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UTASÍTÁSA

Tárgy: Örsellátói pótdíj rendszeresítése a Határőrségnél

A H atárőrség keleti és észak i (7— 10) kerületeinél, valamint a Győri 
Önálló Zászlóaljnál a hivatásos állományú őrsellátó tiszthelyettesi he
lyeknek sortisztesi beosztásokká történt átszervezése következtében az
őrsellátó tiszthelyettesi beosztásokat betöltő sorállományú személyek ré
szére őrsellátói pótdíjat rendszeresítek.

A pótdíj mértékét és folyósítása feltételeit az alábbiakban szabályozom.

1. A szervezés szerinti sortisztesi helyeknek minősülő őrsellátó tiszt
helyettesi beosztásokat ténylegesen betöltő sortisztesek őrsellátói 
pótdíjának havi összege 250 ,— Ft.

2. Az önálló számadótest parancsnoka az őrsellátói tisztesi megbízás 
iránt parancsban köteles rendelkezni, ugyanúgy a megbízás vissza
vonásáról is.

3. Az őrsellátói pótdíj a beosztás elfoglalásának napjától jár.

4. Az őrsellátói pótdíj folyósítását be kell szüntetni:

a) a beosztás ellátása alóli felmentés napjával,

b) leszerelés (végleges fogyatékba kerülés) esetén
— ha a leszerelés a hó első vagy 16. napjára esik, a leszerelés 

napjával,

— ha a leszerelés a hó első felében történik (2. és 15. között) 
a hó 15. napjával, ha a hó második felében történik (17. és 
30. között), akkor a hónap utolsó napjával.

c) előzetes letartóztatásba helyezés, valamint bűnvádi eljárás alá 
vonás esetében a letartóztatás, illetve a fogságba vétel napjával. 
Ha az eljárás megszüntető h a tá ro z a tta l, vagy felmentő ítélettel 
nyer befejezést, az őrsellátói pótdíjat visszamenőlegesen ki kell 
fizetni.
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5 . Ideiglenes távollét (mezőgazdasági-, egészségügyi szabadság, ki
képző egységhez, iskolára vagy tanfolyamra vezénylés, stb.) idejére
— ha a távollét 30 nap, vagy annál rövidebb, az őrsellátói pótdíjat 

csökkenteni nem kell,
— ha a  távollét a 30 napot meghaladja, a 31. naptól folyósítását 

be kell szüntetni.

6. Tíz napot meghaladó fegyelmi fenyítés esetén, ha a fenyítés ta rta
ma a la tt a sortisztes szolgálatot nem láthat el, erre az időre őrsel
látói pótdíj részére nem jár. Az esetleg felvett összeget tartozásként 
elő kell jegyezni és a legközelebbi fizetéskor vissza kell tartani.

Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a sortisztest fegyelmi büntetés
ként fegyelmező zászlóaljhoz vezénylik.

10 nap, vagy ennél enyhébb fegyelmi büntetések az őrsellátói pót
d íjra  való jogosultságot nem érintik.

7. Napokra történő folyósítás esetén a havi pótdíjat minden esetben 
harminccal kell osztani és a kapott hányados képezi az őrsellátói  
pótdíj egy napra eső összegét.

8. Az őrsellátói pótdíj utólag, minden hó 16-án és a következő hó 1-én 
esedékes.

9. Az őrsellátói pótdíjból nyugdíjjárulék nem vonható le, egyéb levo
nások (tartásdíj, pénzbüntetés, köztartozás, stb.) a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa 1961. évi 9. számú törvényerejű rendeletében fog
laltak alapján a pótdíj 50, illetve 33%-a erejéig eszközölhetők.

10. Ez az utasítás 1964. szeptember hó 1. napjával lép hatályba.

LANTOS JÓZSEF s. k.
rendőralezredes 

BM I. főcsoportfőnök

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
Kapják: Miniszterhelyettesek,

Főcsoportfőnökök,
I/I. Csoportfőnökség 6 pld.,
I. Főcsoportfőnökség Ellenőrzési Osztály 10 pld., 
Határőrség Országos Parancsnokság 100 pld. 

Készült: 140 példányban.
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