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10—21/11/1985.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

11/1985. számú 
U T A S Í T Á S A

az élelmezési normák módosításáról

Budapest, 1985. évi április hó 18-án.

Egyes élelmezési cikkek árváltozása m iatt a Belügyminisztérium 
szerveinél alkalm azott élelmezési normák m ódosítására — a 
Pénzügyminisztériumm al egyetértésben — kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

A Belügyminisztérium szerveinél az élelmezési normák, vala
m int az igénybe vett élelmezésért fizetendő térítési díjak új ös
szegei az alábbiak:

A CSAPATALAKULATOK, ISKOLÁK 
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NORMÁI

1. Az I. sz. élelmezési norma (csapategységek,
iskolák, tanfolyam ok részére) 44,— Ft

A norma étkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 11,— Ft
— ebéd 19,80 Ft
— vacsora 13,20 Ft
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2. Az I/a. sz. élelmezési norma (kiskereskedelmi egy
ségáron vásárló csapategységek részére) 46,50 Ft

A norma étkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 11,60 Ft
— ebéd 20,90 Ft
— vacsora 14,— Ft

Az étkezési pénz (normaváltság) kézhez fizetése esetén az 
I/a. sz. élelmezési norma szerint élelmező egységeknél (szer
veknél) is csak az I. sz. élelmezési norma pénzértékét (44,— 
Ft) szabad kifizetni.

3. A II. sz. élelmezési norma (kiegészítő éjjeli
járőrpótlék) 9,50 Ft

4. A III. sz. élelmezési norma (ünnepi feljavítás az
I., I/a. sz. normákhoz) 7,— Ft

5. A IV. sz. élelmezési norma (kórházi ápolás alatt
levő betegek részére) 45,— Ft

6. A IV/a. sz. élelmezési norma (kórházi alkal
mazottak részére) 40,50 Ft

A norma é tkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 10,10 Ft
— ebéd 18,20 Ft
— vacsora 12,20 Ft

7. Az V. sz. élelmezési norma (kórházi rehabilitá
ciós osztályon kezeltek részére) 51,— Ft

8. Pótlékok:

a) védőital 3,— Ft

b) hegyipótlék 4,— Ft

c) csökkentett összegű hegyipótlék 3,— Ft

d) sportpótlék 8,50 Ft

e) ünnepi feljavítás a IV/a. normánál 3,40 Ft
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f) díszelgő egységek pótléka 11,50 Ft
g) helikopter-vezetők élelmezési pótléka

havi összege (ORFK) 2100,— Ft
h) helikopter-szerelők élelmezési pótléka

havi összege 970,— Ft
i) hidegélelmezési pótlék 9,— Ft

A pótlék étkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 2,00 F t
— ebéd 4,50 Ft
— vacsora 2,50 F t

A GYERMEKINTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NORMÁI

Bölcsődék:
a) bentlakásos intézményben 26,— Ft

A norma étkezésenkénti m egoszlása:
— reggeli 3,80 Ft
— ebéd 11,— Ft
— uzsonna 2,60 F t
— vacsora 8,60 Ft

b) bejárós intézményben 17,— Ft

A norma étkezésenkénti megoszlása:
— tízórai 3,10 Ft
— ebéd 10,90 Ft
— uzsonna 3,— Ft

Napközi otthonok:
a) bentlakásos intézményben

(óvodai és általános iskolai napközi
otthonnál egységesen) 28,— Ft
A norma étkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 3,90 Ft
— ebéd 11,50 Ft
— uzsonna 2,80 Ft
— vacsora 9,80 Ft
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b) bejárós intézményben
— óvodai napközi otthonnál 15,50 Ft
A norma étkezésenkénti megoszlása:
— tízórai 2,50 Ft
— ebéd 10,40 Ft
— uzsonna 2,60 Ft
— általános iskolai napközi otthonnál 19,50 Ft
A norma étkezésenkénti megoszlása:
— tízórai 3,50 Ft
— ebéd 12,30 Ft
— uzsonna 3,70 Ft

11. Nevelőotthon, gyerm ekotthon (7— 14 éves
tanulók együttes elhelyezése esetén) 37,— Ft
A norma étkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 5,50 Ft
— ebéd 15,20 Ft
— uzsonna 3,70 Ft
— vacsora 12,60 Ft

12. Alkalm azottak (bölcsődei, napközi, nevelő-
és gyermekotthoni) részére felszám ítható 
élelmezési nyersanyag költség (külön sze
mélyzeti étkeztetés esetén) 24,50 Ft

A norma étkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 3,90 Ft
— ebéd 11,— Ft
— vacsora 9,60 Ft
Ahol külön személyzeti étkeztetés nincs, ott az ellátottakkal 
azonos norm ákat kell alkalmazni.

