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U T A S Í T Á S A
a Belügyminisztérium szerveinél hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítők

pénzbeni járandóságairól

Budapest, 1988. december 27-én.

A Belügyminisztérium szerveinél hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítők,
valamint a katonai főiskolai hallgatók pénzbeni járandóságainak a megállapítási és folyósí
tási szabályaira vonatkozóan kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az utasításban foglaltakat a Belügyminisztériumban hadkötelezettség alapján katonai 
szolgálatot teljesítő sorkatonákra, tisztesekre, sor-tiszthelyettesekre, zászlósokra és ta r
talékos tisztjelöltekre (a továbbiakban: sorkatonák), a katonai főiskolák hallgatóira, va
lamint a tartalékos katonai szolgálatot teljesítőkre (átképzésre , továbbképzésre, 
rövidített tartalékos tiszti kiképzésre, á tképzőnek behívottakra) kell alkalmazni.

A SORKATONÁK PÉNZBENI JÁRANDÓSÁGAI

2. A  sorkatonák rendfokozati illetményre, a feltételek megléte esetén  pótdíjakra jogosul
tak.

Rendfokozati illetmény

3. A  sorkatonák rendfokozatuknak m egfelelően havonta az alábbi rendfokozati illet
ményben részesülnek:

határőr  600, -  F t
ő rvezető  650 ,-  F t
tizedes 700 ,-  F t
szakaszvezető 800 ,-  F t
őrm ester 900, -  F t
törzsőrm ester 1 000 ,-  Ft
főtörzsőrm ester 1 100,-  F t
zászlós 1 200, -  F t
törzszászlós 1 300, -  F t
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Határőr pótdíj

4. A  határőrség állományába tartozó sorkatonák  havi 300, -  Ft összegű határőr pótdíjra 
jogosultak. Az újoncállomány határőr pótdíjra nem jogosult.

Járőrparancsnoki pótdíj

5. Járőrparancsnoki beosztásban rendszeresen  szolgálatot teljesítő sorkatonákat já rő r 
parancsnoki pótdíj illeti meg.

6. A pótdíj összege egységesen havi 90, -  Ft.

Távírászi pótdíj

7. Távírász pótdíjra azok a sorkatonák jogosultak, akik az I. vagy II. osztályú géptávírász- 
és rádiótávírász-vizsgát sikeresen le te tték  és távírász beosztásban teljesítenek szolgá
latot.

8. A  pótdíj összege:
I. osztályú távírászok részére havi 80, -  Ft 

II. osztályú távírászok részére havi 5 0 ,-  Ft.

Tűzszerész veszélyességi pótdíj

9. A  műszaki egységeknél szolgálatot te ljesítő  sorkatonák részére robbanásveszélyes 
m unka végzéséért napi 50, -  F t tűzszerész veszélyességi pótdíj jár.

Robbanásveszélyes m unkának  minősül:
a) az aknák telepítése, felkutatása, felszedése;
b) az aknák kiélesített állapotban tö r tén ő  hatástalanítása;
c) robbanóanyagok szállítása és
d) a robbanóanyagokkal közvetlenül végzett egyéb munka.

10. Azok, akik nem  tűzszerész m unkát végeznek, de feladataik ellátása érdekében  ro b b a
násveszélyes helyen kell tartózkodniuk, napon ta  20, -  F t tűzszerész veszélyességi p ó t
díjra jogosultak.

11. A nnak a sorkatonának, aki a robbanás következtében  -  önhibáján kívül (elhárítha
tatlan magatartás, balesetelhárítási, illetve óvórendszabály-szegés) -  megsebesül, a 
gyógykezelés és az azzal kapcsolatos egészségügyi szabadság tartam ára, de legfeljebb 
egy évig naponta  20, -  Ft pótdíj jár.

Ő rsellátó pótdíj

12. Az őrsökön, a szervezés szerinti sorkatonai helyeknek minősülő „őrsellátó tiszthelyet
te s” beosztást be tö ltő  sorkatonák őrsellátói pótdíjra jogosultak.

13. A pótdíj havi összege 650, -  Ft.

P ó td í j a k
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14. A sorkatonai szolgálatot teljesítő orvos, fogorvos, állatorvos, gyógyszerész részére, gya
korlati kiképzési ideje alatt végzett szaktevékenységéért egységesen havi 800, -  Ft pó t
díj jár.

Az illetmény és pótdíjak folyósításának és megszüntetésének egységes szabályai

15. A rendfokozati illetményre, illetve a magasabb összegű rendfokozati illetményre való 
jogosultság kezdete:
a) a tényleges szolgálat m egkezdésének napja;

 b) magasabb rendfokozatba tö rténő  e lőlépte tés  esetén annak a hónapnak az első nap
ja, amelyben az előléptetés történt.

