
A Magyar Néphadsereg személyi á|lománya
illetményellátásáról (1 945-1 987)

Tóth Jőatf ardu

A Magyar Néphadsereg személyi áJlománya a íegyveres szolgálat teljesítéséért (végzett
munkájukért) - a keresó íoglalkozást íolytató más dolgozó kategóriá,khoz hasonlóan -
rendszeres illetmény járandóságra jogosultak melyek összetevói időszakonként ugyan
változtak de fóbb vonalakban a következók voltak:

l. Hicatá.l0s ls toaább:zolgíló tizlek, tiszthellutte,vlnll:
- rendfokozati illetmény (törzsbér);
- beosztási illetmény;
- szolgálati idópódék;

. . -. egyeb pótlékok (továbbszolgálati, helyőrségi, munkahelyi, vcszélyességi, m4ga-
sabb kepzettsegi stb.)l

- telje§ítméoy elismerés (tizenharmadik havi illetmény);
- jutalmazási lehetóség,
2. A sorá llclmánynál:

. - termeszetbeni - dijralan - etlátás (napi teljes éleimezés, egyenruházat, szállás
stb.);

- havi rendszeres pénziüetmény (zsold);
(rendfokozati, e§etenként beosztási)

. . - egyes _természetbeni járandósfuok folyamatos megváltási összege (szappan,
dohány, távollét esetén az élelmezósi norma pénzbeti kifizetése stb.); 

-
- jutalmazási lehetóség.

). A pllgiri alkalnazntti állonirynál:
- munkaköri bér;
- törzsbér (kpa-nál);
- szoigálati időpódék;
- különbózó pótlékok (ügyeieti, veszélyességi stb,);

teljesítményelismerés;
- jutalmazasi lcheró,cg stb,
Az ilktmlttlek nagtöbklge - a nrállonlit4 ílrmy'rzeíbezi ihlmezls,elhtáyz *itiltltli

Éonlrhan pmz fornájáúan keriih az állcnuirybaz. Ezen túlmenóen a néphadsereg tagjai
számos más kedvezményben is részesúltek, amelyek pé zírtéAbez is kifejezhetóek voltak,
de ,járandóságként", illetve természetbeni juttatásként a szolgálati, élet] és munkakörül-
mények javítását szolgálták.
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Ezek *aziilfeltítb Éienelé.rt adencl a biutáylt, tal)ábbal!§áló é,l pllgliri óllonáa1,-late-
gli,iáí éfillíío? ]

- családosoknak szolgálati - kedvezményes szóvetkezeti, v4gy OTPJakís, nőde-
neknél, hajadonoknáJ szá_Iló, albérleti hozz|árulás;

- ruházati illetmény;
- drjtalan egesz.egügyi eIJáus:

- kedvezményes étkezés, üdúltetés, utazá§ stb.;

- nyugdíjra va.ló jogosultság.

A .rtlúlklnányiak katonai szolgálat alatti járandósfuainak köre nem a keresőfoglal-
kozást folytató rétegekéhez, hanem a saját mindennapos - társadalmilag. eüsmen - lét-
sziikseglctiikhöz igazodott, A már említetteken tulmenőeo utazási kedvezmény, indo-
kolt esetben családosoknak rendszeres havi segély, leszereléskor külön segely stb, ján,

A tatlallÉu íilzíi, tilzrhebette:i rendfokozattal rendelkezők behívásuk esetén (1tt
napnál hosszabb) szolgálatuk idejére ugyanazokat az iüetményeket kapják, mint a hiva,
tíso5, v€y továbbszolgilő iűomány_ A tartalékos honvédok, tisztesek a sorállománnyal
azonos természetbeni ellátásban, és péozbeni illetményben részesülnek. A tartalékos
katonák any4gi elismerése 1967-tól rendczódött, melynek kóvetkeztében kormányreo-
delet alapján utól4g, egyösszegben központi (munkáltatói) keretból kell kompenzáIni a
tartalékosok behívás elótti átlagkeresete és az ideiglenes katonai szolgálat idószakában
kapott járandóságok (természetbeni és pénzbeü együttes ó§szeg) közötti különbözetet,

