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I/I. Csoportfőnökség 1971.XI.8. 

Szám: 5909/40-1971. Tárgy Az 50/1969. számú HM-BM együt
tes parancs végrehajtási uta
sításának módositása.

A sorkatonai szolgálatból leszerelők egyszeri pénzjuttatásáról szóló
50/1969. számú HM-BM együttes parancs 5701/2-1970. számú végrehajtási
utasítását az alábbiak szerint módositom es egészítem ki:
1./ Az utasítás 4. pontjához tartozó - annak 3. oldalán lévő - "+" je

lű, az egy főre eső átlagjövedelemre vonatkozó lábjegyzet helyébe 
a következő rendelkezés lép:
Az egy főre eső jövedelem kiszámítási módja: a közös háztartásban 
élő családtagoknak - a sorkatona kivételével, aki itt nem minősül 
családtagnak - az elbírálás időpontjában meglévő mindennemű jöve
delmét /munkabér, táppénz, családi pótlék, nyugdíj, stb./ össze 
kell adni és az összeget a családtagok számával - a sorkatonát itt 
sem kell családtagként tekinteni - kell elosztani.
Ha a sorkatonával közös háztartásban csak egy személy él, /pl: az 
egyik szülő meghalt és a sorkatonán kívül más családtag sincs/ az 
egy főre eső jövedelem kiszámításánál a havi jövedelem összegének 
csak 2/3 részét kell figyelembe venni. A figyelembe veendő, közös 
háztartásban élő családtagokat és a számításba veendő-jövedelmet 
részletesebben az utasítás melléklete tartalmazza.

2./ Az utasítás 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Az egyszeri pénzjuttatás összegét a sorkatonai szolgálatban eltöl
tött időtől függően is differenciálni kell a következők szerint: 
Akik 8 hónapot meg nem haladó sorkatonai szolgálatot teljesítettek, 
az előzőekben felsorolt feltételek alapján megállapítható pénzjut
tatás összegének 1/3-ánál, a 8-16 havi sorkatonai szolgálattal ren 
delkezők pedig 2/3-ánál magasabb összegű pénzjuttatásban csak rend
kívüli esetekben részesüljenek. E rendelkezéstől a parancsnok azok
nál eltérhet, akik az előirt szolgálati időt egészségügyi vagy szo
ciális okból nem tudták eltölteni.

3,/ Az utasítás mellékleteként kiadott adatlap nyomtatvány helyett a 
jelen utasítás melléklete szerinti adatlapot rendszeresítem.

4,/ Az utasítás 14. pontjának utolsó bekezdése helyébe az alábbi ren
delkezés lép:
A névjegyzékhez mellékelni kell az elbírált adatlapokat, és a bi
zottság vezetője által aláirt névjegyzéket a parancsnok részéről 
meghatározott időn belül - amely azonban a leszerelést megelőzően 
egy hétnél kevesebb nem lehet - a parancsnokhoz kell döntésre elő
terjeszteni .
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5./ Az utasítás 16. pontja a következők szerint módosul:
A pénzügyi osztály /szolgálat/' az egyszeri pénzjuttatás összegeit 
kellő időben számfejtse. Az összegeket a leszerelést megelőző na
pon a parancsnok rendelkezésénak megfelelően vagy az érdekeltek 
kezéhez kell kifizetni, vagy postán kell lakcímükre elküldeni.

6./ Az utasítás 20. pontja a következőképpen módosul:
A tervezési átlag 1971. második félévére leszerelő sorkatonánként 
1100.- Ft, az uj kiképzési rendszerű műszaki alegységek állományá
ból leszerelő sorkatonáknál fejenként 800.- Ft\

7./ Az utasítás 25. pontjában az okmányok megőrzésére meghatározott idő 
5 év helyett 2 evré módosul,

A kiadmány hiteléül:
Budapest, 1971. szeptember

/
dr., Pál Antal sk 

r .ezredes 
csoportfőnök
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.1*.
■ * á. SORKATONA ADATAI

1./ Neve-.__ ___________ _________________ _____ _ rendfokozata:
2./ Születési éve: ______ Anyja neve: ___________________________ ______
3./ Szakképzettsége:____  __________ polgári foglalkozása:_________
^./ Bevonulása előtti munkahelye /megnevezése, telephelye/:_

5./ Havi keresete:_____ ____ ______
6./ Van-e akadálya annak, hogy a leszerelés után közvetlenül munkába 

álljon, pl: betegség, sérülés, vagy egyéb más ok: __

a leszereléskor egyszeri pénzjuttatás engedélyezéséhez

II.
A LESZERELŐ SORKATONÁVAL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ

Havi átlag- 
keresete /jö
vedelme/ Ft:

SZEMÉLYEK ADATAI
f

Neve: ' F ogl :;.lk :

III.
A CSALÁD ANYAGI HELYZETÉRE VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK FELSOROLÁSA
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AZ EGYSZERI PÉNZJUTTATÁSRA VALÓ IGÉNY RÖVID INDOKOLÁSA
IV.

Büntetőjogi felelősségein tudatában kijelentem, hogy az adatlapban fel 
tüntetett adatok a.valóságnak megfelelnek.

a sorkatona aláirása

V.
A BIZOTTSÁG JAVASLATA

19 hó -n.

bizottsági tag bizottsági tag

a bizottság vezetője
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VI*.
TUDNIVALÓK A LESZERELŐ SORKATONA RÉSZÉRE

1./ Az adatokat a kitöltés időpontjában fennálló helyzetnek megfelelő
en kell beirni.

