
BM I/I. Csoportfőnökség 
Illetmény és Munkaügyi Osztály
Szára: 5501/26-1968. Tárgy: A jutalmak és jutalomszerűjuttatások nyugdíjjárulék 

alá vonásáról szóló 8/1968. 
I/I.Csf. számú utasítás ki
egészítése.

A jutalmak és jutalomszerű juttatások nyugdíjjárulék fizetési kötele
zettség alá vonásáról szóló 8/1968. I. Fcsf. és 8/1968. I/I. Csf. szá
mú utasítással /utóbbi a továbbiakban: Ut./ szabályozott kérdések 
egyes eljárási vonatkozásaira nézve, az alábbiakat közlöm:

1./ Az Ut. 5. pontjához:

a./ A "Nyugdíjszabályzat" /3112/1964. Korm. számú határozattal mó
dosított 3102/1960. Korm. számú határozat/ hatálya alá tartozó 
katonai rendfokozatú hivatásos állományúak, illetőleg elhalá
lozásuk esetén ellátásra jogosult hátramaradt családtagjaik ré
szére megállapításra kerülő ellátások esetében a vonatkozó 
"Adatszolgáltató lap"-on a nyugellátás alapját képező "Illetményadatok"

 résznél ki kell mutatni az Ut. szerint a nyugdíj
alapba számító és az érdekeltnek nyugállományba helyezését 
/szolgálat alól történt felmentése napját/ közvetlen megelőző 
12 hónapon belül adott jutalom összegét és a jutalmazás nap
tári idejét,

Az illetékes személyzeti szerv által a jutalmazásról kiadott 
igazolást /Ut. 5/a./ az adatszolgáltató laphoz csatolni kell.

b./ A nyugállományba kerülő vagy nyugellátásra jogosult hozzátar
tozó hátrahagyásával elhalt irodai rendfokozatúak esetében a 
13.053/1962. BM. Terv- és Pü. Főo. számú utasítás mellékletének 
4. pontjában előirt munkaviszony nyilvántartó lapon:

- a "Munkáltató neve és telephelye" hasáb első sorába tovább
ra is a "BM 34.500“ megjelölés kerül,

- a "Biztosításra kötelezett munkaviszony tartama /-tól-ig/" 
hasábokban annak az időtartamnak a kezdő és befejező nap-
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ját kell feltüntetni, amelyre a munkabér összeg kimutatás
ra kerül.
Ez az időtartam általában a nyugállományba helyezés évének 
január hó 1. napjától a nyugállományba helyezés, illetve a 
kéthavi illetménnyel való ellátottság utolsó napjáig terje
dő idő és az ezt megelőző 4 teljes év. Ettől eltérni abban 
az esetben kell, ha a nyugállományba helyezett nyugdíjazását 
megelőzően, ennél rövidebb időtartamig dolgozott. /Az erre 
vonatkozó részletes eljárási szabályokat a 2/1966. Korm. 
számú rendelet 11-12. §-aival módosított 67/1958. /Xll. 24./ 
Korm. számú rendelet 31-32/A. §-a; továbbá a 3/1962. /III. 
18./ Mü.M. számú rendelet 14. §-ával, a 3/1963. /VI. 13./ 
Mü.M. számú rendelet 11. §-ával, valamint az 1/1966. /I. 14./ 
SzOT számú szabályzat 6. §-ával módosított, a 4/1964. /VI.
28./ Mü.M. számú rendelet 4. §-ával pedig kiegészített 5/1959. 
/V. 8./ Mü.M. számú rendelet 115-121. §-ai tartalmazzák./

