
Belügyminiszter helyettesének 37. sz utasítása

BM.kötelékéből elbocsájtott személyek járandóságának megállapitá 
sa.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM.
6-21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
37. számú UTASÍTÁSA.

S zigorúan titkos!
\

 

A Magyar Népköztársaság  Belügyminiszterének f. évi 16. sz.  _
utasítása szerint a z utasítás alapján  BM. kötelékéből elbo-
csájtott  személyek felmondási és egyéb járandóságának negálla- 
pitásánál az f.é vi 4.s z. miniszterhelyettesi utasitás rendel- 
kezéseit kell alkaImazni.

Tekintve, hogy az említett minisztcrhelycttesi utasítás, vala
mint az azt kiegészítő 11-2014/70-1957. Terv és Pü. Főosztály 
számú utasítás több rendelkezése időszerütlenné vált, az egy
séges eljárás biztosítása céljából a következőket rendelem el:

1. / A 4. sz. miniszterhelyettesi utasításban említett ”1956.
évi október 23. napja és 1957. évi március 3 1. napja kö
zötti időszak" helyett 1 9 5 7. évi május 1 5. napjától júni
us 1 5. napjáig, terjedő időszakot kell érteni.

2. / A II. fejezet  1.§. 6. pontjához: A szolgálati, illetve
munkaviszonyban töltött idő megállapitásánál az 1957. évet 
figyelmen kivül kell hagyni.

3./ A II. fejezet 3 . §. 1-2. pontja helyett az alábbiakat 
kell alkalmazni:

1. / Az elbocsájtott testületi tag részére ki kell ad
ni az elbocsátás napjáig esedékes illetményeit 
és egyéb járandóságait is , kivéve a ruházati il
letményt, valamint a természetben járó ruházati 
cikkeket.

2. / Az illetmények és járandóságok kiadása kizárólag
megfelelő okmányok alapján /számfejtő kartonok, 
kiküldetési utasitás, stb./ történhet.
Nyilatkozat, vagy hasonló egyéb irat okmánynak 
nem tekinthető.

4./ A II. fejezet 3 ,§ . 3 , pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:



a./ Ha a testületi tagot saját kérelmére, vagy lét 
számcsökkentés, racionalizálás és ezekkel meg
egyező okok miatt bocsájtották el, évi rendes 
szabadságának az elbocsájtás időpontjáig szá
mitott arányos részét ki kell fizetni.
Ha a testületi tag az előbbiek szerint megha
tározott szabadság-hányadnál többet vett 
igénybe, a többlet-napokra eső illetményt le
vonni nem kell.

b,/ Ha a testületi tagot fegyelmi uton bocsá jtják
el, az előző pontban emlitctt szabadság-hánya
dot megváltani, azaz készpénzben kifizetni 
nem szabad.
Ha a testületi tag a részére egyébként esedé
kes szabadság-hányadnál többet vett igénybe, 
a többlet-napokra eső illetményt le kell von
ni .

4./ Az elbocsájtott tiszthelyettesek elbocsájtásuk 
időpontjáig esedékes tsz. jutalmat -az erre vo
natkozó rendelkezés betartása mellett- csak akkor 
kell kifizetni, ha az elbocsájtás nem fegyel mileg, 
vagy saját kérelemre történt.

6 ./ A II, fejezet 3 . §. 5. 6 . és 7. pontjában foglaltakat nem 
lehet alkalmazni a fegyelmi uton elbocsájtottakra. Ezekkel 
szemben a 104-2012-1956. sz. végrehajtási utasitás 9.§-ában 
foglaltak szerint kell eljárni.
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3./ Az elbocsájtott testületi tag ezévi rendes szabad
ságának megváltása, készpénzben való kifizetése az 
alábbiak szerint történik:

c./ A szabadság hányad megváltása kizárólag szabad
ságolási nyilvántartás, vagy egyéb, a szolgá
lati helyen vezetett okmány alapján történhet. 
Nyilatkozatot elfogadni nem szabad.

d./ A szabadság-hányad megállapításánál kizárólag 
az évi rendes szabadságot szabad alapul venni  
az egyéb cimen járó szabadságokat /pl: tanul
mányi szabadság/ megváltani nem szabad.

e / A szabadság megváltás összegének kiszámításá
nál a havi illetményt 3O-al kell osztani és a 
ki nem vett -illetve a fegyelmi uton elbocsáj- 
tottaknál a többletként kivett- szabadságnapok 
számát ezzel szorozni. 
A szabadságnapok meghatározásánál a nem tel
jes hónapot figyelmen kivül kell hagyni, vi
szont az összes megváltandó szabadságnapok szá
mánál a számításból adódó töredék-napot tel
jes napként kell figyelembe venni.

