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BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS!

Szám: 10—21/7/1984.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

7/1984. számú 
U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium szerveinél hadkötelezettség alapján 
katonai szolgálatot teljesítők pénzbeni járandóságairól

Budapest, 1984. évi február hó 18-án.

A Belügyminisztérium  szerveinél hadkötelezettség alapján ka
tonai szolgálatot teljesítők, valam int a katonai főiskolai hallga
tók pénzbeni járandóságainak a megállapítási és folyósítási 
szabályaira vonatkozóan kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

1. Az utasításban foglaltakat a Belügym inisztérium ban had
kötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítő sorkato
nákra, tisztesekre, sor-tiszthelyettesekre, zászlósokra és ta r
talékos tisztjelöltekre (a továbbiakban: sorkatonák), a ka
tonai főiskolák hallgatóira, valam int a tartalékos katonai 
szolgálatot teljesítőkre (átképzésre, továbbképzésre, rövidí
te tt tartalékos tiszti kiképzésre, átképzőnek behívottakra) 
kell alkalmazni.

A SORKATONÁK PÉNZBENI JÁRANDÓSÁGAI

2. A sorkatonák rendfokozati illetm ényre, feltételek megléte 
esetén pótdíjakra, dohány- és szappanváltságra jogosultak.
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Rendfokozati illetmény

3. A sorkatonák rendfokozatuknak megfelelően havonta az 
alábbi rendfokozati illetm ényben részesülnek:
határőr 230,— Ft
őrvezető 260,— Ft
tizedes 300,— Ft
szakaszvezető 350,— Ft
őrm ester 450,— Ft
törzsőrm ester 500,— Ft
főtörzsőrm ester 550,— Ft
zászlós 600,— Ft
törzszászlós 700,— Ft

Pótdíjak

Határőr pótdíj

4.  A pótdíjösszeg szolgálati helytől függően jár:
a) a nyugati határszakaszon levő őrsök és a FEP-ek állo

m ányába tartozó sorkatonák, továbbá az újonckikép- 
ző-pontok kiképző keretéhez beosztott sorkatonák 100,— 
Ft/hó összegben

„A” határőr pótdíjra;

b) a fenti pótdíjban nem részesíthető sorkatonák 75,— Ft/hó 
összegben

"B" határő r pótdíjra

jogosultak.

Járőrparancsnoki pótdíj

5. Járőrparancsnoki beosztásban rendszeresen szolgálatot tel
jesítő sorkatonákat járőrparancsnoki pótdíj illeti meg.

6. A pótdíj összege egységesen havi 40,— Ft.

—  2 —

ÁBTL - 4.2 -10  - 21/7/1984 /3



7. Távírász pótdíjra azok a sorkatonák jogosultak, akik az I. 
vagy II. osztályú géptávírász- és rádiótávírász-vizsgát sike
resen letették és távírász beosztásban teljesítenek szolgá
latot.

8. A pótdíj összege:
I. Osztályú távírászok részére havi 80,— Ft.

II. Osztályú távírászok részére havi 50,— Ft.

Tűzszerész veszélyességi pótdíj

9. A műszaki egységeknél szolgálatot teljesítő sorkatonák ré
szére robbanásveszélyes m unka végzéséért napi 50,— Ft 
tűzszerész veszélyességi pótdíj jár.
Robbanásveszélyes m unkának minősül:
a) az aknák telepítése, felkutatása, felszedése;
b) az aknák kiélesített állapotban történő hatástalanítása;
c) robbanó anyagok szállítása;
d) és a robbanó anyagokkal közvetlenül végzett egyéb 

munka.

10. Azok akik nem tűzszerész m unkát végeznek, de feladataik 
ellátása érdekében robbanásveszélyes helyen kell tartóz
kodniuk, naponta 20,— Ft tűzszerész veszélyességi pótdíjra 
jogosultak.

11. Annak a sorkatonának, aki a robbanás következtében — ön
hibáján kívül (elháríthatatlan m agatartás, balesetelhárítási, 
illetve óvórendszabály-szegés) — megsebesül, a gyógyke
zelés és az azzal kapcsolatos egészségügyi szabadság tarta 
mára, de legfeljebb egy évig naponta 20,— Ft pótdíj jár.

