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13/1987. számú 
I N T É Z K E D É S E

a nem esfém tartalm ú hulladékanyagok gyűjtésében, 
hasznosításában közvetlenül résztvevő dolgozók anyagi 
ösztönzéséről szóló 8 1984. számú BM terv  és pénzügyi 

csoportfőnöki intézkedés módosításáról

Budapest, 1987. augusztus 14.

A Belügyminisztérium  szerveinél (a továbbiakban: szervek) ke
letkezett nem esfém tartalm ú hulladékanyagok (a továbbiakban: 
hulladékanyagok) hasznosításából származó bevételek növelése 
érdekében a gyűjtésben, válogatásban és szétbontásban közvet
lenül résztvevő dolgozók anyagi ösztönzése szabályozásának 
módosítására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A nem esfém tartalm ú hulladékanyagok gyűjtésében, haszno
sításában közvetlenül résztvevő dolgozók anyagi ösztönzésé
ről szóló 8/1984. sz. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intéz
kedés (a továbbiakban: int.) 4. pontjának helyébe a követke
ző rendelkezés lép:

4. A hulladékanyagok gyűjtésében, válogatásában közvetle
nül résztvevő dolgozók anyagi ösztönzésére, prem izálásá
ra — a szervet illető bevétel 40% -a erejéig — személyi
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ösztönzési alap képezhető, am elyet a konkrét felhasználás 
alkalmával a 23/22 „Á r- és díjbevétel terhére  fizetett 
anyagi ösztönzés” költségvetési tételen kell elszámolni.

2. Az Int. 6. pontja első bekezdése helyébe a következő rendel
kezés lép:

6. Az elhasználódott ezüstcink akkum ulátorok szétbontásá
ban, illetve az ehhez kapcsolódó feladatokban (mérlegelés, 
nyilvántartás, elszámolás stb.) közreműködő személyi ál
lomány részére — az értékesítés u tán  befolyt bevételből 
— cellánként 2,— Ft ju ta lék  kerülhet kifizetésre.

3. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, ezzel egyide
jűleg a 8/1984. sz. BM terv  és pénzügyi csoportfőnöki intéz
kedés 4. és 6. pontja első bekezdése hatályát veszti. Az intéz
kedésben foglaltakat az érin te tt személyi állom ánnyal ism er
tetni kell.
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