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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

Szám : 10- 21/14/1988.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

14/1988. számú 
U T A S Í T Á S A

a reprezentációs költségek felszám ításának  
és felhasználásának szabályozásáról 

Budapest, 1988. április 21-én.

A reprezentációs költségek felszám ításának és felhasználásának 
(a továbbiakban: reprezentáció) szabályozására kiadom az
alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az utasítás alkalmazása során reprezentációnak kell tek in 
teni az ünnepség, rendezvény fogadási és vendéglátási költ
ségét, az egyéb szolgálati célra biztosított vendéglátási költ
séget és a hivatali feladatokkal kapcsolatos személyi ren 
delkezési átalányt.

2. Az utasítás előírásai nem alkalm azhatók:
a) külföldi személyek és delegációk, kivéve a M agyaror

szágon állambiztonsági, közbiztonsági képzésben részt
vevő nem m agyar állampolgárok;

b) legfelsőbb párt-, állami és társadalm i szervek vezetői
nek;

c) esetenként külön m eghatározott rendezvényeken részt
vevők

fogadása és vendéglátása esetén.
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3. Az ünnepségeket és rendezvényeket szerény külsőségekkel, 
az alkalom nak megfelelő színvonalon kell m egtartani. A fo
gadások, vendéglátások alkalm ával a takarékossági köve
telm ényeket érvényesíteni kell.

4. Reprezentációs költségeket csak az u tasításban m egállapí
to tt költségnorm ák alapján lehet tervezni. A reprezentá
cióra jóváhagyott költségvetési előirányzatot túllépni nem 
lehet. Az ünnepségekre, rendezvényekre és az egyéb szol
gálati célra biztosított reprezentációs költségnorm a a sze
mélyi rendelkezési átalány terhére  túlléphető.

5. Az ünnepségekre és rendezvényekre jóváhagyott reprezen
tációs keretekből és egyéb szolgálati célokra biztosított rep 
rezentációs keretekből, illetve az ezek terhére  beszerzett 
anyagokból parancsnoki rendelkezési átalány nem képezhe
tő és az nem  egészíthető ki.

6. A reprezentációs költségek összege a szerv pénztárából ve
hető fel. Az ünnepségek és rendezvények fogadási és ven
déglátási költségét, valam int az egyéb szolgálati célokra 
biztosított vendéglátási költségeket utólagos elszámolási 
kötelezettség terheli. A személyi rendelkezési átalány ha
vonta egy összegben esedékes, felhasználását utólagosan 
nem kell elszámolni.

7. Reprezentációs költség szám ítható fel:
a) az ünnepségeken (április 4., szeptem ber 29.), illetve ren 

dezvényeken soron kívül magasabb katonai rendfokozat
ba vagy törzsilletm ény-fokozatba történő előléptetésben, 
kitüntetésben, kitüntető jelvényben (külső szerv által 
adom ányozott kitüntetésben és kitüntető  jelvényben), 
tárgy- vagy pénzjutalom ban, törzsgárda jelvény elisme
résben részesültek és a m eghívott külső és belső vendé
gek;

b) a csapatzászló ünnepélyes adományozása alkalm ával 
rendezett ünnepségeken a m eghívott külső és belső ven
dégek;

c) a főiskolai, iskolai záróünnepségek, tisztté, tiszthelyet
tessé történő avatások, a hivatásos állom ány ünnepélyes 
eskütétele, a szocialista országok belügym inisztérium ai 
felsőfokú tanintézeteiben tanulm ányaikat befejező hall-
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gatók diploma-, honosított oklevél-, doktori cím viselé
sére jogosító okm ányátadási, valam int tisztavatási ün
nepségei, valam int a Rendőrtiszti Főiskolán a hathóna
pos vagy annál hosszabb tanfolyam ok záróünnepségei 
alkalm ával rendezett fogadásokon a végzett (avatott) 
hallgatók és a m eghívott külső és belső vendégek;

d) a sorállom ány bevonulása, ünnepélyes eskütétele és le
szerelése alkalm ával rendezett ünnepségeken a meghí
vott külső és belső vendégek;

e) a csapatalakulatoknál folyó szocialista m unkaverseny 
keretében a kiváló magasabbegység, egység, zászlóalj, 
század, illetve a három  vagy ennél többszörös „Kiváló 
Szakasz” cím átadásakor rendezett díszebédeken a kiváló 
magasabbegység, egység (alegység) személyi állománya 
és a m eghívott külső és belső vendégek;

