
BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!

10- 24/16/1971.

T I
A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  

B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É NEK

Tárgy: A szolgálati idő számításának, módosításának, igazolásá
nak és nyilvántartásának rendje.

A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományának 
szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. számú törvényerejű ren
delet (a továbbiakban: tvr.) belügyminiszteri végrehajtási utasítása 
114. pontjában kapott felhatalmazás alapján — a BM I. főcsoport- 
főnökével egyetértésben — a hivatásos állomány szolgálati idő 
számítási, módosítási, igazolási és nyilvántartási rendjének meg
határozására az alábbi

1. A tvr. 33. § (2) bekezdés a) pontja alapján — a munkaügyi 
miniszter 5/1967. (X. 8.) MüM számú rendelete és az ezt ki
egészítő rendeletek figyelembevételével — korhatárra való te
kintet nélkül be kell számítani a szolgálati időbe a hivatásos 
állományba vétel_napját megelőzően, minden munkaviszony- 
ban töltött időt, az egyes munkaviszonyok m egszűnése mód
jától és a közöttük levő időkiesések tartamától függetlenül.

2. Nem számítható be a szolgálati időbe az az időtartam, amely 
alatt a munkaviszony
a) megszakítás nélkül 30 napot meghaladó fizetés nélküli sza

badság vagy

b) szabadságvesztés büntetés,
c) tanulmányi szerződés alapján folytatott nappali iskolai 

képzés miatt szünetel.

UTASÍTÁSA

Budapest, 1971. évi október hó 11-én.

u t a s í t á s t
adom ki:
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Az a) alpont rendelkezése nem vonatkozik arra a személyre, 
aki >
— párt vagy állami ösztöndíjasként felsőfokú, illetve techni

kumi képzés miatt,
— tartósan külföldön.szolgálatot teljesítő dolgozó házastársa

ként külföldön tartózkodott, feltéve, hogy ez idő alatt a 
nyugdíjjárulék fizetési kötelezettségeinek eleget tett,

— gyermekgondozás, illetve ápolás céljából 
fizetés nélküli szabadságon volt.

3. A munkaviszonyban eltöltött idő számításánál figyelembe kell 
venni a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként eltöltött 
azon éveket, amelyeket a társadalombiztosítási szabályok sze
rint a nyugdíj megállapítása szempontjából szolgálati időként 
figyelembe vesznek, úgyszintén a kisipari termelőszövetkezeti 
tagsági viszony időtartamát, valamint a bedolgozóként eltöl
tött időt, ha jogszabály ezt lehetővé teszi.

4. Munkaviszonyban töltött időként kell figyelembe venni:
a) a baloldali politikai magatartás miatt — a felszabadulást 

megelőzően — üldöztetés folytán külföldön munkaviszony
ban töltött időt,

b) a nem szocialista országokból baloldali politikai magatartás 
miatt üldöztetés elől Magyarországra menekültek külföldön 
munkaviszonyban töltött idejét,

c) a munkásmozgalomban 1929. január 1. után folyamatosan 
eltöltött és elismert időt: a szakszervezeti tagsági időt 1944. 
december 31-ig, a Szocialista Hazáért Érdemrend tulajdo
nosának munkásmozgalomban töltött idejét 1949. január 
1-ig,

d) a szocialista államokban minden munkaviszonyban töltött 
időt, továbbá az egyéb címen beszámítható időt, az erre vo
natkozó kölcsönös szociálpolitikai vagy államközi társa
dalombiztosítási egyezmény alapján,

e) a munkaviszonyból munkaszolgálatra bevonult, deportált, 
illetőleg hadifogságba esett személy ott eltöltött idejét,

f) a 67/1958. (XII. 24.) Korm. számú rendelet 21. §-ában 
meghatározott, a felszabadulást megelőzően a honvédség
nél, azt követően pedig a fegyveres erőknél és testületeknél 
nem hivatásos (sorelső, tényleges, tartalékos, póttartalé
kos, tiszti-, tiszthelyettes iskola hallgatói stb.) szolgálat
ban eltöltött időt,

g) az egyéni elbírálás alapján más államok hadseregében a 
fasizmus elleni harcban, a társadalmi haladást szolgáló 
progresszív szolgálatban eltöltött időt, ha azt hitelt érdem
lően igazolják,

h) a felszabadulás előtt a fegyveres erőknél és testületeknél 
hivatásos vagy továbbszolgáló állományban eltöltött időt,

i) az ipari, kereskedelmi tanulóként (tanoncként) eltöltött 
időt.
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5. Nem számítható be a szolgálati időbe a hadkötelezettség el
érése előtt a katonai nevelőintézetekben, altisztképzésben, a
II. Rákóczi Ferenc katonai középiskolán, illetőleg a zeneiskola 
növendékeként eltöltött olyan idő, amely valamely végzettség, 
képesítés megszerzésére irányult.