16. A pótdíjakra való jogosultság kezdete:
a) a határőr pótdíjnál az újonckiképzés befejezését: (ha a sorkatona az újonckiképzés 

befejezése után más fegyveres testülettől kerül a BM H atárőrség  állományába, a 
határőr  pótdíj az állományba kerülés napját);

b) a járőrparancsnoki pótdíjnál a beosztásba helyezés napját;
c) a távírászi pótdíjnál a vizsga sikeres le tétele napját;
d) az őrsellátó pótdíjnál a beosztás elfoglalásának napját
követő hó 1. napja. A m ennyiben a kiképzés befejezése, a beosztás elfoglalása, illetve a 
vizsga letétele a hó 1. napjára esik, úgy ez a nap.

17. Megszűnik a rendfokozati illetményre és a pótdíjakra való jogosultság:
a) leszerelés (tartalékállományba helyezés) esetén a leszerelés napjával;
b) rendfokozatban tö rtén t visszavetés esetén, az eddig élvezett rendfokozati illetmény 

vonatkozásában a visszavetés napjával;
c) a más -  pótdíjra nem  jogosító -  beosztásba helyezés esetén a pótdíjra jogosító be

osztásból történt elhelyezés napjával.

A rendszeresített hivatásos beosztást, illetve polgári állományviszonyú munkakört 
betöltő sorkatonák beosztási (munkaköri) illetménye

18. Az állománytáblázatban rendszeresített egyes hivatásos és polgári beosztások (mun
kakörök) ideiglenesen sorkatonákkal is betö lthetők.
A rendszeresített beosztások ( m unkakörök) közül:
a) a határőrségnél tiszti és zászlósi beosztás ellátására az országos parancsnok, tiszthe

lyettesi vagy polgári m unkakör ellátására az önálló egy ség parancsnoka;
b) más szervnél az államtitkár 
adhat engedélyt, illetve megbízást.

19. A rendszeresített beosztást betö ltő  sorkatona a betöltött beosztásra meghatározott 
bérté tel alsó bérhatárának  20%-át kitevő beosztási (m unkaköri) illetményre jogosult.

20. A beosztási, illetve munkaköri illetmény csak 30 napot m eghaladó megbízás esetén 
jár, a 31. naptól visszamenőleges hatállyal.

Orvosi pótdíj
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21. A sorkatonák beosztási illetményének folyósítását be kell szüntetni:
a) a rendszeresített beosztás ellátása alóli felm entés napjával;
b) leszerelés esetén a leszerelés napjával.

Tartalékostiszt-képzésre behívott sorkatonák illetményei

22. A 6 és 18 hónapos tartalékostiszt-képzésben részesülő sorkatonáknak (a továbbiak
ban: tartalékostiszt-jelöltek) az alapkiképzés, valamint a tisztképzés időtartam a alatt a
3. pontban megállapított rendfokozati illetmény jár.

23. A tartalékostiszt-jelöltnek a szakosítás szerinti gyakorlati m unkára  tö r ténő  vezénylés 
időtartam a alatt:
a) a 3. pont szerinti rendfokozati illetmény;
b) ha az állománytáblázatban m eghatározott betöltetlen tiszti vagy tiszthelyettesi lé t

számhelyre kerül, részére az adott beosztásra érvényes bérté te l alsó határának 10 -  
20%-a között megállapított beosztási illetmény;

c) ha a gyakorlati időt a határőrségnél teljesíti, részére erre az időre a határőr pótdíj 
(akkor is, ha a gyakorlati idő  letöltése nem  egyfolytában, hanem  szakaszosan tö r té 
nik)

jár.
24. A tartalékostiszt-jelölt illetményeinek folyósításánál, csökkentésénél vagy m egszünte

tésénél a sorkatonáknál alkalmazott szabályok szerint kell eljárni.