TrluábbiaÉban a rzemé|i álknáq ilktruéulclktka n4gyléptékű történeti áttekintésr€
vállalkozom hiteles iro<lalmi források és személyes tapasztalataim alapján, chísarku az
MN állandr; állonónlLategóriájára vonatkozóan,

Az 1915-48-ig nrjcdő fueAún - akotlátozott pénzü8yi lehetó§égekre tekintettel - a

költ§égletési kihatások döntó részét a szeméIyi áüomány életkörülmónyeinek (iüer
mény, élelmezés stb.) biztositására itányozták elő és használták íel.

KüIönös nehézségek mutatkoztak 
^z 

194r-46-os években, közvedenül a háborút
követóen bekövetkezett áltálános gazdasági romlás és növekvó infláció körülrnényei
között. l94r-ben a kormányzat érthetó okokból költségvetéssel oem rendelkezett,
bevételei (adó) stb, a minimumra csökkentek. A legszükségesebb kiadások egyetlen
kezdeti forrása a szovjet kormány által 19$ íebruárlában nyújtott százmilliós kólcsön
volt, pengó bankjegyek fotmálában- Késóbb kényszermegoldásként r!4; júniusától
tóbb é§ több papírpénz került íorgalomba, szédületes űtemben veszítette a pengó
vásárló eryét, az árarányok teljesen felbomlottak.

Az ország a legteljesebb pénzhiánytól szenvedett, pI.: 1()4r. í\yaÁn még a bérfize-
téshez szükséges íedezettel sem rcndelkeztek a ,láíIalatok.

Az idószak pénzilgy| be|yzete egyúttal meghatározta a hadseleg ellátásának reáüs
lehetóségeit is. A pénzhiányra tekintettel a honvédelmi vezeté§ a számáfa juttatott mini-
mális financiális alapokat mindenekelótt a szeméIyi állomány létszükségleteinek biztosí,
tására fordította, ezen belűi is elsósorban az éIelmezésre, az egészségügyi ellátásra.

Az í941. eIEétőI M 1946. augusztusí stabiüzációig eltelt m:ásfél év alatt, a világ leg-
n4gyobb méreű inílációja zajlott le hazánkban, 1946 júliusában az iníláció utolsó
hónapjában 61 milliószorosra növekedtek az árak, Átl4gban napi 2 milliószoros volt az
árak növekedése, A íogyxztói árak színvonala 194ó júürrsára 400 000 qvadbillószor volt
magasabb mint 1938-ban.
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Ilyen köriilmények között a személyi á.llomány illetményét gyakodatilag alig lehe-
tett bérezésre fordítani, hiszen u áruforyalom tulnyomó része közveden árucsere íor-
májában bonyolódott le,

A személyi állomány élelmezésénél a beszerzesi gondok sokszor pénzügyi nehezsé-
gekkel is jártak. Előfordult, hogy a legénység zsoldját visszatarwa és felha§zniálva tudtá&
csak a szímlákat kiegyenlíteni.

A úsztek és tiszthelyettesek, polgári a.lkalmazottak gyakran késve jutottak hozzá
illetményükhöz. Csak tovább súlyosbította a hivatásos állomány megelhetését, hogy a
pénz gyors devalválódását nem tudták ellensúlyozni az egymást követó illetménymódo-
sítások sem.

A kommunista párt által javasolt és megindult gazdasá3i stabüzáció nyomán kez-
dődött meg a hadsereg szemé|yí iűománya élet- és munkakö!ülínényeinek fokozatos
jal.ulása végül a nehézségek teljes megszűnése.

Az 1947/48. évi á.llami költségvetés már sztlfud pénzügyi alapolaa helyezte a
demokratikus hadsereg szeméIyi állománya d]átásáDak financiáüs feltételeit, megte-
remtve az illetmény, zsold, élelmezési, ruházati és más ellátá§i feltételek me8felelő szín-
Yonalú biztosítását.