6. A szolgálati idő számításánál csak a munkaviszonyban vagy 
ennek elismerhető egyéb minőségben ténylegesen eltöltött 
naptári napokat lehet figyelembe venni. Az egyszer már bár
milyen címen beszámított időt mégegyszer beszámítani sem
miféle címen sem lehet.

7. A jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a munka
jogi, illetőleg a társadalombiztosítási szabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8. A beszámítani kért szolgálati időket a következő okmányokkal 
(hiteles máéolat) lehet, illetőleg kell igazolni:

a) munkaviszonyban töltött időket
■ \

— régi és új munkakönyvvel (az új munkakönyv 3. olda
lán bejegyzett időt külön okmánnyal kell igazolni);

■— a munkáltató által az egykorú nyilvántartások alapján 
kiadott — cégbélyegzővel ellátott — munkáltatói igazon 
lássál, illetőleg köz- vagy magánalkalmazott esetében 
egfkbrű szolgálati bi^onyí^ánnyalj

— a társadalombiztosítási szervek által kiadott igazolás
sal;

— szakmunkás tanuló (tanonc) időt szakmunkásbizonyít
vánnyal (szerződéssel);

— bírói ítélettel elismert időt az erről szóló bírósági hatá
rozattal ;

— a munkásmozgalomban eltöltött időt, az illetékes párt 
vagy szakszervezeti szervek által kiadott igazolással;

— külföldi munkaviszonyt az illetékes társadalombiztosí
tási szerv által kiállított — az Országos Fordító Iroda 
részéről magyar nyelvre fordított — igazolással;

b) a mezőgazdasági munkaviszonyt [az a) pontban említett
munkakönyv és társadalombiztosítási igazoláson kívül]:
— bélyeglappal (pótbélyeglappal) vagy a mezőgazdasági 

biztosítási igazolvánnyal, ha a bélyeglerovást hitelt ér
demlő bejegyzés igazolja;

— 1939. január 1. napjától 1947. december 31. napjáig 
terjedő időt a városi (fővárosi) kerületi tanács végre
hajtó bizottsága igazgatási osztálya, illetőleg a községi 
tanács vb. titkára által kiállított és a munkáltató meg
nevezését, a munkaviszony időtartamát, valamint az al
kalmazás megjelölését (gazdasági cseléd, napszámos, 
stb.) is feltüntető hatósági bizonyítvánnyal (külön e 
célra rendszeresített nyomtatvány). Ennek alapján 
azonban naptári évenként legfeljebb százötven napot 
lehet figyelembe venni, kivéve ha a külön rendelkezés 
szerint az egész évet be kell számítani;

— 3 —
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— az állami mezőgazdasági üzem által — a saját nyilván
tartás alapján — kiállított igazolással:

c) a katonai szolgálatban, a deportálásban, a munkaszolgálat
ban és a hadifogságban eltöltött időket egykorú katona
könyvvel, az utóbbi esetekben az elbocsátásról szóló ok
mánnyal (igazolással), illetőleg az 1/1969. (HK 1.) MNVKF 
számú utasításban felsorolt szervek által kiállított igazolás
sal.

9. Ha a beszámítani kért szolgálati idő, illetőleg munkaviszony 
igazolására a 8. pontban megjelölt okmányok beszerzésére 
nincs mód, igazolásul bármely más hitelt érdemlően tanúsító 
okirat, vagy két tanú hatóság (bíróság, a volt munkahely sze
rint illetékes tanácshoz  jegyző) előtt tett írásbeli nyilatkozata 
is elfogadható.
Tanúvallomás alapján legfeljebb azonban két év vehető fi
gyelembe.

10. Azoknak az állományban levő személyeknek, akiknek 18. 
életévüket megelőzően már volt belügyi szolgálatuk, de azt 
okmánnyal igazolni nem tudják, a jelenleg is állományban le
vők tanúkénti nyilatkoztatásával az 1969. évi 10. számú bel
ügyminiszteri utasításban foglaltak alapján a volt szolgálati 
hely szerint illetékes parancsnokok adják ki az igazolást és 
annak megfelelően módosítsák szolgálati idejük kezdő idő
pontját.

