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0024 .  számú

A BM. Határőrség osztrák és jugoszláv határszakaszon lévő őrsein 
szolgálatot teljesítő hivatásos állományú beosztottak szolgálati idejének 
számításával kapcsolatban — a 005/1960. számú BM. H. M. együttes 
parancs alapján — a következőket rendelem:

1. A BM. Határőrség osztrák és jugoszláv határszakaszon lévő őrsein 
(tartalékőrsein) szolgálatot teljesítő hivatásos állományú beosztot
tak (továbbiakban: beosztott szolgálati ideje a 14/1959. sz. minisz
terhelyettesi utasítás alapján megállapított szolgálati időből és a 
jelen utasítás szerint járó szolgálati pótidőből (továbbiakban: pót
idő) tevődik össze.

2. A beosztottat minden teljes év (12 hónap) után, amelyet határőr 
őrsön, az állománytáblázat szerint őrsre szervezett beosztás ellátá
sával tölt, egy fél év (6 hónap) pótidő illeti meg.

3. A pótidő számításának alapját képező szolgálati időt az őrsre tör
ténő helyezés napját követő hó 1 napjától az őrsről való elhelyezés 
hónapjának utolsó napjáig kell számítani.

4. Nem lehet a pótidő alapját képező szolgálati időbe beszámítani a hat 
hónapnál hosszabb időtartamú iskolára vezénylés, valamint a hat 
hónapnál hosszabb illetménynélküli szabadság idejét.

A szüneteltetést ezekben az esetekben az iskolára vezénylés, ille
tőleg az illetménynélküli szabadságidő megkezdésének napját kö
vető hó első napjától az őrsre történő visszatérés hónapjának utolsó 
napjáig kell számítani.

A tényleges szolgálat teljesítés egyéb ok (betegség, vezénylés, évi 
rendes és tanulmányi szabadság) miatt előálló szünetelése a pót
időre jogosító szolgálati időt nem szakítja meg.
Folyamatos a pótidőre jogosító őrsszolgálat akkor is, ha a beosz
tottat egy őrsön belül egyik beosztásból a másikba, vagy egyik őrs
ről közvetlenül másikra helyezik át.

5. A pótidőt, minden teljes 12 havi őrsszolgálatban eltöltött idő után 
kell megállapítani és rögzíteni. Tizenkét hónapnál kevesebb őrs
szolgálati idő alapján is meg kell állapítani és rögzíteni a pótidőt, 
ha az őrsszolgálat áthelyezés, nyugállományba helyezés, vagy el
bocsátás miatt megszűnik.
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6. A pótidő megállapítása és rögzítése a BM. Határőrség személy
ügyi szerveinek feladata. Ennek érdekében a személyügyi szervek:

a) jegyezzék fel a személyzeti nyilvántartólapon a beosztott őrs
szolgálatának kezdő és végző időpontját és az őrsszolgálat fo
lyamán bekövetkező mindazon változásokat, amelyek a pótidő 
számítását befolyásolják.

b) minden 12 hónap őrsszolgálat leteltével állapítsák meg a fél évi 
pótidőt és azt a személyi anyagban az alábbi formában rögzítsék:

,,196__ é v ....................................... h ó ...........naptó l...........év
..................................hó ...........  napig tartó őrsszolgálata alap
ján fél év szolgálati pótidőt szerzett. Ezzel a korábbi megálla
pításokat is figyelembe véve, összes szolgálati pótideje: .... .év.
Kelt, ....................................................

(P. H.)

személyügyi tiszt

c) a rögzítéssel egyidejűleg közöljék az illetékes pénzügyi osztály- 
lyal, valamint a beosztott évi rendes szabadságának kiadására 
jogosult parancsnokkal a megállapított, illetve rögzített pótidőt.

7. A személyügyi szervek által megállapított és rögzített pótidőt 
figyelembe kell venni az egyébként elért szolgálati idővel együtt:

a) a szolgálati időpótlék,
b) az egyes rendfokozatokban eltöltendő várakozási idő,
c) a szolgálati idő alapján adományozható kitüntetések,
d) az évi rendes szabadság,
e) a nyugdíj,
f) a leszerelési segély 
szempontjából.

8. A soros előléptetéshez szükséges várakozási idő tekintetében a rög
zített pótidőt úgy kell figyelembe venni, hogy az utolsó előlépte
téstől eltelt szolgálati időhöz hozzá kell számítani a pótidőt. Ha az 
így kapott összes szolgálati idő az adott rendfokozatban eltöltendő 
várakozási évek számát eléri, a beosztott a soros előléptetésre — 
ha a megkívánt egyéb feltételekkel rendelkezik — jogosult.