A katonai főiskolák ha llga tó inak  illetménye és pótlékai

25. A katonai főiskolák hallgatói havonta hallgatói illetményben, tanulmányi és alegység
parancsnoki pótlékban részesülnek.
a) Hallgatói illetmény valamennyi évfolyamon -  a bevonulás napjától hivatásos állo

mányba vételig -  egységesen havi 1100,-  Ft.
A hallgatói illetményre jogosultság a főiskolára tö rténő  bevonulás napjától k ezdő 
dik.

b) Tanulmányi pótlék:
3,50 átlagig nem jár

3,5 1 - 4,00 átlagig 300 ,-  Ft
4 ,01- 4,50 átlagig 600,-  Ft
4,5 1 - 5 ,0 0  átlagig 1 0 0 0 , -  Ft
A tanulmányi pótlék első esetben az I. évfolyam második félév kezdetétől folyósít
ható, alapjául az előző félévben elért -  a vizsgák és a zárások osztályzatai alapján 
számított -  tanulmányi átlageredm ény szolgál.

c) Kiemelt tanulmányi pótlékot lehet megállapítani annak a III. és IV. évfolyamos hall
gatónak, aki az előző tanév mindkét tanulmányi félévében 4,51 vagy ennél jobb  ta 
nulmányi átlageredm ényt ért el. politikai, erkölcsi és fegyelmi magatartása példás, 
az országos tudományos diákköri, illetve a katonai főiskolák tudományos diákköri
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konferenciáján tevékenyen kiveszi a részét. A kiemelt tanulmányi pótlékot a főis
kola parancsnoka egy-egy tanulmányi év időtartamára állapítja meg. A  kiemelt ta 
nulmányi pótlék  havi összege 2000, -  Ft.

d) A m ennyiben a hallgató tanulmányi teljesítménye az értékelési időszak első felében 
je len tősen  visszaesik, a tanintézet parancsnoka alacsonyabb kiszabat szerinti ösz- 
szegre csökkentheti, illetőleg teljesen megvonhatja a tanulmányi pótlékot. Súlyos 
fegyelemsértés: fogdafenyítés vagy neki felróható ok miatt bekövetkezett esemény, 
illetve rendkívüli esemény esetén az adott tanulmányi félév további hónapjaira a ta 
nulmányi pótlékot meg kell vonni.

e) Alegységparancsnoki pótlék havonta:
-  szakaszparancsnok-helyettes részére 400,-  Ft
-  szakaszparancsnok részére 500,-  F t

26. A  főiskolák hallgatóit a határra tö r tén ő  kihelyezés (csapatgyakorlat) időtartam ára a 
szolgálati hely szerinti határőr pótdíj megilleti.

27. H a a főiskolára vezényelt hallgatók a vezénylést megelőzően magasabb havi illetmény
ben  részesültek, akkor részükre az iskola időtartama alatt is változatlanul a vezénylést 
m egelőző havi illetményt kell folyósítani.

28. Megszűnik a jogosultság a hallgatói illetményre és pótlékra:
a) hallgatói állományból való kikerülés (tiszti rendfokozatba való előléptetés, főisko

láról való elbocsátás) napjával;
b) a sorkatonák rendfokozati illetménye megszűnésére vonatkozó 17/b és c) alpont 

szerint.
29. A  hivatásos állományviszonyba kinevezett hallgatót megilleti:

a) a hivatásos állomány illetményrendszerében meghatározott rendfokozati illetmény;
b) havi 2200, -  F t beosztási illetmény;
c) szolgálati időpótlék, amennyiben a hallgató az erre jogosító szolgálati idővel ren 

delkezik;
d) a 25/b és 25/e a lpont szerinti tanulmányi, illetve alegységparancsnoki pótlék.
Az illetményből és pótlékokból az általános szabályok szerint nyugdíjjárulékot és sze
mélyi jövedelem adót kell levonni.

30. A  hivatásos állományba vett hallgatót a természetbeni (élelmezési, ruházati és egyéb) 
ellátások a hallgatóra vonatkozó előírások szerint illetik meg azzal, hogy az é lelm ezé
sért a megfelelő  norm a szerinti térítést fizeti. Az engedélyezett távollét ese tén  igény
be nem  vett élelm ezés pénzértékét a hallgató részére vissza kell fizetni.

31. A  hivatásos hallgató az általános szabály szerint jogosult 33%-os utazási kedvez
ményre. A kedvezmény figyelembevételével felmerülő utazási költséget a nős hiva
tásos hallgató részére  évi 24 alkalommal, a nőtlen részére évi 6 alkalommal a 
Belügyminisztérium téríti.

32. A  hivatásos állományba vett hallgató a hivatásos állományúakat megillető helyi utazá
si kedvezményre, te ljesítményelismerésre nem jogosult.