11. A szolgálati idő beszámítását a "Kérdőív a szolgálati idő meg
állapítására" (a továbbiakban: kérdőív) rendszeresített nyom
tatványon (1. sz. melléklet) kell kérni, illetőleg a beszámított 
időt rögzíteni.
A szolgálati idő kezdő napjának megállapítása szempontjából 
a beszámítható időket napokban kell összeadni és az évekre 
történő átszámításnál 365 napot kell egy évnek tekinteni. 
A fennmaradó egy évnél kevesebb időt is teljes évként kell^ 
TTgyeíembe vennie

A beszámítás évében szolgálati (munka-) viszonyban eltöltött 
időt nem lehet figyelembe venni.
A szolgálati idő kezdetének időpontját úgy kell meghatározni, 
hogy a beszámítható évek számát le kell vonni abból az év
számból, amely évben a beszámítás történt és az így kapott 
naptári év január 1. napja lesz a szolgálati idő kezdetének 
időpontja.

12. A kérdőívet, munkaviszonyban töltött idő esetén a benyújtott 
igazolások alapján az illetékes személyzeti szerv vagy sze
mélyügyi előadó tölti ki a kinevezéshez szükséges személyi 
anyag elkészítésével egyidőben.

13. A szolgálati idő módosítását az e célra rendszeresített nyom
tatványon „Kérelem a szolgálati idő módosítására” (2. számú 
melléklet) kell kérni. E nyomtatványt a munkaviszonyban töl
tött idő igazolására szolgáló rész kivételével a kérelmező tölti 
ki. Ehhez csatolni kell a módosítás alapját képező okmányo

_  4 _
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kát, igazolásokat. A személyzeti szervek ezek birtokában töl
tik ki a kérelem munkaviszony igazolásra című rovatokat.

14. Mind az új kinevezéskor, mind a módosításkor személyi állo
mányra vonatkozó parancsot kell megjelentetni a hivatásos 
állomány szolgálati ideje kezdetének megállapításáról.

15. A szolgálati idő megállapítása (módosítása) után a szolgálati 
idő kezdő napját a szolgálati adatlapon, a statisztikai nyilván
tartó kartonon és a számfejtő kartonon át kell vezetni. A szol
gálati idő kezdő napjának megállapításáról a hivatásos állo
mány tagját az e célra rendszeresített igazolással (3. sz. mel
léklet) kell ellátni.

(
16. Ha a szolgálati idő módosítása a megállapító szerv téves szá

mítása miatt válik szükségessé és az érintett személy a módo
sítási kérelmet a három éves elévülési határidőn belül terjeszti 
elő, a módosításhoz fűződő jogosultságok az eredeti megállapí
tás napjától, egyébként pedig a kérelemnek az illetékes sze
mélyzeti szervhez történő előterjesztést követő hónap 1. nap
jától járnak.

17. Az 1971. június hó-1. napján állományba tartozók, amennyi
ben elismert szolgálati idejük kezdő napját megelőző időre 
eddig be nem számított munkaviszonyt tudnak igazolni, leg
később>1972. március 1-ig kérhetik Szolgálati idejük
sá^_A módosításnál kizárólag azok az igazolt idők vehetők 
figyelembe, amelyeket a korábbi beszámításnál még felkeré^" 
értéssel sem számoltak be.___________________________ _L

A pótlólag figyelembe vehető szolgálati évek számát a 11. 
pontban foglaltak alkalmazásával kell megállapítani.
1972. március 1-ig benyújtott kérelem esetén a szolgálati idő
höz fűződő jogosultságok visszamenőleg 1971. június hó~T. 
fíápjától járnak. A határidőn túl benyújtottlnódosító kére^ 
"lem eseten a jogosultságokra a 16. pontban foglaltak irány
adók.

18. A jelenleg állományban levők 18. életévüket követően — kü
lönböző jogszabályok alapján — eddig elismert szolgálati ide
jét az utasításban foglaltak nem érintik.

19. Az utasítást a hivatásos állomány előtt ismertetni kell.

20. Az utasítás 1971. június 1-ével lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
a BM I. és IV. főcsoportfőnökének 0014/1964. (VI. 29.) számú 
közös utasítása és az ezt kiegészítő 10- 26/14/1964. (X. 22.) 
számú közös rendelkezése hatályát veszti.

GALAMBOS JÓZSEF
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

— 5 —
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Felterjesztve: 
K ap ják :

Készült:

miniszter elvtársnak, 
miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnökhelyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
személyzeti osztályvezetőik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló osztályvezetők,
IV 'II. Csoportfőnökség osztály és alosztályvezetői. 
BM iskolák parancsnokai,
megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik.
személyzeti osztályvezetőik,
országos parancsnokságok területi szervei.
270 példányban.