AZ ÜDÜLŐK ÉLELMEZÉSI NORMÁI

13. Üdültetésben részt vevők:

a) felnőtt és családdal üdülő gyermek,
korhatárra tekintet nélkül 51,— Ft
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b) család nélkül, táborban üdülő gyermek 46,50 Ft
c) család nélkül, napközis táborban üdülő

gyermek 32,00 Ft

14. Üdülői alkalm azottak:
a) az alkalm azottak és családtagjaik 34,50 Ft

A norma étkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 5,50 Ft
— ebéd 15,50 Ft
— vacsora 13,50 Ft

b) a táborban gyerm ekfelügyeletet ellátók 46,50 Ft
c) napközis gyerm ektáborban felügyeletet

ellátók (vacsora nélkül) 32,— Ft

EGYÉB ÉLELMEZÉSI NORMÁK

15. Elemi csapások elhárításában részt vevők norm ája 53,— Ft 
A norma étkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 13,20 Ft
— ebéd 23,90 Ft
— vacsora 15,90 Ft

16. Az őrizetesek élelmezési normái:
a) a rendőri és helyőrségi szervek fogdáiban

élelmezett fogvatartottak részére 24,— Ft
A norm a étkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 6,— Ft
— ebéd 10,80 Ft
— vacsora 7,20 Ft

b) a BRFK Ifjúságvédelm i Osztályán, valam int
egyéb belügyi szervek fogdáiban levő fiatal
korú fogvatartottak részére 27,— Ft
A norm a étkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 6,80 Ft
— ebéd 12,20 Ft
— vacsora 8,— Ft
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c) A BV intézmény által élelm ezett őrizetesek 
részére a Bv intézmény szám ára m egállapított 
nyersanyag-norm a összege.

AZ IGÉNYBE VETT NORMAÉLELMEZÉSÉRT 
FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK

17. Az I. és I/a. sz. élelmezési norma szerint élelmező egységek
nél (szerveknél)
a) kedvezményes igénybevételre jogosultak,

egésznapos étkezésnél 34,80 Ft
Részétkezés esetén:
— reggeli 8,70 F t
— ebéd 15,70 Ft
— vacsora 10,40 F t

b) étkezés igénybevételére kötelezettek,
egésznapos étkezésnél 27,70 Ft
Részétkezés esetén:
— reggeli 6,90 F t
— ebéd 12,50 Ft
— vacsora 8,30 Ft

18. A kórháznál és rendelőintézetnél (IV/a. sz. norma)

a) kedvezményes igénybevételre jogosultak
egésznapos étkezésnél 32,— Ft
Részétkezés esetén:
— reggeli 8,— Ft
— ebéd 14,40 F t
— vacsora 9,60 Ft

b) étkezés igénybevételére kötelezettek,
egésznapos étkezésnél 25,50 Ft
Részétkezés esetén:
— reggeli 6.40 Ft
— ebéd 11,40 F t
— vacsora 7,70 F t
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19. A gyerm ekintézm ényeknél (személyzeti étkeztetés esetén)

a) a kedvezményes igénybevételre jogosultak,
egésznapos étkezésnél 19,40 Ft

Részétkezés esetén:
— reggeli 3,10 Ft
— ebéd 8,70 Ft
— vacsora 7,60 Ft

b) étkezés igénybevételére kötelezettek,
egésznapos étkezésnél 15.40 Ft

Részétkezés esetén:
— reggeli 2,50 Ft
— ebéd 6,90 Ft
— vacsora 6,— Ft

Ahol külön személyzeti étkeztetés nincs, ott az ellátottakkal 
azonos étkezést (részétkezést) kell biztosítani, am elyért a 
kedvezményes igénybevételre jogosultak a nyersanyagérték 
79%-át, az étkezés igénybevételére kötelezettek a nyers
anyagérték 63% -át kötelesek térítési díjként fizetni.