33. A  hivatásos hallgatók jutalm azására évenként az alapilletményük 2%-a használható 
fel.

34. A főiskolák hallgatói a tanulmányaik eredményes befejezésekor a főiskoláról tö rténő  
elbocsátással egyidejűleg avatási előlegben részesülnek a következők szerint:
a) tisztek 3 5 0 0 , -  Ft
b) zászlósok, tiszthelyettesek 3000,-  F t
Az avatási előleget vissza kell fizetni, ha a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyá
nak m egszüntetésére -  egészségi ok kivételével -  10 éves szolgálati idő előtt kerül 
sor.
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35. A hallgató a hivatásos állományba vétele miatt m egszűnő családi segély, illetőleg a csa- 
ládipótlék-csökkenés összegének m egfelelő rendszeres segélyre jogosult, melynek 
összegét az oktatási intézmény állapítja meg. A segélyt a havi illetménnyel egyidejűleg 
kell folyósítani.

A TARTALÉKOS KATONAI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐK  
PÉNZBEM  JÁRANDÓSÁGAI

36. A 10 napnál hosszabb szolgálatot teljesítő tartalékos tisztek és tiszthelyettesek alapil
letménye:
a) a tényleges rendfokozatuknak m egfelelő  -  a hivatásos állományúakéval azonos 

összegű -  rendfokozati illetményből és;
b) beosztási illetményből áll, melyet

-  a beosztás betö ltésére behívónak ese tében  a beosztásra az állom ánytáblázatban 
megállapított illetménykategória alsó határának  m egfe lelő  összegben;

-  a továbbképzésre, gyakorlatra beh ívónak  esetében 
tiszteknél 2400, -  F t-ban
zászlósoknál és tiszthelyetteseknél 2300,-  F t-ban

kell megállapítani;
c) a Belügyminisztérium szervei (a BM H atárőrség  kivételével) tisztesi és rendfoko

zat nélküli tartalékosainak a b) alpontban, a zászlósok és tiszthelyettesek részére 
megállapított beosztási illetmény jár.

37. A  kiképzőnek bevonult, vagy továbbképzés (átképzés) u tán  k iképzőnek visszatartott 
tartalékos tisztek és tiszthelyettesek részére
a) a 36/a pont szerinti rendfokozati illetményt;
b) az általuk betöltött beosztásra az állománytáblázatban m eghatározo tt  beosztási il

letmény-csoport szerinti illetmény adható, amelyet a hivatásos állományra érvényes 
szabályok szerint a bérté tel határai között kell megállapítani.

A rövidített tartalékos tiszti kiképzésben részesülők illetm énye

38. A  rövidített tartalékos tiszti kiképzésre bevonult tisztesek és rendfokozat nélküliek 
egységesen havi 700, -  Ft illetményre jogosultak. Más illetmény részükre nem  jár.

A tartalékos tisztesek és rendfokozat nélküliek illetm énye

39. A BM H atárőrséghez -  10 napot m eghaladó időtartam ra -  behívott tartalékos tisz
tesek, határőrök rendfokozatuk alapján (a tartalékos kiképzés je llegére tekintet né l
kül) a sorkatonák részére megállapított alapilletményre jogosultak.
a) beosztási illetmény jár a tartalékos tiszteseknek, rendfokozat nélkülieknek, ha tisz

ti, tiszthelyettesi beosztásba helyezték;
beosztási illetmény összege:
-  tiszti beosztás betöltése esetén 9 0 0 - 1100,-  F t
-  tiszthelyettesi beosztás betöltése esetén 600 -  800 ,-  Ft
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b) a beosztási illetmény konkrét összegét az alkalmazó szerv parancsnoka állomány
parancsban határozza meg, az alsó és felső határok között, 5 0 -  100,-  Ft kerekí
téssel.

A sor- és a tartalékos katonai szolgálatot teljesítőkre vonatkozó 
egyéb és általános rendelkezések  

Egyéb rendelkezések

40. A sorkatonák pénzbeni járandóságait nyugdíjjárulék nem  terheli, abból levonást esz
közölni semmilyen címen nem  lehet.

41. A tartalékos katonai szolgálatot teljesítőknél:
a) A  beosztási és rendfokozati il letm ényeket a tartalékos szolgálat kezdő napjától (a 

hadkiegészítési parancsnoksághoz tö r tén ő  bevonulás napjától), illetve a rendfoko
zat-változás napjától a változásnak megfelelően kell folyósítani.

b) Leszerelés (tartalékállom ányba helyezés), továbbá elhalálozás esetén m inden illet
ményt a leszerelés, illetve elhalálozás napjával kell beszüntetni.

c) Felfüggesztés idejére az illetmények 50% -a jár. Az előzetes letartóztatás időtarta
m a alatt -  legkésőbb a tartalékállom ányba helyezésig -  m inden illetmény folyó
sítását be kell szüntetni.

d) Szolgálatból igazolatlan távoliét (hiányzás) idejére semmiféle illetmény nem  jár. Ez 
a rendelkezés a fegyelmi felelősségre vonást nem érinti.