— 6 —
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1. számú melléklet

K é r d ő í v
a szo lg á la ti idő m egá llap ítá sára

1. Név: ...........................................................................................................................  rendfokozat:

Születési helye: ........................................ .......... ideje (év, hó nap) ................................

A nyja leánykori neve: ..................................................................................................................

2. A BM hivatásos állom ányába tö rtén t első kinevezésének :*

időpontja: ..............  év .................... ,............. hó ..........  nap. Minősége:

/
3. Esetleges m egszakítások a belügyi szolgálati viszonyban: 

..............  év ..................................................  hó ___  naptól . . . év ..................................................  h ó ___napig.

4. Tényleges és tartalékosként ideiglenes tényleges katonai szolgálatban, munkaszolgálatban töltött ideje:

..........................................................................................................................................  alakulatnál (csapattestnél)

............. év .............................................  hó . . . .  n ap tó l.........  év ..............................................h ó ___ napig.

........................................................................................................................................... alakulatnál (csapattestnél)

............. év .............................................  hó . . . .  n a p tó l.........  év ..............................................h ó ___napig.

.................................................................................................. ........................................ alakulatnál (csapattestnél)

............. év .............................................  hó __  n a p tó l......... év ............................................... .h ó ___napig.

5. Továbbszolgálatban töltött ideje:

hó

............................................... .................  alakulatnál (csapattestnél)

. .  n a p t ó l .......... év ..................................................... h ó ___napig.

♦M egjegyzés: A „BM hivatásos á l lo m á n y ib a n  töltö tt idő a la tt a felszabadulás u tán  létrehozott belügyi 

testületek — valam int a felszabadulást megelőző rendőri és börtönügyi szervek állom ányában 

katonai vagy irodai rendfokozatúként hivatásos állom ányban eltö ltö tt időt kell érteni.

NB 1832 — (Kérdőív szóig, idő megáll.)

— 7 —
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6. BM-en kívüli egyéb hazai fegyveres és ezzel egy tek in te t alá eső testület állom ányában tö ltö tt szóig, 

ideje:

Testület: ..........................................................................  rendfok. beosztás: ..........................................................................

..............  év ..................................................  hó ___ naptól ..........  év ..................................................  h ó ___  napig.

Testület: ..........................................................................  rendfok. beosztás: ..........................................................................

..............  év ..................................................  hó ___ naptól .......... év ..................................................... h ó ___ napig.

7. Más szocialista állam  hadseregében, a fasizmus elleni m ozgalm akban (partizán hadseregben) a spanyol, 

görög szabadságharcban, fegyveres szolgálatban eltö ltö tt ideje:

Hol: ........................................................................................................................................................................................................

..............  év ..................................................  hó ___ n a p t ó l ..........  év ..................................................  h ó ----- napig.

Hol: ........................................................................................................................................................................................................

..............  év ..................................................  hó ___ n a p t ó l ..........  év ..................................................  h ó ___  napig.

8. Hadifogságban (deportálásban) tö ltö tt ideje:

Hol: ........................................................................................................................................................................................................

..............  év ..................................................  hó ___ n a p t ó l .......... év ..................................................... h ó ___  napig.

9. Egyéb betegségbiztosításra kötelezett m unkaviszonyban tö ltö tt ideje (közszolgálati, nem állam i tűzoltó, m e

zőgazdasági, m agánalkalm azotti, vállalati, háztartási, kisipari szövetkezeti, valam int önkéntes já ru lék fi

zető, ideiglenesen M agyarországhoz csatolt terü leteken bejelentett, stb.)
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10. Fentieken kívül egyéb, beszám ítható idejének részletes felsorolása:

Hol Milyen
minőségben

M ikortól-m eddig 
(év, hó, nap)

K elt: .......................................................... . ............... év ......................................  h ó ..........  nap.

testületi tag aláírása

Okmányok csatolva:

..............  pont igazolására ....................... ............................ ..............  pont igazolására

..............  pont igazolására ...........................................................................  pont igazolására

..............  pont igazolására ...........................................................................  pont igazolására

..............  pont igazolására ...................................................  ..............  pont igazolására

M egjegyzés: Az egyes kérdőpontokhoz bejegyzett adatok igazolására általában elfogadható okmányok:

Kinevezési okmány, személyzeti szerv igazolása, K atona-könyv, katonai szolgálati lap, K atonai 

Kiegészítő Parancsnokság igazolása, H adtörténelm i Levéltár Katonai N yilv.-tartási oszt. iga-
V.

zolása, HM Központi Ira ttá r  N yilvántartási oszt. igazolása, Görög szabadságharcosok idejét a 

M agyarországon élő Görög Politikai Em igránsok Szervezete, Központi Tanácsa igazolhatja, 

hadifogoly igazolvány, ennek hiányában a H adtörténelm i Intézet L evéltári osztálya (Bp. I.. 