9. A szolgálati időpótlék a 14/1959. sz. min. h. utasítás értelmében 
megállapított szolgálati idő és az ehhez hozzászámított pótidő 
alapján jár.
A pénzügyi szerv a személyügyi szerv értesítése alapján az illet
mény számfejtőlapon jegyezze fel, hogy az adott időpontig az érde
kelt beosztott részére összesen mennyi pótidőt állapítottak meg, 
illetve rögzítettek.

A szolgálati időpótlék megállapítása végett a pótidőt minden eset
ben ahhoz a teljes éveket kitevő szolgálati időhöz kell hozzászámí
tani, amelyet a beosztott a pótidő megállapítását megelőző naptári 
év végéig megszerzett.
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Ha a szolgálati idő és a pótidő alapján a beosztott magasabb szol
gálati időpótlékra jogosult, úgy részére a pótidő megállapítását 
követő hó 1-től a magasabb szolgálati időpótlékot kell folyósítani. 
(Pl.: ha a beosztottnak 1961. december 31-ig 14 év szolgálati ideje 
van, és 1962. június 30-ig 1 év pótidőt szerez, a 14+1 évi összes 
szolgálati ideje alapján 1962. július hó 1-től 260,— Ft szolgálati 
időpótlék illeti meg.)
A szolgálati időtől függően adományozható kitüntetések szempont
jából a pótidő számítását a soros előléptetés esetére vonatkozó eljá
rás értelemszerű alkalmazásával kell elvégezni. Ez esetben tehát 
a pótidőt a 16/1959. sz. miniszteri parancs 33. pontja szerinti idő
höz kell hozzászámítani.

10. A szolgálati időnek a rögzített pótidő beszámítása miatt történő 
növekedése esetén a megállapított évi rendes szabadságidőt a 17/ 
1959. sz. miniszterhelyettesi utasítás 12. pontjában foglaltaknak 
megfelelően módosítani kell.

11. Nyugállományba helyezés esetén a pótidőt az egyébkénti szolgálati 
idővel azonosan figyelembe kell venni, úgy a nyugdíj előfeltétele, 
mint a nyugdíjkiegészítés szempontjából.
A nyugállományba helyezett beosztott nyugállományba helyezése 
alkalmával a szolgálati ideje alatt szerzett pótidőről szóló igazolást 
a szolgálati nyugdíj megállapításához szükséges ,,adatszolgáltató- 
lap ”-hoz mellékelje.

12. Áthelyezés esetén, ha az áthelyezés a BM. Határőrség szervein be
lül történik, de az áthelyezés az illetményszámfejtőhely megváltoz
tatásával jár, az illetményszámfejtési okmányok átadásakor az illet
ménytartozási kivonaton fel kell tüntetni a beszámított pótidőt, és 
azt az új szolgálati helyen is figyelembe kell venni.

13. A beosztottnak a BM. Határőrség kötelékéből más belügyi testület
hez történő áthelyezése esetén összes rögzített pótidejéről az 1. sz. 
minta szerinti igazolást kell kiadni.
Ugyancsak ezt az igazolást kell kiadni — az egyéb leszerelési ok
mányok mellett — ha a beosztott a BM. állományából kiválik.

Jelen utasítás 1961. évi január hó 1. napjával lép hatályba. A pótidő 
alapját csak a hatálybalépés után őrsszolgálatban töltött szolgálati idő 
képezheti.
Utasításomat a BM. Határőrség valamennyi hivatásos állományú beosz
tottjával ismertetni kell.

BARTOS ANTAL s. k.
m iniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják:. Miniszterhelyettes elvtársak,

Személyügyi Főosztály vezetője 
Szervezési Osztály,
Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetője,
Határőrség 56 példányban.

Tartalmaz: 4 nyomott lapoldalt.
Készült: 90 példányban.
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1. sz. melléklet

elvtársnak,

Igazolom, hogy a ................... sz. min. h. utasítás értelmében a Magyar Népköz-
társaság Elnöki Tanácsának 1959. évi 106. sz. határozatán, illetve a 14/1959.
sz. min. h. utasításon alapuló szolgálati idején kívül ......... év ..........................
hó ......... nap minden szempontból folyamatos munkaviszonynak számító szol
gálati időt szerzett.

 1 9 . . . .év hó .........  nap.

személyügyi oszt.vez.
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