
A M A G Y A R  N ÉP K Ö ZTÁ R S A S Á G 
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K  

1/1977. s z á m ú
UTASÍTÁSA

a fogadási és vendéglátási költségek szabályozásáról 

Budapest, 1977. évi március hó 28-án.

A Belügyminisztérium szerveinél megtartásra kerülő állami és 
egyéb ünnepségek, rendezvények alkalmával felhasználható vendéglátási

 költségek újbóli szabályozására kiadom az alábbi
u t a s í t á s t :

1. Az utasítás előírásait : BM költségvetése terhére megtartásra.
kerülő ünnepség és rendezvény esetében kell alkalmazni.

2. Az utasításban foglaltak nem vonatkoznak
a) a külföldi személyek, delegációk,
b) legfelsőbb párt-, állami- és társadalmi szervek veze t őin e k  
fogadására és vendéglátására, valamint
c) esetenként külön meghatározott 
rendezvényekre.

3. Az ünnepségeket és rendezvényeket szerény kül sőségekke l, az 
alkalomnak megfelelő színvonalon kell megtartani. Vendéglá
tási költséget csak a megállapított normák, keretek alapján 
lehet tervezni és felhasználni.
A megállapított vendéglátási költségnormák felső határt je len
tenek.

4. Ünnepség, rendezvény megtartását, lebonyolítását megelőzően 
el kell készíteni a vendéglátással kapcsolatos költség-előirány
zatot, melynek jóváhagyására -  a vonatkozó előírások figye
lembevételével -  a szerv vezetője jogosult.

5. Az ünnepségek, rendezvények során igénybevételre kerülő 
vendéglátási keretekből, illetve az ezekből beszerzett anyagok
ból parancsnoki rendelkezési átalány nem képezhető és nem 
egészíthető ki.
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6. Hazánk felszabadulásának évfordulója (április 4), a Fegyveres 
Erők Napja (szeptember 29) és a Nagy Októberi Szocialista

 Forradalom évfordulóján (november 7) rendezett ünnepségek 
alkalmával vendéglátásra fordítható költségek:
a) magasabb katonai rendfokozatba történő előléptetés,
b) kitüntetés (ideértve a más szerv által adományozott kitün

tetéseket, stb-t is),
c) tárgy-, vagy pénzjutalom,
d) törzsgárda-jelvény elismerésben részesültek,
e) valamint a fenti elismerések átadási ünnepségére meghívott 

vendégek után, amennyiben az elismerések átadását köve
tően
-  államtitkár, miniszterhelyet t e s  a d  fogadást:  4 5 , -  Ft,
-  f ő ocsoportfőnök-helyettes,  országos parancsnok , csoport

főnök. Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka, BM Titkárság 
vezetője, központi önálló osztályvezető, a BM Forradal
mi Rendőri Ezred parancsnoka, megyei (budapesti) ren d
őrfőkapitány, határőrkerület-, határőr-ezred parancs
nok, a Tűzoltó Tisztképző Iskola parancsnoka, illetve 
akadályoztatásuk esetén szervezetszerű helyettesük ad 

s zemélyesen fogadást :  3 5 , -  F t.  

7. A fogadásra meghívott vendégek létszáma a szóban forgó el
ismerésekben részesültek létszámának 25%-át nem haladhatja 
meg.

8. Az állományilag illetékes vezető azon beosztottai után is jogo
sult a vendéglátási költség felhasználására, akiknek az elisme
rést a magasabb elöljáró által rendezett ünnepségen adják át.

9. Csapatzászló ünnepélyes adományozása alkalmával rendezett 
 ünnepségen a meghívott vendégek és a részvételre kijelölt
állom ánybeli személyek után 35,-  Ft vendéglátási költség 
használható fel. 
Az ünnepségre meghívható külső és belső vendégek létszámát 
és összetételét esetenként az érintett szerv vezetőjének javas
lata alapján az államtitkár, illetve az illetékes miniszterhelyet

t e s  hagyja jóvá.

10 A sorállomány ünnepélyes eskütétele alkalmával rendezett ün
nepségre a meghívott vendégek után személyenként 25.-  Ft 
vendéglátási költség használható fel.
Az ünnepségre meghívható külső és belső vendégek száma nem 
haladhatja meg az esküt tevők létszámának 10%-át.

11. Főiskolai, iskolai záróünnepségek, tisztté, tiszthelyettessé tör
ténő avatások alkalmával rendezett fogadásokra meghívott 
vendégek és a részvételre kijelölt állománybeli személyek után 
felszámítható vendéglátási költség

-  a BM Rendőrtiszti Főiskola, valamint 
a Néphadsereg főiskolái esetében sze
mélyenként 45,-  Ft
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-  egyéb esetekben személyenként 35,-  Ft.