20. Az üdülői alkalmazottak

a) az alkalm azottak és 16 éves koron felüli
— önálló keresettel nem rendelkező —
családtagok, egésznapos étkezésnél 21,70 Ft

Részétkezés esetén:
— reggeli 3,50 Ft
— ebéd 9,80 Ft
— vacsora 8,40 Ft

b) családtagok 16 éves korig, egésznapos
étkezésnél 17,20 Ft

Részétkezés esetén:
— reggeli 2,80 Ft
— ebéd 7,70 Ft
— vacsora 6,70 F t
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c) egyéb családtagok, egésznapos étkezésnél 34,50 F t
Részétkezés esetén :
— reggeli 5,50 F t
— ebéd 15,50 F t
— vacsora 13,50 F t

d) gyerm ektáborban felügyeletet ellátók 29,30 F t

e) napközis gyerm ektáborban felügyeletet ellátók 20,20 F t

21. A normaélelmezésben esetenként részt vevő belügyi dolgo
zók, továbbá a Honvédség, a Büntetés-végrehajtás, a Vám- 
és Pénzügyőrség, a Tűzoltóság és a M unkásőrség tagjai, te
kintet nélkül arra, hogy az élelmezésben rendszeresen vagy 
esetenként vesznek részt, a nyersanyagköltség 100%-át, míg 
egyéb engedéllyel étkező személyek a nyersanyagköltség 
126%-át kötelesek téríteni.
Az étkezési pénzzel (normaváltsággal) ellátott belügyi sor
állomány az I/a. sz. élm. norma szerint élelmező egységek
nél (szerveknél) is az I. sz. élm. norma pénzértékét (annak 
100%-át) köteles az igénybe v e tt étkezésért téríteni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. Az ügyeleti és készültségi szolgálatot teljesítőket az I. sz. 
élelmezési norm a szerint kell ellátni.

Kézhez kifizetés esetén a norma étkezésenkénti megoszlása:
— reggeli 11,— Ft
— ebéd 17,50 F t
— vacsora 15,50 F t

23. A saját kezelésű közétkeztetésnél az ebéd egy főre eső nyers
anyagköltségének felső határa 18,50 Ft. A kiszolgálásra ke
rülő ebéd egy főre eső nyersanyagköltségének összegét — a 
felső határon belül — a Közétkeztetési Bizottság, ahol ilyen 
nem működik a fenntartó  szerv vezetője saját hatáskörben 
módosíthatja.

24. A közétkeztetésben a nyersanyagköltség emelkedés összegét 
a részt vevők térítik.
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25. Az étkezés igénybevételére kötelezettek a nyersanyagkölt
ség 63%-át, a kedvezményes étkezésre jogosultak a nyers
anyagköltség 79% -át kötelesek téríteni.

26. A közétkeztetést esetenként igénybe vevő belügyi beosztot
tak, valam int a Honvédség, a Munkásőrség, a Büntetésvégre
hajtás, a Vám- és Pénzügyőrség, a Tűzoltóság rendszeresen 
étkező dolgozói, a rendszeresen étkező belügyi nyugdíjasok 
és az élelmezési költségtérítésben (napidíj, vezénylési díj) 
részesülők a nyersanyagérték 100%-át, egyéb engedéllyel 
étkező személyek a 126%-át térítik.

27. A gyerm ekintézm ényeknél az étkezés igénybevételére nem 
kötelezett alkalmazottak részére csak ebéd szolgáltatható ki.

28. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, előírásait az élel
mezési normák esetében 1985. január 21-től, a térítési díjak 
tekintetében az utasítás m egjelenését követő első befizetési 
időszaktól kell alkalmazni. Egyidejűleg a 12/1984. BM szá
m ú utasítás hatályát veszti. Az utasítást a személyi állo
m ánnyal a szükséges m értékben ism ertetni kell.

Dr. PÁL ANTAL s. k .,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

K észült: 310 példányban .
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
K apják: a  12/1984, BM ut. elosztója szerint.
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