f) a pedagógusnap alkalm ával a BM Oktatási és Közműve
lődési Csoportfőnökség, a BM tanintézetek, a BM Üdül
tetési és G yerm ekneveltetési Igazgatóság, a megyei 
rendőr-főkapitányságok pedagógus besorolású dolgozói 
és a m eghívott külső és belső vendégek;

g) a nemzetközi nőnap alkalm ával a soron kívül magasabb 
katonai rendfokozatba vagy törzsilletm ény-fokozatba 
történő előléptetésben, kitüntetésben, kitüntető  jelvény
ben, tárgy- vagy pénzjutalom ban részesültek és a meg
hívott külső és belső vendégek, és ezen felül valam eny- 
nyi, a szerv állom ányába tartozó hivatásos és polgári 
állom ányú nődolgozó;

h) az állam titkári, m iniszterhelyettesi, országos parancsno
ki, csoportfőnöki, rendőrfőkapitányi és önálló osztályve
zetői értekezleteken, a berendelt személyi állomány és 
m eghívott személyek;

i) az önkéntes rendőrök, önkéntes határőrök és önkéntes 
tűzoltók éves m unkájának értékelésével kapcsolatban 
ta rto tt megyei (fővárosi), illetve határőrkerü leti szintű 
tanácskozásokra -  ebéd és frissítő költségekre -  a be
rendelt személyi állomány és a m eghívott külső és belső 
vendégek;

j) a belügyi nyugdíjasok és az elhunyt belügyi nyugdíjasok 
közvetlen hozzátartozói szám ára évenként egy alkalom-

-  3 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/14/1988 /4



mai ta r to tt összejöveteleken a m eghívottak és a külső és 
belső vendégek;

k) m ájus 1-je alkalmából a szocialista m unkaverseny moz
galom ban kiemelkedő egyéni, illetve brigáderedm énye
kért kitüntetésben és egyidejűleg személy szerinti elis
m erésben (pl.: jelvény, oklevél, pénzjutalom , ha az elis
m erés m iniszteri vagy annál m agasabb szintű) továbbá 
törzsgárda jelvényben részesültek és a m eghívott külső 
és belső vendégek;

1) a M agyarországon állambiztonsági és közbiztonsági kép
zésben résztvevő nem  m agyar állampolgárok részére sa
já t nemzeti ünnepük alkalmából -  általában évente két 
alkalommal -  rendezett ünnepségeken az adott nem 
zethez tartozó valam ennyi hallgató és a m eghívott külső 
és belső vendégek;

m) a beruházásból m egvalósult új objektum ok ünnepélyes 
átadása alkalmával a m eghívottak és a külső és belső 
vendégek 

létszám a után.

8. Belső vendég ala tt a szerv állom ányába tartozó azon dol
gozókat kell érteni, akiknek a részvételét az esem ény jelle
ge indokolja, és azt a rendezvény jóváhagyására jogosult 
vezető engedélyezi.

9. A nemzetközi nőnap alkalm ával a szerv állom ányába ta r
tozó, nődolgozók után  felszám ított költségnorm a ajándék
vásárlásra is fordítható.

10. Az önkéntes rendőrök, önkéntes határőrök és önkéntes tűz
oltók tanácskozásain reprezentációs költségek abban az 
esetben is felszámíthatok, ha az éves m unka értékelésével 
kapcsolatos tanácskozások elhelyezési vagy egyéb okok 
m iatt nem  megyei (fővárosi), illetve határő rkerü leti szinten 
összevontan, hanem  kerületi vagy egyéb csoportosításban 
kerülnek m egtartásra.

11. Az önkéntes rendőrök, önkéntes határőrök, önkéntes tűzol
tók tanácskozásain reprezentációs költségek felhasználása 
esetén napid íjat az egyébként arra  jogosultak részére nem 
lehet kifizetni.
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12. Az ünnepségekre, rendezvényekre m eghívott külső és bel
ső vendégek létszám a nem haladhatja  meg:
a) a 7. pont a), k) alpontoknál az elismerésben részesültek 

20% -át;
b) a 7. pont c) alpontnál a végzett (avatott) hallgatók lét

szám ának
-  a Rendőrtiszti Főiskola és a M agyar N éphadsereg fő

iskolái esetében 20%-át,
-  egyéb esetekben 15% -át;

c) a 7. pont d) alpontnál a bevonulok, esküttevők, leszere- 
lők létszám ának 10% -át;

d) a 7. pont e) alpontnál legfeljebb 10 főt;
e) a 7. pont f) alpontnál a pedagógus besorolású dolgozók 

15% -át;
f) a 7. pont g) alpontnál a szerv állom ányába tartozó hiva

tásos és polgári állom ányú nődolgozók 10%-át.

