
B E L Ü G YM I N l S ZT É R I U M HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE

Szám: 10- 21/49/1990. 27/1991. BM ut. 

A B E L Ü G Y M I N I S Z T E R  
4 9 / 1 9 9 0 . B M
UTASÍTÁSA

az élelmezési normák módosításáról, az étkeztetés 
igénybevételének és térítési díjának megállapításáról szóló 

27 1985. BM utasítás módosításáról

Budapest, 1990. május 16-án.

Az élelmezési normák módosításáról, az étkeztetés igénybevételé
nek és térítési díjának megállapításáról szóló 27/1985. BM utasí
tás (a továbbiakban: ut.) módosítására -  a hivatásos, polgári és 
az alkalmazotti állományt érintően a Belügyi Dolgozók Szakszer
vezetével, a Független Rendőrszakszervezettel, a HŐR Dolgozók 
Szakszervezetével és a Belügyi Ifjúsági Szakszervezettel egyetér
tésben -  kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az ut. 1. és 3. számú mellékletei helyébe a jelen utasítás mel
lékletei lépnek.

2. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
1990. február 1-jétől kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 
3/ 1985. BM utasítás és a 9/1989. BM utasítás a hatályát vesz
ti. Az utasítást a személyi állománnyal a szükséges m értékben 
ism ertetni kell.

DR. GÁL ZOLTÁN s. k.,
belügyminisztériumi államtitkár

K észült: 300 példányban. 
K apják : elosztó szerint.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/49/1990 /1



1. sz. melléklet

ÉLELMEZÉSI NORMÁK
I.

CSAPATEGYSÉGEK, TANINTÉZETEK, TANFOLYAMOK NORMÁI

-  l/ a. számú élelmezési norma a csapategységek, tanintézetek, tanfolya
mok, valam int az ügyeleti és ügyeletes orvosi szolgálatot ellátók ré 
szére 85,-  Ft.

A norm a étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 21,20 Ft,
-  ebéd 38,20 Ft,
-  vacsora 25.60 Ft.

A norma étkezésenkénti megoszlása az ügyeleti és ügyeletes orvosi 
szolgálatot ellátók részére készpénzben történő kifizetéskor:

-  reggeli 21,10 Ft,
-  ebéd 34,-  Ft,
-  vacsora 29,90 Ft.

-  I/b. számú élelmezési norm a a kiskereskedelm i egységáron vásároló 
határőralegységek részére 92,-  Ft.

A norm a étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 23,-  Ft,
-  ebéd 41,40 Ft,
-  vacsora 27,60 Ft.

II.
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTAINAK NORMÁI

-  Il/a. számú élelmezési norm a kórházi ápolás a la tt lévő betegek ré
szére 87,-  Ft.

-  Il/b. számú élelmezési norm a kórházi rehabilitációs osztályon és a 
hévízi gyógyintézetben kezeltek részére 96,-  Ft.

III.
GYERMEKINTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTAINAK NORMÁI

-  III/ a. számú élelmezési norma bentlakásos bölcsődei intézm ényben lévő 
gyerm ekek részére 45,-  Ft.

A norma étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 6,40 Ft,
-  ebéd 19,-  Ft,
-  uzsonna 4,70 Ft,
-  vacsora 14,90 Ft.

-  III/b. számú élelmezési norma bejárós bölcsődei intézm ényben lévő 
gyerm ekek részére 30,-  Ft.

A norm a étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 5,60 Ft,
-  ebéd 19,40 Ft,
-  uzsonna 5,-  Ft.

-  III/c. számú élelmezési norma, bentlakásos napközi intézm ényben lévő 
gyerm ekek részére (óvodai és általános iskolai napközi otthonok egy
ségesen) 48,-  Ft.
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A norm a étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 6,70 Ft,
-  ebéd 19,80 Ft,
-  uzsonna 4,70 Ft,
-  vacsora 16.80 Ft.

