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A BELÜGYMINISZTÉRIUM
I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK
6. számú
UTASÍTÁSA
Budapest, 1967. évi november hó 30-án.

Tárgy: Tartalékos tisztképzésre és tiszti továbbképzésre
bevonulók pénzügyi, anyagi ellátása.
A Honvédelmi M iniszter és a Belügym iniszter 1967. évi 01. számú
együttes parancsával elrendelte a tartalékos tisztképzést és tisztito
vábbképzést a B elügym inisztérium szerveinél.
Az együttes parancs végrehajtására a M agyar Néphadsereg
Személy
ügyi és a BM Személyügyi Főcsoportfőnök 10- 27/1 A / 1967. számú,
valam int a BM Személyügyi Főcsoportfőnök 10- 27/1/ B/1967. számú
utasítása vonatkozik.
A hivatkozott rendelkezésekben foglaltak pénzügyi és anyagi
végre
hajtását, illetve a tartalékos tisztképzésben és tartalékos tiszti to
vábbképzésben részesülők pénzbeni és anyagi ellátását az alábbiak
ban szabályozom.
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I.
TARTALÉKOS TISZTKÉPZÉSRE BEHÍVOTTAK PÉNZBENI
ELLÁTÁSA
1. A két éves tartalékos tisztképzésben részesülő tartalékos tisztje
löltnek az újonckiképzés, a 4 hónapos alapfokú (tisztes kiképzés),
valam int a 8 hónapos tiszti iskola időtartam a alatt a rendfokoza
tának megfelelően, az alábbi illetm ény jár:
rendfokozat nélküli

80,— F t

őrvezető

120,— F t

tizedes

160,—• F t

szakaszvezető

200,— F t

őrm ester

280,— F t

törzsőrm ester

360,— F t

főtörzsőrm ester

440,— F t

2. A két évből még hátralévő, szakosítás szerinti gyakorlati m unká
ra tö rtén t vezénylés időtartam a alatt a tartalékos tisztjelölt jogo
sult:
a) az 1. pon t szerinti rendfokozati illetm ényre,
b) ha az állom ánytáblában m eghatározott betöltetlen tiszti vagy
tiszthelyettesi létszám helyre kerül, az adott beosztásra érvé
nyes bértétel átlag összegének 10—20 %-a között m egállapít
ható beosztási illetm ényre,
c) ha a gyakorlati időt a határőrségnél vagy a karhatalom nál tel
jesíti, a határőr-, illetve zsoldpótdíjra.
3. Az 1. és 2. pontban felsorolt pénzbeni járandóságokon felül a ta r
talékos tisztjelölt napi 1,— F t dohány- és havi 6,— F t szappan
váltságra jogosult.
4. A pénzbeni járandóságok folyósítására, csökkentésére, vagy be
szüntetésére egyebekben a hatályban levő alábbi rendelkezések
az irányadók:
a 0018/1962. számú m iniszterhelyettesi utasítás
sorállom
a ányú
ak illetményéről,
— 2 —
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a 004/1963. számú főcsoportfőnöki utasítás a 20 %-os beosz
tási illetm ényről,
a 3260/1958. számú, a Terv- és Pénzügyi Főo., és a 23/1963. szá
mú, az Anyagi és Technikai Főosztállyal közösen kiadott u ta
sítás a dohányváltságról, továbbá
a 2226— 3/1965. számú I/I. és I/II. csoportfőnöki utasítás a
szappanváltságról.