13. A 7. pont b) és m) alpontokban szereplő ünnepségekre meg
hívott vendégek létszám át és összetételét esetenként az 
é rin te tt szerv vezetőjének javaslata alapján az állam titkár, 
illetve az illetékes m iniszterhelyettes határozza meg.

14. A 7. pont h), i), j), 1) alpontoknál a m eghívott külső és belső 
vendégek számát a reprezentációs keret felett rendelkező 
szerv vezetője hagyja jóvá.

15. A szocialista országok belügym inisztérium ai tanintézetei
ben tanuló, tanulm ányaikat befejező hallgatók diploma-, 
honosított oklevél, doktori cím viselésére jogosító okmány
átadási, valam int tisztavatási ünnepségei alkalm ával rep
rezentációs költségeket csak a BM Továbbképző és Mód
szertani Intézet tervezhet és szám olhat el.

16. Az egyéb szolgálati célokra szükségessé váló reprezentációs 
keretek az állam titkár, a m iniszterhelyettesek, a BM Ha
tárőrség országos parancsnoka, a tanácsi-közigazgatási fő
csoportfőnök-helyettes, a BM Tűzoltóság országos parancs
noka, a BM Korm ányőrség parancsnoka, a Budapesti Rend
őr-főkapitányság vezetője, a megyei rendőr-főkapitánysá
gok vezetői, a VCSÉK BM Forradalm i Rendőri Ezred pa

-  5 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/14/1988 /6



rancsnoka és a Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka részére 
kerülnek biztosításra.

17. A hivatali feladatokkal kapcsolatos reprezentációs célokra, 
-  az erre jogosultak részére -  személyi rendelkezési á ta
lány tervezhető és használható fel.

18. A rendezvényeken a reprezentációs norm a terhére  kiszol
gáltato tt egyszeri vagy többszöri főétkezés költségét -  ha 
a rendező szerv norm aélelm ezésben részesül -  a 13/10 
„Élelmezés”, míg az egyéb reprezentációs költségeket a 
12/50 „Reprezentáció” költségvetési tételen  kell elszámolni.

19. A reprezentációs költségek elszámolásánál a sa já t term elé
sű és a nem fogyasztói áron beszerzett term ékeket fogyasz
tói áron kell elszámolni.

20. A felszám ítható és felhasználható reprezentációs költség- 
norm ákat az 1. számú m elléklet, az egyéb szolgálati célok
ra biztosított reprezentációs keretekre jogosultak körét és a 
keretek  összegét a 2. számú melléklet, a személyi rendelke
zési á ta lányra  jogosultak körét és az átalány  összegét a 3. 
számú m elléklet tartalm azza.

21. Ez az utasítás a kiadása napján  lép hatályba, előírásait 
1988. január 1-jétől kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 
fogadási és vendéglátási költségek szabályozásáról szóló 1/ 
1977. BM számú és a kiegészítésére vonatkozó 15/1978. BM 
számú utasítás, a nem  m agyar állampolgárok m agyarorszá
gi állam - és közbiztonsági képzéséről és továbbképzéséről 
szóló 7/1986. számú m iniszterhelyettesi együttes intézke
dés 1. számú m ellékletének 6. pontja és 3. számú mellékle
tének 4. pontja, a fogadási és vendéglátási költségek sza
bályozásáról szóló 8/1977. számú (BK 9.) és a 22/1981. szá
mú BM terv  és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés, vala
m int a személyi reprezentáció-ellátás újbóli szabályozásá
ról szóló 30- 1103/282- 1971. számú körlevél hatályát vesz
ti. Az utasítás rendelkezéseit az é rin te tt személyi állo
m ánnyal ism ertetni, a pénzügyi m unkakörben dolgozóknak 
oktatni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügym iniszter
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K észült: 590 példányban.
K apják: állam titkár,

m iniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
főosztályvezetők,
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai, 
rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
rendőrkapitányságok vezetői, 
valam ennyi pénzügyi osztály (alosztály) vezetője.
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1. számú melléklet