Az 1948 1956-ig tlrjedő éaeÁbea a néphadsereg és azon belül a személyi állomány
eüátásának pénzü8yi a.lapjai bizto§ítá§ában jelentós változá§ következett be, amikor
1949. jamlx l-től u ország legfelsóbb szintű gazdasagi vezeté§e él€tbeléptette az áüaml
kóltsegvetés reformját. Az íl]amí szárnviteü új tórvény a néphadseregben is módosította
a pénzügyi kiadások és bevételek rendjét, a pénzeszközök íelhaszlil,ását a céloknak
megfelelóen maximálisan behatárolta.

A pénzellátásban további változásokat vezetett be 19ro-ben a kiadott szabályren,
delet, előrevetitve az áttérést l951. februárban minden szükségl€tnél - a személyi kiadá-
soknál is - a normagazdálkodási rendszerre.

Megtöftént az anyagj-pélzigyí alapnormák szolgálaú lgankéntl kiadása. Á pénz-
ügyi szolgálaté talta],maztz M összes illetmény, pótlék és egyéb pénzbeni járandóságok
kiszabatait.

A személyi állomány pénzbeni járandóságait l956-ig te4edó időszakban lényege-
ben ebben a rendszerben kapta. A hivatásos és továbbszo§á.ló állomány rendszeres
illetménye a törzsfizetésből, beosztási illtményból és a családi pótlékból tevódött ös§ze.
Ezek}rez kapcsolódtak az esetenként, illetve meghatározott tevékenységekhez kapcso-
lódó nem rendszeres illetmények, mint pl. a vezényeltek illetményei, veszélyességi,
búvár- és más pódékok. végül ide tartoztak a hilönös illetí[ények, mint a küIönélók
illetménye, a gyakorlatok alatti illetmény és mások,

A politikai-szakmai kiképzés, a nevelés, a takarékossá,g, az anyagkezelés, az éberség,
az alyagj és katonai fegyelem §tb. területén kivá-ló eredményeket eléró, illetve átl4gon
íelüli munkásságot kifejtó személyek elismerését megfeleló jutalomkeretek tették lehe,
tővé. A pénzbeni juttatá§okhoz taítoztak mq a kiilönbözó segelyek is.

1949-ben a tisztek ád4gos havi illetménye 1100,- Ft volt, a polgfui a.lkalmazottak
1000,- Ft átl€os munkabért kaptak. A hadsereg t4gjai részére ez u illetmény csak az
alapvetó megélhetést bizto§ított4 igeo sok csa.ládi feszültséget, perspektivádanságot
teremtett. Ez a körülmény is hozzájárult a hivatásos állomány jelentós részének demora-
lizítlídásíÁoz.
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Az 1916-0r a) eseminlei hadseregbeni okainak vizsgálatáná felvetódött a tiszti és

tiszüelyettesi állománynak az illetmény olda.láról történt kedvezóden megbecsülése is.

Az objektív megítélésnél segít a hadsereg illetményviszonyainak a társadalom más

csoportjaival való összehaasonlítása, Az ipari dolgozók 1220,- Ft, a közlekedésben Íog,
lalkoztatottak tt77 ,- Ft, az ilIambugatits dolgozói pedig 1104,- Ft havi átlagkeresettel

rendelkeztek I9ró ban.

A kérdéses idószakban a tiszti állomány 88,2 száza!ék^tl.jtevő alhadnagytőI főhad-
nagyig terjedó rendfokozatot viselói 1300,-, 1540,- Ft havi illeményt kaptak. Ez az

összehasonlítás azonban nem jelenti az t, hogy az átlománynak nem voltak any4gr gond-
jai. Hiszen elég figyelembe venni a SZOT adatait, miszerint egy három fós család létmi
nimumához 1460,- Ft jövedelemre volt szükség. A következtetések íea]ltását alátá-

masztja, hogy az 6)lomány dóntó része vidéki hetyőrségekben szolgált, ahol a fele§égek

foglalkoztatásának körülményei mostoh& voltak,
A sor-tiszthelyettesek (őmezető-főtőnsőfme§teri) ád€os havi zsoldja 120,- Ft,

míg a legénység (honvédtól-szakaszvezetóig) havonta át}agosan 63,- Ft volt, melyhez
járult még az egyes technikai és egészségügyi jellegű beosztásokban levók kiegészító
illetménye az ál|,omány mintegy 1r0/o-át kitevően.