- a "Munkabér összege" hasábba az előzőek szerint figyelembe 
vett időtartam alatt kifizetett /megállapított/ családi pót
lék nélküli bruttó összilletményt, tehát valamennyi nyugdíjjárulék

 alá vont illetményt, valamint az Ut. szerint figye
lembe vehető jutalmak /juttatások/ összegét kell feltüntet
ni. Nem szabad beszámítani a bármilyen okból /betegség, stb, 
miatt/ csökkentett illetményt.
Az utolsónak bejegyzett illetmény adat után, a nyomtatványt 
valamennyi hasáb aláhúzásával le kell zárni és a "Munkabér 
összeg" hasábot összegezni kell.
Ez alatt külön fel kell tüntetni az irányadó időszak során 
az érdekeltnek esetlegesen kifizetett baleseti járadék ös
szegét. Ezután fel kell sorolni a csökkentett illetménnyel 
való ellátottság és illetménynélküli /gyermekgondozási/ sza
badság időtartamát, illetőleg az egyéb okból illetmény nél
kül töltött időt.
A nyomtatvány kitöltésénél egyebekben a hivatkozott utasítás 
előírásai az irányadók.
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2./ Az Ut. 7. pontjához:

Az illetményszámfejtés szempontjából a szerv állományába tarto
zó, és a folyó évben az utasítás kiadását megelőzően nyugállo
mányba helyezett, illetőleg nyugdíjjogosultság miatt elbocsá
tott, vagy elhalálozás miatt állományból törölt és származékos 
nyugellátásra jogosult családtagokat hátrahagyok esetében, a
mennyiben az Ut. szerinti jutalomban részesültek, a következők 
szerint kell eljárni:

a . / Azokról a hivatásos állományuakról - külön véve a katonai

és külön az irodai rendfokozatokat - akik 1968. január 1- 
től a nyugállományba helyezésük hatályáig /a szolgálatból 
való felmentésig/ az Ut. szerint nyugdíjalapba beszámítható 
jutalomban részesültek; a névre, a rendfokozatra, a jutal
mazás időpontjára és összegére /Ft értékére/ vonatkozó ada
tokat tartalmazó, az illetékes személyzeti vezető által is 
aláírt jelentést kell - legkésőbb f. évi szeptember 30-ig - 
a Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökségnek felterjeszteni.

b./ A polgári alkalmazottakat ajánlott levélben értesíteni kell 
nyugdíjalapjuknak az Ut. szerint lehetséges növeléséről, 
Egyúttal igazolást kell küldeni számukra a figyelembe vehe
tő /1968. január 1. után adott/ jutalmakról, juttatásokról, 
közölni hogy igényük érvényesítése érdekében a nyugdíjukat 
megállapító Társadalombiztosítási Igazgatósághoz /kirendelt- 
séghez/ forduljanak.

Végül néhány eddig felmerült kérdésre tájékoztatásul közlöm, hogy:

- az Ut. 2. pontja szerint a nyugdíjjárulék mértékét elkülönítetten, 
vagyis kizárólag a jutalom összege után kell megállapítani, tehát 
a jutalmat nem kell a havi illetményhez vagy más bérjellegű járandó
sághoz hozzáadni.

-  A jutalmak, stb. nyugdíjjárulék alá vonása csak f. év január 1-ig 
visszamenőleges hatályú, tehát a jogosultság szempontjából is csak 
a január 1. után adott jutalmak vehetők figyelembe még akkor is, 
ha az ellátáshoz alapul szolgáló idő - mint pl. a katonai rendfo
kozatúak nyugdíjazása előtti 12 hónap - az Ut. hatályát megelőző 
időre is visszanyúlik.
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- Azok a jutalomszerű, vagy célfeladat díjazásaként felfogható ju
talmak, illetőleg juttatá sok, amelyek az érvényes rendelkezések 
szerint nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség alá nem tartoznak 
/pl: a 005/1961. számú miniszterhelyettesi és a 005/1963. számú 
I. főcsoportfőnöki utasítással szabályozott gépjárművezetői ju
talom/ nem esnek az Ut. hatálya alá.

- Egyes megyei szervek a f. évi jutalomkeretük 30-1035/128-1968.I/I. 
Csf. számmal történt kiegészítését az Ut. 6/a. pontja alá tarto
zónak tekintik. Ez helytelen, mert a pótlólagos nyugdíjjárulék 
lerovás csak a 3/1968. /I. 16./ számú miniszteri utasításon ala
puló juttatás után történik központilag. Az említett keretkiegészítés 

után a járulékot a szerveknek kell jutalomkeretük ter
hére elszámolni.

Budapest, 1968. augusztus 6. 
A kiadmány hiteléül: Ecsédi Nándor sk.

 r .  ő r n a gy
 osztályvezető
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