42. A  tartalékos tiszt és tiszthelyettes illetm ényét nyugdíjjárulék és jövedelemadó-előleg te r
heli. A  tartalékos tisztesek és rendfokozat nélküliek illetményéből -  ha járandóságu
kat a 39. pont szerint kapják -  levonásnak helye nincs.

43. A zokra a tartalékosokra, akik a 38. vagy/ 39. pontban foglaltak szerinti kiképzés (to
vábbképzés) u tán  tiszthelyettesi vagy tiszti rendfokozatba léptek elő, előléptetésüket 
követően a 36. és 37. pontok  rendelkezései az irányadók.

Általános rendelkezések

44. A  pénzbeni járandóságokat a pénzügyi szervek csak a jogosító feltételek megléte ese
tén, az arra illetékes parancsnok írásbeli in tézkedése (állományparancs stb.) alapján fo
lyósíthatják.
A parancsnak m inden esetben ta rta lm aznia kell azokat az adatokat, amelyek a kifize
tés, a megváltozott összegben tö r ténő  folyósítás, illetve a megszüntetés tényéhez szük
ségesek  (pl.: beosz tás i  il le tm ény m eg á llap ítá sa  e s e té n  az e l lá tandó  m u nkakör  
kulcsszámát, beosztásba helyezés, leszerelés napját stb.).

45. Szabadság, egészségügyi szabadság, iskolára, tanfolyamra, valamint 3 hónapot meg 
nem haladó vezénylés egész idő tartam ára  az illetményeket és pótdíjakat akkor is vál
tozatlanul folyósítani kell, ha a vezénylés helyén a pótdíjra való jogosultság nem  áll fenn.

46. Büntetőeljárás során előzetes le tartóztatásba helyezettek, illetőleg szabadságvesztés 
bünte tésüket töltők alapilletm ényeinek és pótdíjainak folyósítását az előzetes le tartóz
tatás, a szabadságvesztés le töltésének kezdő  napjával be  kell szüntetni. Amennyiben a 
büntetőeljárás fe lm entő  ítélettel vagy m egszüntető  határozattal fejeződik be, a vissza
tarto tt  illetményt (alapilletmény és pótdíjak) utólag kell kifizetni.

47. A  pénzbeni járandóságokat utólag a következő  hónap 1. és 16. napján egyenlő részle
tekben kell kifizetni. N apokra tö r tén ő  folyósítás esetén  a pénzbeni járandóságok havi 
összegét harminccal kell osztani és a kapo tt  hányados képezi az egy napra eső  pénzbe
ni járandóságok összegét.
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48. A  katonai fogdából elbocsátott sorkatona és tartalékos katonai szolgálatot teljesítő - 
amennyiben letöltött bünte tése a 15 napot meghaladja -  félhavi rendfokozati illet
ményben részesül attól a honvédségi pénzügyi szolgálattól, ahová a katonai fogda 
tartozik.
A kifizetett illetményről a honvédségi pénzügyi szolgálat az illetékes belügyi szervet 
pénzügyi jegyen értesíti, amelynek alapján azt az ezután számfejtésre kerü lő  rendfoko
zati illetménybe be kell tudni (abból kell levonni).

49. A 10 napot meghaladó tartalékos katonai szolgálat esetén  kereset-, (jövedelem-) ki
egészítés, illetve jövedelempótlás, segély megállapításához a leszereléssel egyidejűleg 
a hadkötelesnek (a szolgálat teljesítése szerinti szerv) igazolást kell adni, amelynek a 
folyósított illetmény mellett az adó megállapítása érdekében  -  a levonásokat (nyug
díjjárulék, jövedelem adó-előleg) is tarta lm aznia kell. A  bevonulástól számított 20 nap 
után előzetes igazolást kell kiadni, ha a tartalékos katonai szolgálat időtartam a e lő re 
láthatólag egy hónapnál hosszabb ideig tart.

50. Az utasításban foglalt illetményeket és pótdíjakat a m indenkor érvényes költségvetési 
rovat- és té te lrendnek  megfelelően kell elszámolni.

51. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 7/1984. BM  utasítás, 
a 34/1985. BM  utasítás, a 18/1986. BM utasítás, a 3/1987. BM utasítás és a 43/1987. BM 
utasítás hatályát veszti.
Az utasítás rendelkezéseit az érin te tt  állománnyal ismertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 280 példányban.
Kapják: a 43/1987. BM utasítás elosztója szerint.
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