyzeti szervek képvi
selőjén kívül a szakszervezeti szervek képviselője is 
részt vesz.

- Az engedélyezési eljárást követően a nyugdíj előkészítés 
szabályai azonosak a közös megegyezés alapján történő 
nyugállományba helyezés szabályaival. Felmondási idő, 
elhelyezkedési segély ezen polgári alkalmazottak részé
re nem jár.

- A BM Személyzeti Csoportfőnökség Adatfeldolgozó és Igaz
gatási Osztálya a BM Központi Pénzügyi-, a BM Kormányőr
ség Pénzügyi-, valamint a BM Határőrség Országos Parancs
nokság Pénzügyi szerveivel olyan konkrét munkakapcsolatot 
alakítsanak ki, hogy az engedélyezést követően biztosítha
tó legyen az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges 
pénzügyi-, személyzeti okmányok
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elkészítése és legkésőbb 1990 . október 31-ig az 
illetékes társadalombiztosítási igazgatóságok 
részére történő megküldése.

 BERKESI FERENC r.ezds . D r. HIMBER PÉTER r.vörgv.
csoportfőnök   főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 100 pld-ban
Kapják: központi szervek vezetői /parancsnokai/

személyzeti és pénzügyi vezetők
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