A Honvédelmi Tanács 1957. ápriüsi határozatával felemelték a néphadseregben az

illetményeket és a munkabéreket, A hivatásos tisztek illetménye átlagosan 27o/o-ká,

hivalásos és továbbszol8iá]ó tiszthelyetteseké átlag osan 23ih-kd' a polgári alkalmazottak
munkabére ád€osan 12olo-kal emelkedett.

Az illetményrendezés eredményeképpen a tisztek ádagrlletménye 1719,- Ft,íőI
2212,- Ft-ía, a tiszüelyettesek ád4gilletménye pedig 1204,- Ft-íól1490,- Ft-ra emelke-
dett,

Egyidejúleg 195"I. áprtlis t,i hat!űyal új illetményrendszer lépett életbe, melynek
során az illetmények emelésén kívüI az összilletményen belül megnövekedett a törzs-
illetmény - a rendfokozat tekintélyének emelése céljából - a beosztási illetmény csök-
kentése mellet!,

Ez az illetményrendszer hosszabb távra megoldotta az áüomány illetmény-ellátását
és a következó években végrehajtott ,,szintrehozó" bérkorrekciók biztosították a tisztes-
.séges megélhetést részüke.

A szenélyi álkmáry pénzbeni járandóságai fejlesztésének csak átmeneti kor|átozását
jelentette, amikol az 1965 janlárjában - az MSZMP KB 1964. decemberi határozatának
megfelelóen - kiadott miniszteri takarékossági intézkedés keretében tóbb hónapra fel,
fiiggesztették az illetmény-elóresorolásokat és béremeléseket, zátolttk a jutalmazási

keretek 
'Oolo-át. 

Mindezek hatásaként mintegy 11 milllió forint megtakaíítást ért€k el a
szeméIyi jfuandíságoknál anélkiil, hogy az életkörülményekben jelentősebben éreztette
volna negatív hati§át. Az 1965. évet a közvélemény ,,Tabaréhowí.gi il",lek nevezte.

Kedvezően hatott a szemelyi lllomány ellátására, hogy l96],tőI a kóltségvetési
gazdálkodás továbbfejlesztéseként lehetóség nyílott a c§apatok bevételei egy részének
felhasználáslna és az ellátás )avitislm. UgyaníIyen irányba hatott az egyes jogcímeken
jí,táhagyott eIőtrányzatok 3lo/o,íig wIő átcsoportosíLási lehetósége parancsnoki hatás-
körben.

Az L968, január 1-ével megkezdódött új gazdaslgí mechanizmusra vdő áttérés
további lehetósegeket teremtett az dlomány dlíLtásának gyorsuló fejlesztésére is. Köz-,
vetlenül eredményezte a katoná.król való gondoskodás pénzforrtsának bóvüIését a

19
ú5



merev, termeszetbeoi. norm árol a penznorrnákra való áttéÉs.Jogot kaptak a parancsno-
kok a kölrségvetesi elöiránl zatok közótti árcsoporrosításra. a szükseglitek hatékonylbb
kielégitésere. mely uróbbi elsósorban a karoná-k elhelyezési körülmálei érezhetó jluu-
lásában mutatkozott meg.

. l,ehttöseg nyilott a jóvü4gyott béralap-illetmény megtakaritások meghatározott
,zabáJyok szerinti felhaszná]áseri a jur,r.tmaiásoknáJ.' "

. Mindezek a csapatok úgynevezett 
'önálló 

költsé$,etési gazdálkodása'' keretében
valósultak meg.