Őrsellátói pótdíj

12. Az őrsökön, a szervezés szerinti sorkatonai helyeknek mi
nősülő "őrsellátó tiszthelyettes" beosztást betöltő sorkato
nák, őrsellátói pótdíjra jogosultak.

13.  A pótdíj havi összege: 250,— Ft.

Távírászi pótdíj
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14. A sorkatonai szolgálatot teljesítő orvos, fogorvos, állatorvos, 
gyógyszerész részére, gyakorlati kiképzési ideje alatt vég
zett szaktevékenységéért egységesen havi 800,— Ft pótdíj 
jár.

Az illetmény és pótdíjak folyósításának és megszüntetésének 
egységes szabályai

15. A rendfokozati illetm ényre, illetve a magasabb összegű 
rendfokozati illetm ényre való jogosultság kezdete:

a) a tényleges szolgálat megkezdésének napja;

b) magasabb rendfokozatba történő előléptetés esetén annak 
a hónapnak az első napja, amelyben az előléptetés tö r
tént.

16. A pótdíjakra való jogosultság kezdete:

a) a hőr. pótdíjnál az újonckiképzés befejezését:
(ha a sorkatona az újonckiképzés befejezése u tán más 
fegyveres testülettől kerül a BM Határőrség állományá
ba, a hőr. pótdíj az állományba kerülés napját)

b) a járőrparancsnoki pótdíjnál a beosztásba helyezés nap
ját;

c) a távírászi pótdíjnál a vizsga sikeres letétele napját;

d) az őrsellátói pótdíjnál a beosztás elfoglalásának napját;
követő hó 1. napja am ennyiben a kiképzés befejezése, a be
osztás elfoglalása, illetve a vizsga letétele a hó 1. napjára 
esik, úgy ez a nap.

17. Megszűnik a rendfokozati illetm ényre és a pótdíjakra való 
jogosultság:

a) leszerelés (tartalékállom ányba helyezés) esetén a lesze
relés napjával;

b) rendfokozatban történ t visszavetés esetén, az eddig él
vezett rendfokozati illetm ény vonatkozásában a vissza
vetés napjával;

Orvosi pótdíj
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c) a más — pótdíjra nem jogosító — beosztásba helyezés 
esetén a pótdíjra jogosító beosztásból tö rtén t elhelyezés 
napjával.

A rendszeresített hivatásos beosztást, illetve polgári 
állományviszonyú munkakört betöltő sorkatonák beosztási 

(munkaköri) illetménye

18. Az állom ánytáblázatban rendszeresített egyes hivatásos és 
polgári beosztások (munkakörök) ideiglenesen sorkatonákkal 
is betölthetők.

A rendszeresített beosztások (munkakörök) közül:

a) a határőrségnél tiszti és zászlósi beosztás ellátására az 
országos parancsnok, tiszthelyettesi vagy polgári m unka
kör ellátására az önálló egység parancsnoka,

b) más szervnél az állam titkár
adhat engedélyt, illetve megbízást.

19. A rendszeresített beosztást betöltő sorkatona a betöltött be
osztásra m eghatározott bértétel alsó bérhatárának 20% -át 
kitevő beosztási (munkaköri) illetm ényre jogosult.

20. A beosztási, illetve m unkaköri illetm ény csak 30 napot meg
haladó megbízás esetén jár, a 31. naptól visszamenőleges 
hatállyal.

21. A sorkatonák beosztási illetm ényének folyósítását be kell 
szüntetni:

a) a rendszeresített beosztás ellátása alóli felm entés napjá
val;

b) leszerelés esetén, a leszerelés napjával.

Tartalékos tisztképzésre behívott sorkatonák illetményei

22. A 6 és 18 hónapos tartalékos tisztképzésben részesülő sor
katonáknak (a továbbiakban: tartalékos tisztjelöltek) az 
alapkiképzés, valam int a tisztképzés időtartam a alatt a 3. 
pontban m egállapított rendfokozati illetm ény jár.
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23. A tartalékos tisztjelöltnek a szakosítás szerinti gyakorlati 
m unkára történő vezénylés időtartam a alatt:

a) a 3. pont szerinti rendfokozati illetm ény;
b) ha az állom ánytáblázatban m eghatározott betöltetlen 

tiszti vagy tiszthelyettesi létszám helyre kerül, részére 
az adott beosztásra érvényes bértétel alsó határának 10— 
20%  között m egállapított beosztási illetm ény;

c) ha a gyakorlati időt a határőrségnél teljesíti, részére erre 
az időre a határőr pótdíj (akkor is, ha gyakorlati idő le
töltése nem egyfolytában, hanem szakaszosan történik);

jár.