5./ A II. fejezet 3 . §. 4. pontja helyett az alábbiakat kell alkalmazni:
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7./ A II. fejezet 3. § . 8 . pontja nem vonatkozik azokra a tes
tületi tagokra, akiket fegyelmileg, vagy saját kérelem 
alapján szereltek le. Ezektől az illetményelőleget le kell 
vonni, illetve -ha ez nem, vagy csak részben lehetséges
a fentmaradó összeget tartozásként kell kezelni és az erre 
vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

8 ,/ A II. fejezet 3 . §. 10. 11. pontjában foglaltak nem vonat
koznak azokra, akik elbocsájtása saját kérelem alapján, 
vagy fegyelmi okok miatt történt.

9./ A II. fejezet 3 . §, 12. pontja az 1957. évi március 31. 
napja után elbocsájtott testületi tagok esetében hatályát 
veszti.

10. / A III. fejezet 1. §. 1, pontja helyett a következőket kellalkalmazni:
1 . / Azon elbocsájtásra kerülő, illetve elbocsájtott

testületi tagokat -kivéve a fegyelmi uton elbocsáj- 
tottakat- akik az érvényben lévő rendelkezések 
alapján nyugdíjra jogosultak, nyugállományba kell 
helyezni,
Amennyiben a nyugdíjra jogosult személyről -téve
sen- elbocsájtási rendelkezés jelent meg, a B.M. 
Személyzeti Főosztályhoz javaslatot kell tenni a 
parancs megváltoztatására.

11. / A III. fejezet 1 , §. 2-8 . pontja hatályát veszti és helyébe a  következő rendelkezés lép:

2. / A nyugállományba helyezés a Nyugdíj Szabályzat
rendelkezései szerint történik.

12. / A IV. fejezet valamennyi pontja hatályát veszti és helyük
be a következő rendelkezés lép:

1./ A 16. sz, miniszteri parancs alkalmazása során 
nem lehet elbocsájtani:

a. / a betegállományban lévőket betegségük ideje
alatt és az ezt követő 1 5 nap leteltéig, leg
feljebb azonban a betegállomány első napjától 
számított 1 évig, gümőkóros megbetegedés ese
tén 2 évig;

b, / az ideiglenes rokkanttá nyilvánítottakat az
ideiglenes rokkantság tartamára;

c, / a terhes és szoptató nőket a terhesség idejé
re, illetve a szülést követő hatodik hónap vé- 
géig;

d. / azt a nőt, akit beteg gyermekének ápolására
betegállományba helyeztek, a betegállomány tar 
tamára és az azt követő tizenöt napig;

ABTL- 4.2 -6-21/37/1957 /4



- 4 -

c ,/ azt a nőt, aki beteg gyermekének ápolására.
fizetés nélküli szabadságot kapott, a  szabad
ság tartamára és az azt követő tizenöt napig.

2 / Amennyiben az 1 . pont alá eső személyekre vonatko
zóan elbocsájtási parancs jelenik meg, a következők 
szerint kell eljárni:

a. / ha  az elbocsájtás végreha jtását kizáró körül
mény előreláthatólag 1 hónap alatt megszűnik,
a  parancs kézbesítését eddig ez időpontig visz- 
sza kell tartani;

b, / ha az elbocsájtás végrehajtását kizáró ok elő
re láthatólag  1 hónap múlva, sem szűnik meg, ja- . 
vaslatot kell tenni a BM. Személyzeti Főosztá
lya felé a parancs hatálytaln itása céljából.
Az ilyen személyek elbocsájtását a hatáskőri 
lista szerint az elbocsájtást kizáró ok meg
szűnése után kell végrehajtani.

13, / Az V. fejezet teljes egészében hatályát veszti.

14, / A VI. fejezet 1. pontjának utolsó két bekezdésében, vala
mint a 3 . pontban foglaltak hatályukat vesztik.

15, / A fegyelmilcg elbocsájtottaknál a VI. fejezet 7. pontjában
foglaltak alkalmazásánál "azonnali hatállyal elbocsájtva" 
megjelölést kell használni.

Budapest, 1957. június 10.

Bartos Antal sk 
miniszterhelyettes

Felterjesztem: Miniszter Elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak,BM, Főosztályvezetők,Országos Parancsnokok,

Megyei /b u d a p e s t i/  fő k a p itá n y o k .
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