_ Jclentós változast eredmenyezett a hivatásos és a továbbszo]gáló álIomány jövede-
lem viszonyaiban a 010/lC)71. si, HM paranccsal 197 i. július o l-óvel életbe lei,ietett új
illetményrendszere való áttéré§, ya]amint az alapilletmény és a pótlókok folyí;ítá§ának
újra szabályozása, Áz új illetmenyrendszerrel 7-i3olo-os illetményemelkedés kóvetkezett
be

, . .. 
Az alaprllelménybe beépítették a korábbi akadémiai, az egyetemi végzettségúek, a

bírák és ügyészek pótlékát, a mérnöki rendkívüli pótlékot, illeóe az orvosi 1utalá éves
ósszege egytizenkettedét és másokat. Ugyanakkor a rendszeresitett pótJékok köre kiter,
jedt a következókle:

Eg6aé8iig! w:zé|elég| rgés§égngi. egi.l:ltgigi irtalnara3i, ttjzlede.u, bi!ál, ejtiíet
},í::1rá:i, géPku:itlczttíi, ideget qlehn,Liti, hftiktn,r(i, taLali h,ly,ol:,gi, o.utáll,batiaLísi

litl,É tl niral. L,dlanirl a h.ltnnaartosi iigrhii'dt1.

. . |{indelek pénzbeni juttatás formájában is elismerték a specialis felkészültséget és
igénybevételt igényló szolgáati tevékenységeket.

. _. 
A hivatÁos és továhbbszolgáló állomány ú1 illetményrendszere bevezetésével egy

idöben megtórtent a 17l791t. sz. miniszteri paranccsal az il4N polgári alka]m"ronuinát
béremelése is,

A kiilönbözó bértételekben besorolt polgári alkalmazottak bérét 8-1o, illetve 2Oqo-
kal emelték fel. Ehhez járultak még az igyes megemeJt pótlékok,

_ _ A polgári alkalmazotti állomány fokozottabh.megbecsüiese 1utott kifejezósre az 55/
71. sz. HM parancs és a 48/71. sz, Szü, Fcsí és PÜSZF együnes intózke<léie alapján lét
rehozott ,,kinevezett polgári áltománykategória bevezetéie". Az intézkedés során mind
az illetmény,:jld -..gy"b junatasok (ruhapénz stb.) szilárdították az érintettek nóp-
oaoseregnez korodeset.

Az új.illetmóny és bérgazdálkodási szabályok a béralap megtakaritásokból való
reszesedés bevezetese eredmenyekent tel|esebben használhatták fll a béralapot, vala,
mint - a oorma szerint járo jutalmazási kereten felül - igen jelentós összegcÉet tudtak
fordrtani a személyi aüom;ny illetmenyen és béren felüli ]'óveáelmének általános növelé,
sére, illetve a kiemelkedó és többletmunkát ,légzők anyagí megbecsülésének kifizeté-
sere,

" fj MN teljes hivatásos, továbbszo§áló és polgáfi alkalmazott áIlományát érintó
fenti illetmény és bér intézkedések megfetilOen biztóitották az érintettek anyagi tO.ül-
ményeinek szintentartá§át és a következó évekbeni tervszerú fejlesztését. Morá]iian ked-
vezóen hatortak a szenielyi állomány erkOlcsi-politikai hangulatára, a növekvó kóvetel-
menyek lelJe§iió5é!c. cgysegének erosiré,ehez.

.A aenélyi álbruíxy ilhtméalfljle:zté.re az 1980-as években a népgazdaság bédllesz-
tesek kapcsán.a M4gyar Néphadseregben évente a költségvetési szii,eket n?mileg meg,
haladóan valosult meg,
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Kiemelkedó valt az 1987. év, amikor a 49lI987. számú HM utasitással új illet-
ményrendszer lépett életbe.