2./ Az adatlap II. részében felsorolandó hozzátartozókon kell érteni a 
leszerelő sorkatona szüleit /örökbefogadó és nevelőszüleit is/, 
nőtlen vagy hajadon /elvált/ testvéreit, feleségét, vérszérinti, 
örökbefogadott és nevelt gyermekeit, nagyszüleit és feleségének 
szüleit, ha ezen felsorolt személyek vele együtt - közös' háztar-' 
tásban - élnek.

A foglalkozás oszlopban a családtag foglalkozását, munkakörét, be
osztását olyan részletezéssel kell feltüntetni, hogy abból megkö
zelítően következtetni lehessen az abból eredő jövedelemre.

3./ Amennyiben valamely hozzátartozó /pl: testvér vágy gyermek/ isko
lába jár, úgy a foglalkozás oszlopba 5,tanuló,? megjelölést kell Ír
ni, a havi jövedelem oszlopot ez esetben csak akkor kell kitölteni, 
ha a tanuló ösztöndíjat vagy bért kap. 6 éven aluli gyermekek -se
tében a foglalkozás oszlopba a gyermek korát kell beirni, a jövede
lem oszlopot kitölteni nem kell.

M-. / A 2. pontban felsoroltakon kivül, más hozzátartozókat /pl; nős vagy 
férjezett testvért/ további az ott felsoroltak közül a szociális 
otthonban, a nevelőotthonban, csecsemőotthonban, egészségügyi gyer
mekotthonban, ipari-tanuló otthonban, diákotthonban, kollégiumban 
elhelyezett hozzátartozókat az adatlapon feltüntetni nem szabad.

5./ Az adatlap III. részében a családtagok tulajdonát képező ingó tár
gyakat és ingatlanokat /pl: autó, viken'Iház , telek, öröklakás, sa
ját ház, stb./ kell felsorolni.

6./ Az adatlap havi átlagkereset /illetőleg átlagjövedelem/ oszlopába a 
közös háztartásban élő családtagok mindennemű keresetét és jövedel
mét figyelembe véve számított havi átlagkeresetet /jövedelmet/ kell 
beirni, az ezekről beszerzett-, az alábbiakban felsorolt igazolások' 
alapj án:
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a./ a munkaviszonyból eredő átlagkeresetet annak a munkahelynek 
/munkáltatónak/ a 7/1967, /X. 8./ Mü.M számú rendeletben fog
laltak szerint kiállított igazolása alapján, ahol az illető 
családtag dolgozik.
Ha a hozzátartozó az utolsó negyedévben vagy annak nagyobb ré
szében keresőképtelenség miatt táppénzt kapott, a havi átlag- 
kereset helyett a táppénz egy havi összegét, a táppénzfolyósí
tó szerv igazolása alapjára

b./ a családi pótlék cimén kapott összeget^

c./ gyermekgondozási segélyre jogosult esetében a segély összegét, 
az azt folyósító szerv igazolása alapján;

d./ ha a hozzátartozó mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag, úgy a 
nyugdijosztályba való besorolás alapjául vett havi jövedelem 
és a háztáji gazdaságból származó jövedelem együttes összegét 
a termelőszövetkezet igazolása alapján.
A háztáji havi jövedelmet szőlő vagy gyümölcsös esetén négyszö
gölenként 1.- Ft-tal, egyéb, mezőgazdasági művelésű háztáji gaz
daságok esetén pedig 2 5 fillérrel kell számításba venni.
A kisipari általános értékesítő és fogyasztási szövetkezetek 
tagjainak havi jövedelmeként az előző évben részükre kifizetett 
munkadij és részesedés összegének 1/12 részét kell figyelembe 
venni;

e./ a nyugdijat, járadékot, árvaellátást, családi segélyt, tartás
dijat a legutóbbi utalvány-szelvény alapján;

f./ a kisipari, kiskereskedelmi tevékenységből eredő havi átlagjö
vedelem összegét az illetékes tanács vég'^ehajtóbizottságának a 
tárgyévben megállapított jövedelemadó alapról kiadott igazolá
sa alapján;

g./ minden más jövedelemadó köteles tevékenységből /p_: megbízások 
teljesítéséből, ingatlanok bérbeadásából, bérbe vett mezőgazda- 
sági ingatlannak vagy a munkakörrel kapcsolatos illetményföld
nek megműveléséből/ származó - egy hónapra eső - jövedelmet 
szintén az illetékes tanács végrehajtóbizottsága igazolása alap 
ján. •
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A jövedelmeket minden családtagnál jövedelem-fajtánként külön-kü- 
lön kell feltüntetni. Az igazolásokat az adatlaphoz csatolni kell.

5./ Amennyiben a hozzátartozó keresettel, jövedelemmel nem rendelkezik 
annak okát az egyéb indokok között fel kell tüntetni, /pl: terhes
ség miatt, vagy kisgyermekkel van otthon, háztartásbeli, rokkant, 
nyugdijkorhatárt betöltötte, de nyugdíjban nem részesül, iskolai 
tanuló, 6 éven aluli, stb./

7./ Az adatlapot a leszerelő,sorkatona a parancsnoka által .megszabott 
határidőn belül - az alegység parancsnoka utján - nyújthatja be az 
elbírálásra kijelölt bizottsághoz.

A szükséges adatokat és igazolásokat - a számára megszabott benyuj 
tási határidőn belül - hozzátartozóitól levélben, vagy ha erre le
hetőség van, személyesen szerezze be.

8./ A vezényelt, vagy kórházban lévő sorkatonáknál" az adatlapot ahhoz 
az alakulathoz kell benyujtaniok, amelyik rerzükre a nyomtatványt 
kiadta /megküldte/.
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