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A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
I/I.CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

4/1979. számú 

K Ö R L E V E L E  

a Belügyminisztérium és szervei hivatásos állományából a 
22/1971. /VI.1./ Korm. számú rendelet hatályba lépése előtt 

nyugállományba helyezettek foglalkoztatási /óra-/ keretének

felemeléséről 
Budapest, 1979. november hó 30-án

A Belügyminisztérium nyugdijmegállapitó szerve /a BM I/I.Csoport- 

főnökség/ a 22/1971. /VI.1./ Korm. számú rendelet hatályba lépé
se előtt hivatásos állományból nyugdíjazottak részére a SZOT 

Társadalombiztosítási Főigazgatósága visszavonásig érvényes hoz
zájárulása alapján - engedélyt adhat ki a 17/1975. /VI.14./Korm. 

számú rendeletben előirt foglalkoztatási /óra-/ keret felemelésé
re, illetőleg - meghatározott létszám erejéig - korlátlan foglal

koztatásra, a nyugdíjasok ellátásának egyidejű folyósítása mel
lett.

A mentesítés általában /a nyugdíjasok kérelmére/ fizikai, vala

mint a népgazdaság területén jellemzően munkaerőhiánnyal küzdő 

munkakörökben dolgozni szándékozó, alacsony összegű nyugdíjban 

részesülő, illetőleg nehéz szociális és anyagi körülmények között 
élő nyugdíjasok részére adható.

A foglalkoztatási /óra-/ keret felemelése, illetve a korlátlan 

mentesítés egy, vagy egynél több, de legfeljebb egymást követő 

három naptári év tartamára kérhető, illetőleg engedélyezhető.

Egynél több évre történő mentesítés megadásának feltétele - az 
előzőekben emlitett előfeltételek fennállása mellett is - fha a 
nyugdíjas kérelme előterjesztését megelőzően hosszabb ideig, és 
a foglalkoztatási /óra-/ keret felemelésére megjelölt évek alatt 

is azonos munkáltatónál állt, illetőleg szándékozik alkalmazás
ban állni.
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Ezekben az esetekben a kérelemhez mellékelni kell a munkáltató 

javaslatát is, azzal a záradékkal, hogy a nyugdíjast a kérdéses 
évekban továbbra is foglalkoztatni kívánja. í

A mentesítés a nyugdíjas részére kiadott engedélyen feltüntetett 

időtartamra érvényes. Azt követően ujabb kérelmet kell előter
jeszteni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a mentesítést visszamenőlegesen, 

azaz a tárgyévet megelőző évre kiadni nem lehet. Ezért a kérel

met lehetőség szerint a tárgyévet megelőző év utolsó hónapjában, 

vagy a tárgyév első félévében kell a nyugdíjasnak közvetlenül a 

BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökséghez előterjeszteni a haszná

latos formanyomtatványon. /Lásd: melléklet./

A kérelem-nyomtatványt a nyugdíjasok a volt szolgálati helyük, 
illetőleg lakóhelyük szerint illetékes belügyi szerv pénzügyi 

osztályától szerezhetik be. A nyomtatvány sokszorosításáról az 
említett pénzügyi szerveknek kell gondoskodni.

Felkérem a belügyi szervek illetékes parancsnokait /vezetőit/, 
hogy a 19/1972. számú belügyminiszteri parancs szerint hatáskö

rükbe tartozó nyugdíjasokat, valamint a Nyugdíjas Bizottságokat 
a körlevélben foglaltakról tájékoztassák.

A körlevélben foglaltak kiadása napjától alkalmazhatók. Ezzel 

egyidejűleg a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség 49.114/3/1975. 
és 49.114/7/1975. számú körlevele hatályát veszti.

főcsoportfőnök-helyettes
Készült: 300 példányban.
Felterjesztve: Pénzügyi-Anyagi-Műszaki miniszterhelyettes 

 elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
Nyt. szám: 4-15-9/1979.
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FIGYELEM; Kitöltés előtt öívüüsíi el a túloldali tájékoztatót l

K É R E L E M

a 17/1975. /VI.14./ MT számú rendeletben előirt
foglalkoztatási /óra-/ keret módositására.

Név, rendfokozat: .................. ........ .

