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bérfizetésre tör
ténő áttérésből 
eredő előlegekkel 
kapcsolatos eljá
rás szabályozása.

Valamennyi Pénzügyi Osztály /Alosztály/ Vezetőjének!

Székhelyeiken
/Elosztó szerint/

A havi egyszeri bérfizetésre való áttérésből eredő "áttérési
előlegekkel” kapcsolatos levonások egységes eljárásának biz
tosítása céljából az alábbiak szerint rendelkezem.

1./ A 25/1970. számú belügyminiszteri parancs, valamint ennek 
végrehajtása alapján megállapított áttérési előleg illet
ménynek nem minősül. Ebből eredően nem terhelik a munka
bérre vonatkozó levonások és az átlagkeresetbe nem számít
ható be.

2./ Az 1. pont szerinti áttérési előleget a szolgálati-, illet
ve munkaviszony megszűnésekor az utoljára folyósított illet
ményből, annak legfeljebb 33 %-os mértékéig, le kell vonni. 
Ha az előleg teljes egészében nem vonható le, úgy a fent ma
radó részt munkavállalói igazolási lapra /a továbbiakban: 
MIL lap/ fel kell jegyezni és bevételként elő kell írni.

Nem kell levonni az áttérési előleget annál a dolgozónál, 
akinek szolgálati, illetőleg munkaviszonya másik költségve
tési szervhez való átengedéssel, áthelyezéssel szűnik meg. 
Ez esetben a fennálló előlegtartozást teljes egészében MIL 
lapon kell kimutatni. Az előleg nyilvántartásba vételéről a 
szervet az új munkáltató hét napon belül tartozik értesíte
ni.

3./ Állományba vételkor az áttérési előlegtartozással érkezett 
dolgozó esetében a MIL lapon feltüntetett áttérési előleget 
tartozásként fel kell jegyezni. Erről az előző munkáltatót 
az állományba lépést követő hét napon belül értesíteni kell.

Az előlegtartozást az első esedékes illetményfizetéskor le 
kell vonni. . / .
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Amennyiben költségvetési szervtől áthelyezéssel, átenge
déssel jött át a dolgozó, úgy a kimutatott előlegtartozás 
összegét az illetményszámfejtő lap új sorában zöld tintá
val "áttérési előleg" megjegyzéssel fel kell tüntetni, azt 
levonni nem kell. /Más analitikus nyilvántartásba bevezetni 
nem kell./ A nyilvántartásba vételről viszont az előző mun
káltatót hét napon belül értesíteni kell.

4./ Amennyiben az előleggel ellátott személy szolgálati, ille
tőleg munkaviszonya nyugdíjazás, vagy elhalálozás miatt 
szűnik meg, úgy azt /tartozásként/ a munkabérből levonni, 
vagy tartozásként kimutatni nem kell.

5./ Az áttérési előleg elévülési ideje a követelés esedékessé
gétől, illetőleg a munkaviszony megszűnésének kezdetétől 
számítandó. Ebből adódóan az áttérési előleg-tartozás csak 
a visszafizetésre kitűzött határidő utolsó napjától kezdő
dően évül el /Kártérítési Szabályzat R 22., Vr. ut. 123-126. 
pont/.

6./ A leszerelés, munkaviszony megszűnése miatt visszafizetés
re /levonásra/ kerülő áttérési előleg összegeket az 51/33 
"Egyéb bevételek" költségvetési tételen kell elszámolni.

Fenti rendelkezésemmel az 5501/47-1968. I/I. Csf. számú utasí
tást hatályon kívül helyezem.

B u d a p e s t ,  1974. október hó 7.
Dr. Pál Antal s.k.

A kiadmány hiteles! csoportfőnök
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