Az utasítá§ fi8yelembe vette a megelóző 1911. éyl szabílyozí§ őta a gazdastL2pan és

a társadalombao, ezen belül a néphadsereg úszti és tiszthelyettesi állománya helyzetében
vé8bement jelentős változásokat,

A hatékonyabb munkára ösztönzés érdekében megnóvekedett az igény az anyag1

eüsmerésére, A íogyasztói árak gyorsabb ütemű növekedése következtében az illet-
ményfejlesztések mértékének emelkedése is íelgyorsult, Csökkent a n4gyobb terhekkel
járó foglalkozások iránú érdeklódés, igy a hivatásos katonai pálya yonzása is. Ezzel
iisszefüggésbcn jelentósen növekedtek az utánpótlási gondok,

A hivatísos és továbbszolgáló áIlonány előző illetményrendszere íeladatát betöl
tötte, már nem tudott eleget teoni a me8változott köóL,nényekból fakadó igényeknek,
ezéIt megszüntetése, helyébe a helyzetnek jobban megfeleló, ugyanakkor a jövót is
megalapozó új illetményrendszer bevezetése vált ildokolttá,

Az ij ilktm!ryrcndszer lebaítl utte:

- az illetmények fejlesztésére rendelkezésűnkle bocsátott költségvetési eszkózök
célirányos felhxználását;

, a káderutánpódás javitása érdekében megfeleló anyagi alapok biztosítását a

pályakezdók számára;

- a tisztek és tiszthelyettesek illetményének a beosztásukban viselt felelősségük,
felkészültségük, szakrudásuk, leladataik bonyolultsága, továbbá a szoIgáIat e|látása
körülményei, az alá- és íölérendeltségi viszonyok figyelembevételével töfténő megálla,

Pírását;
- az illetrnények teljesítmény szerinú fokozottabb diffefeDciálását a végzett munka

mennyisége, minósége és eredményessége alapján, a jobb ösztönzést a szolgáIattd, járó

feladatok kiemelkedó teljesítésére;

- minden tiszt é§ ti§zthelyettes illetményének és pályafutásának egész idótartama
alatti rendszeres emelését, még akkor is, ha ugyanazon beosztásban hosszú idón át telje-
5ít szolgálatot, feltéve, ha a beosztásával járó követelményeket becsülettel teljesíti;

- a káderek szükséges mozgatásának elósegítését, továbbá
- az illetményszabáJyok fegyelmezési eszkijzként va]ó felh.l_sználísát.

Az új illerményrendszerrel változatlan m:Lradt annak szerkezete, továbbra is két fó
elemból állt, nlint az alapilletmérry (rendíokozati illetmény *beosztási iüetmény) és a
pótlékok.

Az utasítás e]rendelte a pótlékok korszerűsítése keretében a honi légvédekni és

repülócsapatok munkahelyi pótlékának, a technikai pódéknak, az irányított személyi
pódékrrak, továbbá az egyes krilön meghatározott beosztásokban járó killönleges sze-
mélyi pódékok megszünteté§ét.

Az idegen nyelvtudási pódék rendszerének módosításával ösztónzi a nyelvtudás
megszerzését, elrendelte a 24 óÉs ügyeleti szolgálatért, valamint a gyakorlatok miatti
távollétekéft fizetett díjazásokra vonatkozó jogosults,íg íeltételeinek felülvizsgálását, A
többi pótlék lényegeben y toztlllan feltételei meilett atalában 100-200,- -|-t,tal me8-
emelte azok íolyósítását.

Az új illetményreodszer jelentósen kiszélesítettc a parancsnokok hatískörét, a tisz-
tck és tiszthelyette§ek illetményének megállapításában és ezzel összefuggésbeo az illet-
ményekkel való gazdálkodásban.
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A hivatásos és továbbszolgáló állomány új illetményrend§zerének bevezetésével
e8y idóben e8ysé8esen havi 450,- Ft,tal emelkedett a Polgári alkalmazottak bérrendsze,
ren belül a kinevezett állomány törzsbérfokozatainak'ösvege, a múszakpótlékot pedig
kiterjesztették valamennyi több múszakos munkaidóbeoszt7sban foglalkoztatott fiziki
é§ a termelést kózvetlenül iányítő doIgozóru.

.. Mindezek az illetmény és bérintézkedések a hivatásos és tovább§zo]gáLló állomáoy-
ná.l l)o/o-os, a szerződéses polgári alkalmazottaknál 1Oo/o-os jövedelememelkedéssel járt.