A meghívott vendégek és a részvételre kijelölt állománybeliek 
száma nem haladhatja meg a végzős hallgatók létszámának

-  főiskolák esetében 25,
-  egyéb esetekben 20%-át.

12. A BM csapatalakulatainál a kiváló zászlóalj, század, illetve a 
három, vagy ennél többszörös kiváló szakasz cím átadását kö
vetően a szerv vezetője (parancsnoka) által adott díszebéd al
kalmával a kiváló egység állománya, valamint legfeljebb 10 fő 
vendég után személyenként 35,-  Ft használható fel.

13. A Nemzetközi Nőnap (március 8) alkalmával a szerv állomá
nyába tartozó hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári állo
mányú nődolgozok után személyenkén t 25,-  F t
költség számítható fel, amely ajándékozásra is fordítható.

14. Értekezletek,  rendezvények és egyéb vendéglátás költségei:

a) államtitkári, miniszterhelyettesi értekezleten
-  frissítőre, büféköltségre 10,-  Ft

b) főkapitányi (országos) értekezleten
-  frissítőre és napi egyszeri főétkezésre

(ebéd, vagy vacsora) 40,-  Ft

c) országos parancsnoki, csoportfőnöki, rendőrfőkapitányi ér
tekezleten

-  frissítőre, büféköltségre 10,-  Ft
számítható fel az értekezletre berendelt és meghívott szemé
lyek után.

15. Önkéntes rendőrök, önkéntes határőrök éves munkájának ér
tékelésével, stb. kapcsolatban tartott megyei (fővárosi), illető
leg határőr-kerületi szintű tanácskozás alkalmával a résztve
vők után személyenként 35,-  Ft fordítható ebéd és frissítő 
céljára. Ebben az esetben a napidíjat az egyébként arra jogo
sultak részére kifizetni nem lehet.

16. A belügyi nyugdíjasokkal, valamint az elhunytak közvetlen 
hozzátartozóival kapcsolatos feladatok szabályozása tárgyában 
kiadott 19/1972. számú miniszteri parancs 2. pontja szerint a 
szerv gondoskodási körébe tartozó hivatásos nyugállományú 
személyek számára tartott megemlékező fogadáson -  éven
ként egy alkalommal -  résztvevőnként 25,-  Ft vendéglátási 
költség használható fe l.

17. Az utasítás 6- 16. pontjában nem szabályozott esetekben a 
szolgálat érdekében szükségessé váló egyéb fogadási és vendég- 
látási célokra:

a) a határőrség országos parancsnoka és a Budapesti Rendőr- 
főkapitányság vezetője részére évenként
6 000- 6 000 -  Ft,
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b) a tűzoltóság országos parancsnoka, a megyei rendőr-főka
pitányságok vezetői és a BM Forradalmi Rendőri Ezred pa
rancsnoka részére évenként
3 000- 3 000,-  Ft

felhasználását engedélyezem.
c) A sorra kerülő fogadások, vendéglátások alkalmával a fel- 

használás mértékére a feljogosított parancsnok, illetve ve
zető elvtársak belátásuk szerint döntenek. Egyebekben a 
Ft-keret felhasználására az utasításban foglalt általános elő
írások vonatkoznak.

18. A rendezvényeken, a vendéglátási norma terhére kiszolgálta
tott egyszeri, vagy többszöri főétkezés költségét -  amennyi
ben a rendező szerv norma-élelmezésben részesül -  az „Élel
mezés”, míg az egyéb vendéglátási költségeket a „Reprezentá
ció” költségvetési tételen kell tervezni és elszámolni.

19. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Egyidejűleg a
-  8021/1959. Terv- és Pü. Főo. vez. utasítás,
-  4/1974. sz. min.h. utasítással kiadott Élelmezési Szakuta

sítás II. sz. függelék I. rész III/b. és d. pontja,
-  113/1960. sz. Terv- és Pü. Főo. vez. intézkedés,
-  30- 1003/44- 1972. Terv- és Pü. Csf. utasítás,
-  30- 1003/9- 1975. sz. Terv- és Pü. Csf. utasítás 3. pontja 
hatályát veszti.

Dr. PÁL ANTAL s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 240 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok és helyetteseik, 
csoportfőnökök és helyetteseik, 
központi önálló osztályvezetők,
Forradalmi Rendőri Ezred parancsnoka és helyettesei,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok vezetői és helyette
sei, valamint a pénzügyi osztályvezetők,
Hőr. kerület és ezred parancsnokok,
Forradalmi Rendőri Ezred Önálló Zlj. parancsnokok és helyetteseik

-  4 -

Á B T L -4.2 - 10-21/1/1977 /4


