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a szomszédos államokkal közös határátkelőhelyen 
szolgálatot teljesítő hivatásos állományú határőrök és rendőrök

költségtérítéséről

Budapest, 1987. évi május hó 19-én.

A szomszédos államokkal közös határátkelőhelyen szolgálatot 
teljesítő hivatásos állományú határőrök és rendőrök költség- 
térítéséről kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. Bezdánban, a jugoszláv—m agyar közös dunai határátkelő- 
helyen, a hercegszántói Forgalom Ellenőrző Pont (továb
biakban: FEP) hivatásos állományából szolgálatot telje
sítő beosztottak (FEP parancsnok, parancsnok-helyettes, 
politikai helyettes, hivatásos állom ányú útlevél kezelők, 
ügyeletes tiszti szolgálatot ellátók) és a Dunai Vízirendé
szeti Rendőrkapitányság mohácsi Vízirendészeti Rendőr
őrsének állományából szolgálatot teljesítő rendőrök részére 
— többlet-kiadásaik részbeni fedezésére — az alábbiak 
szerinti költségtérítést állapítok meg:
a) Az I. számú váltásos (12—24-es) szolgálati (munka-) 

idő-rendszerben szolgálatot teljesítők részére 
szolgálati naponként 50,— Ft
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b) a II. számú váltásos (24—48-as) szolgálati (munka-) 
idő-rendszerben szolgálatot teljesítők részére
szolgálati naponként 100,— Ft

c) a vezényléses szolgálati (munka-) idő-rendszerben szol
gálatot teljesítő kirendeltségvezető és az esetenkénti 
szolgálatra kirendelt hivatásos állom ányúak részére 8 
ó rát meghaladó szolgálat u tán

8—12 óra időtartam ra 50,— Ft
12—24 óra időtartam ra 100,— Ft

2. A költségtérítés jogosságát a tárgyhónapot követő hónap 
1—5. napja között — a FEP napló, illetve a mohácsi Vízi
rendészeti Rendőrőrs szolgálati naplója alapján — a FEP 
parancsnok, illetve a rendőrőrs parancsnok igazolja.

3. A költségtérítéssel kapcsolatos feladatok — számfejtés, ki
fizetés — a BRFK Pénzügyi Osztály, illetve a BM H atár
őrség 6. kerület Parancsnokság Pénzügyi Alosztály hatás
körébe tartozik.

4. Rusovcén, Komárnoban, Sturovon, Csopon, Curticiban szol
gálatot teljesítő hivatásos állom ányú határőrök költségté
rítését — szolgálati naponként — 50,— F t-ban állapítom 
meg, amelyen felül egyéb költség nem számolható el.

5. A 4. pont szerinti költségtérítést a FEP parancsnok igazo
lása alapján az állományilag illetékes pénzügyi szolgálat 
szám fejti és fizeti ki.

6. A FEP-k, illetve a vízirendészeti rendőrőrs beosztottai el
lenőrzését ellátók részére csak a belföldi kiküldetés sze
rinti költségtérítés jár.

7. A sorállomány részére költségtérítés nem jár.

8. A költségtérítés havonkénti elszámolását és kifizetését a 
mellékelt nyom tatványon kell eszközölni.

9. A költségtérítést 12/99 14 tételen  kell tervezni és elszá
molni.
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10. A költségtérítést végrehajtás alá vonni, engedményezni, 
vagy köztartozás törlesztésénél figyelembe venni nem le
het. A költségtérítés összegéből nyugdíjjárulékot vonni 
nem kell.

11. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, egyide
jűleg a 7130/1961., a 43— 124/1963. és az 5504/10/1977. szá
mú BM I/I. csoportfőnöki intézkedés hatályát veszti. Az in
tézkedés rendelkezéseit 1987. április 1-től kell alkalmazni.

Dr. HIMBER PÉTER s. k.,
r. ezredes

Készült: 125 példányban
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

á llam titkár elvtársnak, 
m iniszterhelyettes elvtársnak. 

K apják: elosztó szerint.
Nyt. szám : 4—14—10/1987.
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K öltségtérítésre való 
jogosultságot igazolom, 
kifizetését engedélyezem!

......................., 19...................
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