II.
TARTALÉKOS TISZTI TOVÁBBKÉPZÉSRE BEHÍVOTTAK
PÉNZBENI ELLÁTÁSA
1. A tartalékos tiszti továbbképzésben részesülő tartalékos tiszt a
továbbképzés 3 hónapos időtartam a alatt
a) rendfokozatának megfelelően a hivatásos tisztekre m egállapí
tott összegű rendfokozati illetm ényre (szds. 750,— Ft, fhdgy
700,— Ft, hdgy 650,— Ft, alhdgy 600,— Ft),
b) beosztási illetm ényként egységesen havi 1200,— F t-ra jogosult.
2. Az 1. pontban felsorolt, a BM pénzügyi szervek által folyósításra
kerülő pénzbeni járandóságokon felül a tartalékos tisztek a mun
káltatótól keresetkiegészítésben részesülnek. A keresetkiegészí
tésre vonatkozó rendelkezéseket a 21/1967. (VII. 23.) Korm. és az
1/1967. (VII. 23.) HM számú rendelet tartalm azza. (M egjelentek a
M agyar Közlöny 1967. évi 50. és a Belügyi Közlöny 1967. évi 8.
számában).
3. A keresetkiegészítésre vonatkozó rendelkezések alkalm azása so
rán az 1/1967. (VII. 23.) HM számú rendelettel m ódosított 3/1964.
(VIII. 9.) HM számú rendelet 37. §. (1) és 54. §. (1) bekezdésében
em lített term észetbeni ellátás pénzértéke havi 500.-— Ft, töredék
idő (napok) esetén napi 16,— Ft.
4. A tartalékos továbbképzésre behívottak rendfokozati és beosztási
illetm énye folyósítása-, csökkentése-, vagy beszüntetésénél az
alábbiak szerint kell eljárni:
a) A folyósítást a tartalékos továbbképzésre behívott részére a be
vonulás napjától kell megkezdeni.
— 3 —
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b) Rendfokozatban történő változás esetén a megfelelő rendfoko
zati illetm ény az előléptetés, illetve rendfokozatban történt
visszavetés napjától jár.
c) A továbbképzési idő alatti betegségük idejére a rendfokozati és
a beosztási illetm ény változatlanul jár.
d) Leszerelés (tartalék állom ányba helyezés), továbbá elhalálozás
esetén a rendfokozati és beosztási illetm ényt a leszerelés, illet
ve elhalálozás napjával kell beszüntetni.
e) Felfüggesztés idejére a rendfokozati és beosztási illetm ény 50
százaléka jár, a letartóztatás időtartam a alatt — legkésőbb a
tartalékállom ányba helyezésig — m ind a rendfokozati, mind
a beosztási illetm ény folyósítását be kell szüntetni.
f) Szolgálatból igazolatlan távoliét (hiányzás) idejére sem rendfo
kozati, sem beosztási illetm ény nem jár. Ez a rendelkezés a
fegyelmi felelősségre vonást nem érinti.
5. A tartalékos tiszti továbbképzésben részesülő tartalékos tisztek
rendfokozati és beosztási illetm ényéből nyugdíjjárulékot keli le
vonni. Ezen felül levonásnak csak tartásd íj (tartás célját szolgáló
járadék) címén van helye. A levonások összege az em lített illet
mény legfeljebb 50 %-áig terjedhet.
6. A keresetkiegészítés m egállapításához szükséges, az 1/1967. (VIII.
23.) HM számú rendelet 54 §-ában előírt előzetes igazolást annak