Születési helye, ideje: ####•###•###•#•#'#•......#•••••#•##«#•«

Anyja neve: ........ .

Lakcíme /irányitószáma/: .................................. ######

Nyugdíjazásának időpontja /év, hó, nap/: «••#•#»##•##•••#•#•»• 

Nyugdijmegállapitó határozat szána: ##•#•«##••#••##•###•#•#•## 

Nyugdijfolyósítási törzsszáma: 541-

Nyugdijának jelenlegi hsvi összege /családi pótlék, lakbérhoz- 

zájáruláá nélkül/: ######,#•#•#«## Ft#

Háztartásában élő, jövedelemmel nem rendelkező családtagok 
száma: •#######«# fő#

Korábban részesült-e /óra-/ keret módosításban: igen - nem +

Ha igen, melyik szerv engedélyezte, mely évekre: ••#,#•#,,#••#

A munkakör pontos megnevezése, amelyre a mentesitést kéri: #...

Mióta dolgozik jelenlegi munkáltatójánál /év, hó/: ,#«•«•#,#••»
Hosszabb ideig /több évig/ kiván-e ennél a munkáltatónál alkal
mazásban állni: igen - nem +

Mentesítési kérelmének rövid Indokolása: ••••••«•#«###•••»#•#»#

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 
fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérem ###•.,«#«,###* évre, /évekre/ a munkakörömre előirt évi 

foglalkoztatási /óra-/ keret órára /Ft-ra/ történő
felemelését#

Kelt:
a nyugdíjas aláirása 

+ A megfelelő választ aláhúzással kell jelölni#
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T Á J É K O Z T A T Ó

1./ Mentesítési kérelmet az a nyugdíjas terjeszthető elő, 
akit 1971. április 1. napja előtt hivatásos állomány
ból helyeztek nyugállományba.

2./ A nyomtatvány minden rovatát olvashatóan,- értelemsze
rűen kell kitölteni.

3./ Munkaviszonyban /szövetkezeti tagsági viszonyban, stb./ 
foglalkoztatott nyugdíjas, nyugdija folyósítására /kor
látozására/ vonatkozó rendelkezéseket a 17/1975. /VI.14./ 
MT számú rendelet és mellékletei, valamint a 3/1975.
/VI.14./ SZOT számú Szabályzat tartalmazzák.

Abban az esetben, ha az említett jogszabályokban megha
tározott munkakörben korlátlan a foglalkoztatási lehe
tőség /portás, éjjeliőr, fizikai állományú rendész,stb./, 
mentesitési kérelmet nem kell előterjeszteni.

4./ A mentesitési kedvezmény elsősorban a fizikai, a jellem
ző munkaerőhiánnyal küzdő munkakörökben munkát vállalni 
kívánó, a nehéz anyagi körülmények között élő nyugdíja
sok részére biztosítható.

5./ Indokolt esetben a mentesítés egynél több, azonban leg
feljebb egymást követő három évre kérhető.

6./ A mentesítés a nyugdíjas részére kiadott engedélyen fel
tüntetett időtartamra érvényes. Azt követően ujabb kérel
met kell előterjeszteni.

7./ A mentesítés visszamenőleges időtartamra nem adható meg, 
ezért a kérelmet a tárgyévet megelőző óv utolsó hónapjá
ban, vagy a tárgyév első félévében terjesszék elő a nyug
díjasok, közvetlenül a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnök- 
ség elmére /Budapest, Postafiók: 314. Irányitszám: 1903/.

8./ Kérelem-nyomtatvány a nyugdíjas volt szolgálati helye, 
vagy lakóhelye szerint illetékes belügyi szerv pénzügyi 
osztályától szerezhető be.

9./ .AZ EGY ÉVNÉL HOSSZABB IDŐTARTAMRA SZÓLÓ MENTESÍTÉSI KÉRE
LEMHEZ A MUNKÁLTATÓ JAVASLATÁT IS MELLÉKELNI KELL AZZAL 
A ZÁRADÉKKAL, HOGY A NYUGDÍJAST A KÉRT ÉVEKBEN ÉS MUNKA
KÖRBEN FOGLALKOZTATNI KÍVÁNJA.
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