24. A tartalékos tisztjelölt illetm ényeinek folyósításánál, csök
kentésénél vagy m egszüntetésénél a sorkatonáknál alkal
m azott szabályok szerint kell eljárni.

A katonai főiskolák hallgatóinak illetménye és pótlékai

25. A katonai főiskolák hallgatói havonta hallgatói illetm ény
ben, tanulm ányi és alegységparancsnoki pótlékban része
sülnek.

a) Hallgatói illetm ény:
— 1—3. évfolyamon egységesen 450,— Ft
— 4. évfolyamon zászlósi rendfokozatban 600,— Ft
— 4. évfolyamon törzszászlósi rendfokozatban 700,— Ft
A hallgatói illetm ényre való jogosultság a főiskolára való 
bevonulás napjától kezdődik.

b) Tanulm ányi pótlék:
1. 2. 3.

kategória Ft
— 2,99 átlagig nem já r  nem já r nem jár
— 3,00—3,50 átlagig 50 nem já r  100
— 3,51—3,99 átlagig 150 nem já r  200
— 4,00—4,50 átlagig 250 300 350
— 4,51—5,00 átlagig 400 450 500
A tanulm ányi pótlék első ízben az 1. évfolyam második 
félév kezdetétől folyósítható, alapjául az előző félévben 
elért tanulm ányi átlageredm ény szolgál.
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A tanulm ányi pótlék összegének m eghatározása során fi
gyelembe kell venni a hallgatók politikai, erkölcsi, fe
gyelmi m agatartását, a szocialista együttélés szabályai
nak betartását.
Az első tanév II. félévére az 1-es kategória, a második 
tanévre az 1-es vagy 2-es kategória, a harm adik — ne
gyedik tanévre az 1-es, a 2-es vagy a 3-as kategória ösz- 
szegei folyósíthatok.

c) A 3. és 4. évfolyam hallgatói a katonai főiskolák ta 
nulm ányi és vizsgaszabályzata 20. § (3) bekezdésében 
m eghatározott követelmények teljesítése esetén, a tan 
intézet parancsnokának javaslata alapján, a honvédelmi 
m iniszter által Népköztársasági Tanulm ányi Ösztöndíj
ban részesíthetők.

d) A Népköztársasági Tanulm ányi Ösztöndíj havi összege 
1000,— Ft. Az ebben részesülő hallgatóknak tanulm ányi 
pótlék nem adható.

e) A főiskola parancsnoka a tanulm ányi pótlék folyósítá
sát, ha a hallgató erkölcsi, fegyelmi vagy általános m a
gatartása sérti a szocialista együttélés szabályait, vagy 
ha tanulm ányi eredm énye jelentősen visszaesik, 3—6 hó
napra egy fokozattal csökkentheti, fogság fenyítés vagy 
súlyosabb fegyelmi felelősségre vonás esetén pedig a ta 
nulm ányi pótlékot m egvonhatja, illetve javaslatot tehet 
a Népköztársasági Tanulm ányi Ösztöndíj ilyen időtarta
mú szüneteltetésére (megvonására).

f) Alegységparancsnoki pótlék havonta:
— rajparancsnok részére 50,— Ft
— szakaszparancsnok-helyettesek részére 80,— F t
— szakaszparancsnokok részére 130,— Ft
Alegységparancsnoki pótlék a kinevezés időtartam ára jár.

26. A főiskolák hallgatóit a ha tárra  történő kihelyezés (csapat
gyakorlat) időtartam ára a szolgálati hely szerinti határőr 
pótdíj megilleti.

27. Ha a főiskolára vezényelt hallgatók a vezénylést megelőző
en magasabb havi illetm ényben részesültek, akkor részük
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re az iskola időtartam a ala tt is változatlanul a vezénylést 
megelőző havi illetm ényt kell folyósítani.

egszűnik a jogosultság a hallgatói illetm ényre és pótlékra:

a ) hallgatói állományból való kikerülés (tiszti rendfokozat- 
ba való előléptetés, főiskoláról való elbocsátás) napjával;

b) a  sorkatonák rendfokozati illetménye megszűnésére vo
natkozó 17 b) és c) alpont szerint.