FELSZÁMÍTHATÓ ÉS FELHASZNÁLHATÓ 
REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGNORMÁK

1. Ünnepség, illetve rendezvény alkalm ával, ha
a) állam titkár, m iniszterhelyettes, MSZMP BM PB első

titk á ra  ad fogadást 80 F t/fő

b) főcsoportfőnök-helyettes, országos (kormányőrség) p a 
rancsnok, megyei (budapesti) rendőrfőkapitány, BM 
T itkárság vezetője, csoportfőnök, VCSÉK BM F o rra 
dalm i Rendőri Ezred parancsnoka, Rendőrtiszti Főis
kola parancsnoka, önálló osztályvezető, Központi 
Gazdasági Igazgatóság vezetője, BM KOK és In tézm é
nyei vezetője, HÖR (kerület) ezred parancsnoka 
Tűzoltó Kiképző Központ parancsnoka, valam in t a 
felsoroltakkal azonos hatáskörű  parancsnok, illetve 
akadályoztatásuk esetén szervezetszerű helyettesük ad 
fogadást 60 Ft/fő

2. Csapatzászló ünnepélyes adom ányozása alkalm ával ren - 
dezett ünnepségeken 60 Ft/fő

3. Főiskolai, iskolai záróünnepségek, tisztté, tiszthelyettessé 
avatás, hivatásos állom ány ünnepélyes eskütétele, d ip 
loma, oklevél, doktori cím átadása alkalm ával

a) a Rendőrtiszti Főiskola, valam in t a N éphadsereg fő
iskolái esetében 80 Ft/fő

b) a BM Tudom ányos Tanács ülésén 70 Ft/fő

c) egyéb esetekben 60 F t/fő

4. Sorállom ány bevonulása, ünnepélyes eskütétele, leszere
lése alkalm ával 45 F t/fő

5. A BM csapatalaku la tainá l kiváló cím elnyerésekor 60 F t/fő

6. Pedagógusnap alkalm ával 60 F t/fő

7. Nemzetközi nőnap alkalm ával 60 F t/fő
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8. Értekezleteken, tárgyalásokon:
a) állam titkári, m iniszterhelyettesi, országos parancsno

ki, csoportfőnöki, rendőrfőkapitányi és önálló osztály-
vezetői értekezleteken frissítőre 20 Ft/fő

b) megyei tanácselnöki, illetőleg vb. titkári értekezlete
ken frissítőre és napi egyszeri főétkezésre 75 Ft/fő

c) főkapitányi, csoportfőnöki, önálló osztályvezetői (or
szágos) értekezleteken frissítőre és napi egyszeri fő
étkezésre 75 Ft/fő

9. Az önkéntes rendőrök, önkéntes határőrök, önkéntes tűz
oltók éves m unkájának  értékelésével kapcsolatos é rte 
kezleteken ebéd és frissítő költségére 50 Ft/fő

10. A belügyi és a volt MT Tanácsi H ivatal nyugdíjasai és 
az elhunyt belügyi és a volt MT Tanácsi H ivatal nyugdí
jasainak  közvetlen hozzátartozói szám ára ta rto tt össze
jöveteleken 50 Ft/fő

11. A B elügym inisztérium ban folyó szocialista brigádver
seny-m ozgalom ban részt vevő kollektívák elism erése ese
tén a m ájus 1-jei ünnepségen 50 Ft/fő

12. M agyarországon állam biztonsági és közbiztonsági képzés
ben résztvevő nem  m agyar állam polgárok részére sa já t
nem zeti ünnepük alkalm ával 50 Ft/fő

13. Beruházásból m egvalósult új objektum ok ünnepélyes á t
adása alkalm ával 50 Ft/fő
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2. számú melléklet

EGYÉB SZOLGÁLATI CÉLOKRA BIZTOSÍTOTT 
REPREZENTÁCIÓS KERETEKRE JOGOSULTAK KÖRE, 

A KERETEK ÖSSZEGE

1. Az á llam titká r és m iniszterhelyettesek részére 12 000,-  F t/év

2. A BM H atárőrség országos parancsnoka, a budapesti 
rendőrfőkapitány  és a tanácsi-közigazgatási főcso
portfőnök-helyettes részére 11 000,-  F t/év

3. A BM Tűzoltóság országos parancsnoka, a BM K or
m ányőrség parancsnoka, a megyei rendőr-főkapi
tányságok vezetői, a VCSÉK BM F orradalm i Rend
őri Ezred parancsnoka és a Rendőrtiszti Főiskola 
parancsnoka részére 8 000,-  F t/év
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SZEMÉLYI RENDELKEZÉSI ÁTALÁNYRA JOGOSULTAK KÖRE 
ÉS AZ ÁTALÁNY ÖSSZEGE

Rendelkezési
Jogosultak köre á ta lány  ösz-

szege (Ft/hó)

1.  2 .