K apisztrán té r 2.) igazolása, SZTK tanúsítvány, Bányanyugbér törzslap, OMBI könyv (1939. I. 

1-től 1944. XII. 31-ig. Felülbélyegzett bélyegleróvás, ezt követő időtartam ok csak tanácsi igazo

lással együtt) háztartási cselédkönyv, Országos N yugdíjintézet igazolása, közszolgálati m unkál

tatók igazolása közszolgálati munkaviszonyról, m unkakönyvbe bejegyzett hiteles bélyegzővel e l

lá to tt időtartam ok (magánszektor bejegyzéseit csak az SZTK Járulékosztály  igazolásával, (tanú 

sítványával) együtt lehet elfogadni), szakszervezeti tagság idő tartam át igazoló h iteltérdem lő 

okm ány (szakszervezeti tagkönyv, tagsági lap, stb.) mezőgazdasági dolgozók cselédkönyvéből, az 

1939. I. 1. nap ját követő m unkaviszonyok, am elyeket nagybirtokos m unkáltatók jegyeztek be, 

s am elyeket aláírással és bélyegzővel is igazoltak, szolgálati bizonyítvány (gyárak, üzemek, 

vállalatok közlekedési vállalatok, közüzemek, posta stb.) tanácsi igazolása.

— 9 —
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Jelen kérdőívben fe ltün te te tt és igazolt adatok

alap ján  ..................................................................................

szolgálati ideje, az alábbiak  szerint nyert beszám ítást:

Szolgálati (munka) viszonyban töltött, illetve beszám ítható idő:

Hol M ettől—meddig összesen nap

,

összesen :

Ebből figyelembe v e h e tő ..............teljes év.

Ennek alapján nevezett szolgálati idejének kezdő időpontja ..............  év január hó 1. napja.

személyzeti osztály vezetője

Szolgálati időm kezdő időpontjáról szóló igazolást a mai napon átvettem . 

................................................................ . 1 9 . . . .  év ..............................................  h ó ..........  nap.
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2. számú melléklet

B E L Ü G Y M IN ISZTÉR IU M  T I T K O S !
(K itö ltés u tán )

KÉRELEM A SZOLGÁLATI IDŐ MÓDOSÍTÁSÁRA

Címzett:

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

Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................

A nyja leánykori n e v e :- ..........................................................................................................

Beosztási helye: .......................................................................................... ................................

A m ellékelt igazolások alap ján  kérem  szolgálati időm kezdetét m ódosítani.

Szolgálati időm jelenleg elism erve: 19___ év ..........................................  hó 1-től.

K érem  ezt az időpontot m ódosítani: 19___ év ..........................................  hó 1-re.

Az eddig beszám ított m unkaviszonyom at megelőző időben az alábbi vállalatok
nál (intézményeknél, testületnél) álltam  szolgálati (munka) viszonyban:

V állalat (intézmény, testület) Beosztás, A m unkaviszony fennállo tt 
megnevezése m unkakör m ikortól meddig

NB 186
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V állalat (intézmény, testület) Beosztás, A m unkaviszony fennállo tt 
megnevezése m unkakör m ikortól meddig

A fentiek igazolására az alábbi okm ányokat csatolom:

K elt: ...................................................... , 19.. hó nap;

(kérelmező aláírása)

A kérelem és a csatolt igazolások alapján szolgálati ideje módosítható 

1 9 . .. .  év ..........................................................  hó 1-re.

K elt: ...................................................... . 1 9 . . . .  év ..............................  hó ..........  nap.

szem. oszt. vez.

— 12 —
ÁBTL - 4.2 - 10-24/16/1971 /12



3. számú melléklet

B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M

elvtársnak,

4 " ' '
Igazolom, hogy a szolgálati időpótlék, a szabadság mértéke, a jubileumi jutalom, a nyugdíjjogosultság, 

a nyugdíj mértéke, és a leszerelési segély szempontjából folyamatos m unka- (szolgálati) viszonyának

kezdő időpontját az 1971. évi 10. sz. tvr. 33. § alapján 19—  évi ..................................  hó 1. p ap jában

á llap íto m  meg.' C 1

Az elismerést kimondó parancs szám a:............................................

................................................ , 19-----év .................................  hó .........  nap.

N B  1833 — Igazolás szóig, idő megállapításához szem . oszt. vezető
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