29. A főiskolák hallgatói hivatásos állományba vételükkel egy
idejűleg avatási előlegben részesülnek a következők szerint:

a) tisztek 1500,— Ft

b) zászlósok 1200,— Ft

c) tiszthelyettesek 1000,— Ft
Az avatási előleget vissza kell fizetni, ha a hivatásos állo
m ány tagja szolgálati viszonyának m egszüntetésére — egész
ségi ok kivételével — 10 éves szolgálati idő előtt kerül sor.

A TARTALÉKOS KATONAI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐK 
PÉNZBENI JÁRANDÓSÁGAI

30. A  tartalékos tisztek és tiszthelyettesek illetm ényei:
a) A továbbképzésre (átképzésre) bevonult tisztek és tiszt- 

helyettesek részére — 10 napot meghaladó tényleges szol
gálatuk idejére — rendfokozati és beosztási illetm ény jár.

b) Rendfokozati illetm ény a tényleges rendfokozatnak meg
felelően, a hivatásos állom ányra alkalmazott, érvényben 
levő rendfokozati táblázat alapján jár.

c) Beosztási illetm ényként:
— tisztek havonta 1800,— Ft-ra,
— zászlósok és tiszthelyettesek havonta 1700,— Ft-ra 
jogosultak.

31. A kiképzőnek bevonult, vagy továbbképzés (átképzés) után 
kiképzőnek visszatartott tartalékos tisztek és tiszthelyette
sek részére
a) a 30/ b) pont szerinti rendfokozati illetm ény;
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b) az általuk betöltött beosztásra az állom ánytáblázatban 
m eghatározott beosztási illetm ény-csoport szerinti illet
m ény adható, amelyet a hivatásos állományra érvényes 
szabályok szerint kell a bértétel határai között megálla
pítani.

A rövidített tartalékos tiszti kiképzésben részesülők illetménye

32 .  A rövidített tartalékos tiszti kiképzésre bevonult tisztesek 
és rendfokozat nélküliek egységesen havi 350,— Ft illet
m ényre jogosultak. Más illetm ény részükre nem jár.

A tartalékos tisztesek és rendfokozat nélküliek illetménye

33. Az ideiglenes katonai szolgálatra a BM Határőrséghez be
hívott tartalékos tisztesek és rendfokozat nélküliek részére 
— a 32. pont alattiak kivételével — a kiképzés jellegére te
kintet nélkül, a sorkatonák részére m egállapított összegű 
rendfokozati illetm ény jár.

Dohány- és szappanváltság

34.  A sorkatonákat és a tartalékos tisztképzésre behívott sor
katonákat a bevonulás napjától a leszerelés napjáig dohány- 
és szappanváltság címén havi 77,— Ft (napi 2,50 Ft) illeti 
meg, amely fegyelmező zászlóaljban vagy katonai fogdában 
büntetését töltő katonáknak is jár; nem jár azonban az elő
zetes letartóztatás és a szabadságvesztés büntetés letöltésé
nek idejére.
A jogosultság időtartam ába a bevonulás és a leszerelés nap
ja is beletartozik.

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

Egyéb rendelkezések

35. A sorkatonák pénzbeni járandóságait nyugdíjjárulék nem 
terheli, abból levonást eszközölni semmilyen címen nem 
lehet.
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36. A tartalékos katonai szolgálatot teljesítőknél:

a) A beosztási és rendfokozati illetm ényeket a tartalékos 
szolgálat kezdő napjától, illetve a rendfokozatváltozás 
napjától a változásnak megfelelően kell folyósítani.

b) Leszerelés (tartalékállom ányba helyezés), továbbá elha
lálozás esetén m inden illetm ényt a leszerelés, illetve el
halálozás napjával kell beszüntetni.

c) Felfüggesztés idejére az illetm ények 50% -a jár. Az elő
zetes letartóztatás időtartam a alatt — legkésőbb a ta rta 
lékállom ányba helyezésig — minden illetm ény folyósítá
sát be kell szüntetni.

d) Szolgálatból igazolatlan távoliét (hiányzás) idejére sem
miféle illetm ény nem jár. Ez a rendelkezés a fegyelmi fe- 
lelősségrevonást nem érinti.

