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EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

a Belügyminisztériumban és szerveinél foglalkoztatott 
nyugdíjasok felülvizsgálatáról

Budapest, 1983. évi április hó 22-én.

A Belügyminisztériumban és szerveinél foglalkoztatott nyugdíja
sok indokoltságának felülvizsgálatára -  miniszter elvtárs felha
talmazása alapján -  kiadjuk az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Állományparancs kiadására jogosuli-vezető-(parancsnok) a szer

szükségességét az alábbi szempontokra figyelemmel 1983. má
jus 31-ig vizsgálja felül;
a) Nyugdíjasok foglalkoztatására elsősorban fizikai munkakör

ben kerüljön sor, továbbá olyan esetekben, amikor a szerve
zetszerű létszámhelyek betöltésére tartósan nincs más mód.

b) A nyugdíjasok alkalmazásánál követelmény, hogy szakis
merete, tapasztalata a foglalkoztató szerv számára hasznos 
legyen, a legfőbb szempont, hogy tevékenységüket elsősor
ban a végrehajtás területén fejtsék ki.

c) A szolgálati követelmények elsődlegességének érvényesülé
sét mindenkor előtérbe kell helyezni, a nyugdíjas foglalkoz
tatásának nem lehet indoka az alacsony nyugdíj, a személy 
kedvezőtlen szociális helyzete.

d) A foglalkoztatás indokoltságának felülvizsgálata különös fi
gyelemmel terjedjen ki a 10.000,-  Ft-on felüli nyugdíjjal 
rendelkezőkre, továbbá a havi 3000,-  Ft vagy e feletti 
bérért dolgozókra.
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2. A felülvizsgálat eredményeként el kell érni, hogy:
a) a foglalkoztatottak száma a legindokoltabb mértékre korlá

tozódjon, csökkenjen, és bérmegtakarítást eredményezzen;
b) a tovább-foglalkoztatásra kerülő nyugdíjas részére a fize

tendő bér ne a szolgálati ideje alatt elért rendfokozatára 
vagy beosztására figyelemmel kerüljön megállapításra, ha
nem mindenkor a ténylegesen elvégzett munkával (teljesít
ménnyel) legyen összhangban.

3. Az intézkedés végrehajtásáról a felülvizsgálatra kötelezett szer
vek vezetői június 15-ig a BM I/ I. Csoportfőnökséggel közöljék, 
hogy hány fő nyugdíjas foglalkoztatásának megszüntetésére ke
rült sor és összesen hány forint havi bérkeret, illetőleg bér
alap megtakarítást értek el.

4. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

KINCSES ZOLTÁN s. k., KISS LAJOS s. k.,
r. vezérőrnagy r. vezérőrnagy

főcsoportfőnök-helyettes főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 100 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak. 

Kapják: elosztó szerint.
Nyt. sz.: 4- 14/25/1983.
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