a belügyi egységnek az illetm ényszám fejtőhelye köteles kiadni,
amelyikhez a bevonulástól szám ított 21. napon a bevonult ta rta
lékos tiszt pénzügyi ellátás szem pontjából tartozik. A leszerelés
alkalm ával a végleges igazolást pedig a leszerelés időpontjában a
tartalékos tiszt illetm ényének szám fejtését végző szerv köteles ki
adni.
7. Az igazoláshoz szükséges adatokat — ha a tartalékos tiszt a to
vábbképzési idő alatt különböző egységekhez kerül pénzügyi ellá
tás szem pontjából — a bevonulás napjától m inden átadó egység
illetm ényszám fejtőhelye köteles közölni az átvevő illetm ényszám
fejtő hellyel. Az adatokat pontosan és úgy kell m inden esetben
közölni, hogy az igazolást utólagos adatkérés nélkül lehessen az
előírt időpontokban kiadni.
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III.
TARTALÉKOS TISZTKÉPZÉSRE ÉS TISZTI TOVÁBBKÉPZÉSRE
BEHÍVOTTAK ANYAGI ÉS TECHNIKAI ELLÁTÁSA
1. Élelmezés
a) A tartalékos tisztképzésre behívott tisztjelöltek — az I. számú
élm. norm a szerint — térítésm entes term észetbeni élelmezési
ellátásiba jogosultak.
Az egységhez (szervhez) gyakorlati m unkára vezényelt tisztje
löltek részére norm aélelmezés keretében elsősorban term észet
beni ellátást kell biztosítani.
Azoknál az egységeknél (szerveknél), ahol normaélelmezés
nincs, vagy a teljes napi étkezés norm aélelmezés keretében
nem lehetséges, az élelmezési norm a pénzértékét — a G—6.
jelű „Élelmezési Szakutasítás” IV. fejezet 16. pont e) alpont 2.
bekezdésében m eghatározott esetekben —• étkezési pénz (nor
maváltság) címén pénzben kell kifizetni. Az étkezési pénzből
a gyakorlati m unkára vezényeltek az igénybevett részétkezé
sekért, az egységnél érvényes élelmezési norm ának, vagy a
közétkeztetési élelmezési nyersanyagköltségnek 100 %-át köte
lesek téríteni.
b) A tartalékos tiszti továbbképzésre behívottak — térítés nélküli
— term észetbeni élm. ellátásra jogosultak. Iskolán, vagy a
tanfolyam i kiképzés ideje alatt az l/b élelmezési norm át kell
alkalmazni. Az egységekhez (szervekhez) gyakorlati m unkára
vezényeltek élelmezési ellátásánál a jelen fejezet l/a pontjában
előírtak szerint kell eljárni.
2. Fegyverzet, vegyivédelem
A) A tartalékos tisztjelöltek, illetve egységek részére az alábbi
fegyverzeti és vegyivédelmi eszközöket és anyagokat kell ki
adni:
a) Személyi felszerelésként:
— a Határőrségnél,
7,62 m m -es AK—47 M géppisztolyt,
60 M gázálarcot + tartalék szelencét és
sebkötöző csomagot,
— a Karhatalomnál,
7,62 m m -es AK—47 M géppisztolyt,
. gum ibotot,
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6x30-as látcsövet,
39/49 M tájolót,
60 M gázálarcot + tartalékszelencét és
sebkötöző csomagot
kell kiadni.
b) Egységfelszerelésként (csak Karhatalomnál):