. Az illetmények és bérek emeléséról hozott dönté§ben újólag kiíejezésre jutott pár-
tunk és á.llamunk, a társadalom messzemenő gondoskodlása nephadseregtink tiszti es
tiszüelyettesi iüomártyáróI, valamint polsá"ri alkalmazottairól.

A_szenéllli állanuiny ilktma1 3 bérrend,szere íejlesztésélé| az iLrmozgások és a személyi
jövedelemadó bevezetése együttesen motiválják a feladatokat a pénzbeni juttatásók
készhezkapott összegének biztosítására,

N4gyobb szefeP jut az illetmény, és bérfejlesztósre rendelkezésre bocsátott költség_
vetési eszközök cé|irányosabb íelhasználásának a teljesítmények szerinti differenciálásá-
ban, a pályakezdók segítésében, a káderek mozgatása elósegítésében, a személyi á.llo
mány szolgttlati, munka- és életkörülményei alakításának folyamatában.

LRODAL}^LJEGYZEK

M4gyar Közlöny 1,94' . éyi 2 . sz^m
Minisztertanácsi jegyzókönyv, 194). március 9.
HL HM Htp. szÍ. 19rL 2366. cs. 0r280/Htp. szí szerv, 30-83. Iap
HL HM Piicsfl 19>4. 47212. cs, 01171/Htp. sz[ Hbs, Csl 2>4-215. Iap
Honvédségi Közlöny 1!)1. éví 1r. szám
HL HM Pü. Csf. 19>4. 472/2. Cs. 0212/Pn. Csf. 45-49. Iap
HL HM 5l19r7. (HK 4.) HM sz. pcs. (:l. p,)
HL HM 18/1958. (HK 7,) Pü. Csí sz. ut.
HL HM 4211960. (HK 1,) MNHF és Pü. Cs| sz. ut.

HM 10/HvK Szab. Szerk. Csí - 1951.
Általános Pénzügyi illetmény szabályzat

Nyt. sz.:25/36l1960.
Az MN penzűgyi utasítÁa

Az MN pénzügyi fónökének 31, sz. utá§ítá§a
191l. évt n4us hő 24-ért
A néphadsereg polgári a.lkalmazottainak béremelése

MN pénzügyi fónökének 30, sz, uta§ítá§a
1971. évi május hó 2r-én
A néphadsereg hivatásos és továbbszolgáő lllominyának áltérése az új illetményrend,
szerre, az alapilletmény és pótlékok folyősitÁsának szabttyu
MN pénzügyi fónókének ]2, sz, intézkedése
1971. évi június hó 8-án
A hivatásos áüomány új illetményrendszerére vonatkozó áttérési szabályok kiegészítése
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:-rl1971. HM paranc§ é§ 48/1971. Szü. Fcsí
és PÜSZF e8yüttes utasítá§
Kinevezett polgári á.Ilomány kate8óíia létrehozása

4911987. sz. Paíancs
A néphadsereg hivatásos és továbbszolgáló áüománya új illetményrendszerének beveze-

tésérőI és a polgári alkalmazottak bérrendszerének korrekciójáról, valamint az illetmé-
nyek (munkabérek) július 1,i emeléséről,

MN Pénzügyi Szolgáladónökének 35ll987. sz. (HK 14.) intézkedése

A_néphadsereg polg,íri alka.lmazottainak bérrendszeréról szóló 10/1984. (HK 12.) MN
púszF számú intézkedés módosításáról

MN Pénzügyi Jogszabát|ygyíijtemény 1985.
Dr. Zimonyi lswán
A katonák élet, és munkakörüIményeinek jayirásáéít.
HadtapbI7lo5!fa§ l9 /). J. szam

Dr. Zimonyi István
Az új demokratikus hadsereg személyi állomálya szolg|lati, é|et- és létkörülményei biz-
tosításának költségvetési a]aP)a (1,94' -1948)
HadtáPbiztosítás 1987. 3. sziLrí|

Szabó Imre nyá, ezds. Összefoglaló vrzIat 0191lr/1986. sz.

Az MN katonaállománya illetmény, és ellátási rendszeréról
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