1. Á llam titkár 2000

2. M iniszterhelyettesek, MSZMP BM Bizottság első ti t
kára, MSZMP H atárőrségi B izottság első titk á ra  1500

3. Tanácsi-közigazgatási főcsoportfőnök-helyettes 1200

4. BM H atárőrség országos parancsnoka, Budapesti Rend
őr-főkapitányság vezetője 1000

5. Főcsoportfőnök-helyettesek 800

6. MSZMP BM Bizottság titkárai, MSZMP H atárőrségi 
Bizottság titk ára , BM T itkárság vezetője, BM T itká r
ság Nemzetközi K apcsolatok O sztálya vezetője, K ato
nai Főügyészség BM Főosztálya vezetője, csoportfőnö
kök, főosztályvezetők, BM Tűzoltóság országos pa
rancsnoka, megyei rendőr-főkapitányság-vezetők, a BM 
Korm ányőrség parancsnoka és a R endőrtiszti Főiskola 
parancsnoka 600

7. MSZMP BM városi jogú bizottságok titkárai, K özalkal
m azottak  Szakszervezete BM Bizottság vezető titkára, 
K özalkalm azottak Szakszervezete H atárőrségi Bizott
ság titk ára , KISZ BM Bizottság első titk ára , III /1.
Osztály vezetője, BM Belbiztonsági Osztály vezetője,
Fegyelmi Osztály vezetője, K ülügyi Osztály vezetője,
VCSÉK BM F orradalm i Rendőri Ezred parancsnoka,
BM H atárőrség országos parancsnok-helyettesek, ke
rü le t- (ezred-) parancsnokok, főosztályvezető-helyette-

3. számú melléklet
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sek, csoportfőnök-helyettesek, BM Felügyeleti Osztály 
vezetője, Tudom ányszervezési Osztály vezetője, I. Fő
csoportfőnökség Ellenőrzési Osztály vezetője, H íradás- 
technikai Osztály vezetője, BM Ü dültetési és G yer
m ekneveltetési Igazgatóság vezetője, III/2. Osztály ve
zetője, III/3. Osztály vezetője, III/4. Osztály vezetője,
III/5. Osztály vezetője, BM T itkárság vezető-helyette
se, M iniszteri T itkárság vezetője, Közbiztonsági Mi
niszterhelyettesi T itkárság vezetője, Á llam biztonsági 
M iniszterhelyettesi T itkárság vezetője, Országos F u tár- 
szolgálat vezetője, K atonai Főügyészség BM Főosztálya 
vezető-helyettese, BM Tűzoltóság országos parancsnok
helyettesek, Budapesti R endőr-főkapitányság vezető
helyettesek, BM H atárőrség budapesti és hegyeshalm i 
FEP parancsnokok, BM K orvin O ttó K órház és In téz
m ényei vezetője, BM K orm ányőrség parancsnok-he
lyettesek, Rendőrtiszti Főiskola parancsnok-helyette
sek, II/III- 2. Osztály vezetője, BM ORFK Bűnügyi 
Technikai Intézet vezetője, Sajtóosztály vezetője és 
Központi Gazdasági Igazgatóság vezetője 400

8. Á llam titkári T itkárság vezetője, M iniszterhelyettesi 
titkárságvezetők, BM Főügyeleti Osztály vezetője, II/
III- 3. Osztály vezetője, BM ORFK I- 4. Osztály (IN- 
TERPOL) vezetője, Ybl Miklós Építőipari M űszaki 
Főiskola Tűzvédelm i Tanszék vezetője, Műszaki T an
folyam  parancsnoka, T artalékostiszt-képző Iskola pa
rancsnoka, Továbbképző és M ódszertani In tézet ve
zetője, VCSÉK BM K un Béla Zászlósképző Iskola pa
rancsnoka, rendőrtiszthelyettes-képző iskolák parancs
nokai, K utyavezető-képző Iskola parancsnoka, Tűzoltó 
Kiképző Központ parancsnoka, K ossuth Lajos K atonai 
Főiskola H atárő r Tanszék vezetője, Zrínyi Miklós K a
tonai A kadém ia H atárőr Tanszék vezetője, BM M ű
velődési Ház parancsnoka, megyei rendőrfőkapitány
helyettesek, rendőrkapitányok, VCSÉK BM F o rrad a l
mi Rendőri Ezred 4. Zászlóalj parancsnoka 250
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