f

rajonként 1 db 7,62 m m -es RPD gsz-t,
szakaszonként 1 db 7,62 m m -es G orjunov géppuskát,
szakaszonként 2 db 6 m m -es kispuskát
kell biztosítani,
c) A tiszti iskola elvégzése után (a határőrségtőlk arh
és ata
lomtól) a központi szervekhez gyakorlati m unkára vezé
nyelt tiszt jelöltektől a személyi felszerelésként kiadott
fegyverzeti és vegyivédelmí cikkeket be kell vonni és a fo
gadó szervnél;
9 m m -es R—61 M pisztollyal,
60 M gázálarccal + tartalék szelencével és
sebkötöző csomaggal kell ellátni.

B) A tartalékos tiszti továbbképzésre behívottaknak
a) Személyi felszerelésként
a központi szerveknél
9 mm-es R 61 M pisztolyt,
60’ M gázálarcot + tartalék szelencét és
sebkötöző csomagot,
a Határőrségnél
7.62 mm-es TT pisztolyt,
7.62 m m -es AK—47 M géppisztolyt,
60 M gázálarcot + tartalék szelencét és
sebkötöző csomagot
a Karhatalomnál
7.62 m m -es TT pisztolyt,
7,62 m m -es ÁK— 47 M géppisztolyt,
6x30-as látcsövet,
39/49 M tájolót,
60 M gázálarcot + tartalék szelencét és
sebkötöző csomagot
kell kiadni.
— 6 —
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3. Ruházat
a) A tartalékos tisztjelölteket a 007/1986. számú I. Főcsoportfő
nöki U tasítás 3. sz. m elléklete szerinti alapellátás és utánpótlás
illeti meg a testületre vonatkozó norm áknak megfelelő m en
nyiségben és választékban. E llátásukat a sorállom ánnyal azo
nos gyakorlat szerint kell végrehajtani.
A tartalékos tisztjelöltek szolgálati idejük alatt — az újonc
kiképzés befejezése után — ruházatukon az alábbi m egkü
lönböztető jelzést viselik:
— az első évfolyamosok a vállszalag hossztengelyében — az
alhadnagyi Rangjelző paszom ánnyal azonosan — elhelyezett
10 m m -es rangjelző paszományt,
— a második évfolyamosok a vállbevarrástól 2 cm távolságra
a vállszalagra harántirányban (a tts-i paszom ánnyal azono
san), m ajd erre merőlegesen a vállszalag hossztengelyében
elhelyezett („T” alakú) 10 m m -es rangjelző paszományt.
A rangjelző paszomány a kimenő ruházaton ezüst, a gyakorló
ruházaton drapp színű.
A tiszti iskola elvégzésekor a tiszthelyettesi rendfokozati jel
zéseket (15 m m -es ezüst, illetve barna fém csillagokat) a váll
szalag „T” alakú jelzésének hossztengelyén kell elhelyezni.
A kiképzés ideje alatt a ruházat javításáról, mosatásáról, az
elhasználódott ruházati cikkek pótlásáról a sorozott állom á
n y ia k ra előírt módon kell gondoskodni.
Áthelyezés, vezénylés esetén ellátásukat és útbaindításukat a
BM I/II. Csoportfőnökének 2617/7— 1967. számú utasítása
(„Utasítás a sorkatonák alapfelszereléssel való ellátására”) sze
rin t kell végrehajtani.
A BM III. Főcsoportfőnökség létszám kerete terhére behívott
tartalékos tiszti növendékeket a karhatalom sorállom ányára
érvényes ruházati norm ák szerint kell felszerelni és ellátni.
b) A tartalékos tiszti továbbképzésre behívottakat a 007/1966.
számú I. Főcsoportfőnöki U tasítás 3. számú m ellékletében fel
sorolt norm ák szerint kell ellátni a testületi sajátosságoknak és
az időjárási viszonyoknak megfelelően csökkentett m értékben.
Rangjelzésüket, rendfokozatukat a hivatásos állom ányú tisz
tek re vonatkozó előírások szerint viselik. (A 007/1966. számú
BM I. Főcsoportfőnöki utasítás szerint.)
— 7 —
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A használatukban lévő cikkek javításáról, karbantartásáról, a
számadótest köteles gondoskodni.
Áthelyezésük, vezénylésük esetén ellátásuk és útbaindításuk
a BM I/II. Csoportfőnökének 2617/7—1967. számú utasítása
(„Utasítás a sorkatonák alapfelszereléssel való ellátására") sze
rin t történik.
c) A tartalékos tisztjelölteknek, valamint a tartalékos tiszti to
vábbképzésre behívottaknak a beosztásuknak (m unkakörük
nek) megfelelően a 1875/1961. számú m iniszterhelyettesi u ta
sítás szerint m unka- és védőruházati ellátást is kell biztosítani.
4. Elhelyezés, berendezés
A tartalékos tisztjelöltek, valam int a tiszti továbbképzésre be
hívottak elhelyezéséről a fogadó szerv köteles gondoskodni.
A berendezési szükségleteket, továbbá az egyéb szolgáltatási igé
nyeket (fürdővíz, m osatás stb.) a BM 3022/1960. szám alatt ki
adott „Berendezési, világítási és tüzelési anyagnorm ák” alapján
kell kielégíteni.
5. Gépjármű
A tartalékos tisztképzés és tiszti továbbképzéshez biztosított gép
járm űvek igénybevételével, használatával, üzemeltetésével, k ar
bantartásával stb. kapcsolatos feladatokat a G—4 jelű „G épjár
m ű Szakutasítás” és. a gépjárm ű szolgálatra vonatkozó utasítások,
intézkedések .előírásai szerint kell végrehajtani.
A tartalékos tisztképzés és tiszti továbbképzés eredményes végre
hajtása céljából a BM I /l. és I/II. csoportfőnökei adjanak meg m in
den segítséget.
Az utasításban foglaltak végrehajtását — felügyeleti ellenőrzés ke
retében — helyileg is ellenőriztessék és tegyenek intézkedéseket a
felm erült problém ák megoldása érdekében.
Dr. LANTOS JÓZSEF s. k.,
r. ezredes
a BM I. főcsoportfőnöke

Kapják Elosztó szerint.
Készült: 70 példányban.
—
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