37. A tartalékos tisztek és tiszthelyettesek illetm ényéből nyug
díjjárulékot kell levonni. A tartalékos tisztesek és rendfo
kozat nélküliek illetm ényéből levonásnak helye nincs.

38. Azokra a tartalékosokra, akik a 32. vagy 33. pontban fog
laltak szerinti kiképzés (továbbképzés) u tán tiszthelyettesi 
vagy tiszti rendfokozatba léptek elő, előléptetésüket követő
en a 30. és 31. pontok rendelkezései az irányadók.

Általános rendelkezések

39. A pénzbeni járandóságokat a pénzügyi szervek csak a jogo
sító feltételek megléte esetén, az arra illetékes parancsnok 
írásbeli intézkedése (állományparancs stb.) alapján folyó
síthatják.
A parancsnak m inden esetben tartalm aznia kell azokat az 
adatokat, amelyek a kifizetés, a megváltozott összegben tö r
ténő folyósítás, illetve a m egszüntetés tényéhez szüksége
sek (pl.: beosztási illetm ény m egállapítása esetén az ellátan
dó m unkakör kulcsszámát, beosztásba helyezés, leszerelés 
napját stb.).

40. Szabadság, egészségügyi szabadság, iskolára, tanfolyam ra, 
valam int 3 hónapot meg nem  haladó vezénylés egész idő
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tartam ára az illetm ényeket és pótdíjakat akkor is változat
lanul folyósítani kell, ha a vezénylés helyén a pótdíjra való 
jogosultság nem áll fenn.

41. Büntetőeljárás során előzetes letartóztatásba helyezettek, 
illetőleg szabadságvesztés büntetésüket töltők alapilletm é
nyeinek és pótdíjainak folyósítását az előzetes letartóztatás, 
a szabadságvesztés letöltésének kezdő napjával be kell szün
tetni. Am ennyiben a büntetőeljárás felmentő ítélettel vagy 
m egszüntető határozattal fejeződik be, a visszatartott illet
m ényt (alapilletmény és pótdíjak) utólag kell kifizetni.

42. A pénzbeni járandóságokat utólag a következő hónap 1. és 
16. napján egyenlő részletekben kell kifizetni. Napokra tö r
ténő folyósítás esetén a pénzbeni járandóságok havi összegét 
harm inccal kell osztani és a kapott hányados képezi az egy 
napra eső pénzbeni járandóságok összegét.

43. A katonái fogdából elbocsátott sorkatona és tartalékos ka
tonai szolgálatot teljesítő — am ennyiben letöltött büntetése 
a 15 napot m eghaladja — félhavi rendfokozati illetm ény
ben részesül attól a honvédségi pénzügyi szolgálattól, ahová 
a katonai fogda tartozik.
A kifizetett illetm ényről a honvédségi pénzügyi szolgálat az 
illetékes belügyi szervet pénzügyi jegyen értesíti, amely
nek alapján azt az ezután szám fejtésre kerülő rendfokozati 
illetm énybe be kell tudni (abból kell levonni).

44. Az utasításban foglalt illetm ényeket és pótdíjakat a m in
denkor érvényes költségvetési rovat- és tételrendnek meg
felelően kell elszámolni.

45. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
a 18/1973. számú m iniszterhelyettesi utasítás, a 21/1973. szá
mú m iniszteri parancs, a 8/1974. számú m iniszterhelyettesi 
utasítás, a 6/1977., a 10/1980. és az 1/1982. számú m iniszter
helyettesi intézkedés hatályát veszti.
Az utasítás rendelkezéseit az érin tett állom ánnyal ism ertet
ni kell.

Dr. PÁL ANTAL s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes
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Készült: 230 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
K apják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek,
országos (Kormányőrség) parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
BM I/I—2. Osztály 10 példány,
BM I/I—4. Osztály 5 példány, 
budapesti és megyei rendőr-főkapitányok,
H atárőrség Országos Parancsnokság területi szervei, 
pénzügyi és személyzeti osztályok, alosztályok vezetői, 
Pénzügym inisztérium .
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