-  III/ d. számú élelmezési norma, bejárós óvodai napközi otthonban lévő 
gyerm ekek részére 28,-  Ft.

A norm a étkezésenkénti megoszlása:
-  tízórai 4,50 Ft,
-  ebéd 18,80 Ft,
-  uzsonna 4.70 Ft.

-  III/ e. számú élelmezési norma, bejárós általános iskolai napközi o tt
honban lévő gyerm ekek részére 35,-  Ft.

A norm a étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 6,30 Ft,
-  ebéd 22,-  Ft,
-  uzsonna 6.70 Ft.

-  III/ f. számú élelmezési norma nevelőotthonban, gyerm ekotthonban. 
3- 14 éves gyerm ekek együttes elhelyezése esetén 64,-  Ft.

A norm a étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 9,80 Ft,
-  ebéd 26,-  Ft,
-  uzsonna 6,60 Ft,
-  vacsora 21,60 Ft.

IV. 
ÜDÜLÖK ELLÁTOTTAINAK NORMÁI

-  IV/ a. számú élelmezési norma felnőttek és családdal üdülő gyerm ekek 
részére -  korhatárra  való tek in tet nélkül -  95,-  Ft.

-  IV/ b. számú élelmezési norma család nélkül, táborban üdülő gyerm e
kek részére 86.-  Ft.

-  IV/ c. számú élelmezési norma család nélkül, napközis táborban üdülő 
gyerm ekek részére 60,-  Ft.

V.
EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKINTÉZMÉNYEK,
ÜDÜLÖK ALKALMAZOTTAINAK NORMÁI

-  V/a. számú élelmezési norma a kórházi alkalm azottak részére 77,-  Ft.

A norm a étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 19,20 Ft,
-  ebéd 34,70 Ft,
-  vacsora 23,10 Ft.

-  V/ b. számú élelmezési norma üdülői alkalm azottak és az intézm ényben 
bentlakó dolgozó családtagjai részére 64,-  Ft.

A norm a étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 10,30 Ft,
-  ebéd 29,-  Ft,
-  vacsora 24.70 Ft.
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-  V /e. számú élelmezési norma, gyerm ektáborban felügyeletet ellátók 
részére 86,-  Ft.

-  V/d. számú élelmezési norma, napközis gyerm ektáborban felügyeletet 
ellátók részére (vacsora nélkül) 60.-  Ft.

-  V/e. számú élelmezési norma, személyzeti étkeztetésben részt vevők 
szám ára 43,-  Ft.

A norm a étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 6.70 Ft,
-  ebéd 19,40 Ft,
-  vacsora 16,90 Ft.

VI.
FOGVA TARTOTTAK NORMÁI

-  VI/ a. számú élelmezési norma, rendőri és helyőrségi szervek fogdái
ban élelmezett fogva tarto ttak  részére 52,-  Ft.

A norma étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 13,-  Ft,
-  ebéd 23,40 Ft,
-  vacsora 15,60 Ft.

-  VI/b. számú élelmezési norma a BRFK Ifjúságvédelm i Osztályán, va
lam int egyéb belügyi szervek fogdáiban lévő fiatalkorú fogva ta r to t
tak részére 56,-  Ft.

A norma étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 14,-  Ft,
-  ebéd 25,20 Ft,
-  vacsora 16,80 Ft.

-  VI/c. számú élelmezési norm a a BV intézmény által élelm ezett fogva 
tarto ttak  részére. Az élelmezési norm a összege azonos a BV intézmény 
szám ára m egállapított nyersanyagnorm a összegével.

VII.
RENDKÍVÜLI é l e l m e z é s i  n o r m a

-  VII. számú élelmezési norm a az elemi csapások elhárításában, harcké
szültségi gyakorlaton, karhatalm i akcióban részt vevők szám ára 99,-  Ft.

A norma étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 24,60 Ft,
-  ebéd 44,70 Ft,
-  vacsora 29,70 Ft.

VIII.
ÉLELMEZÉSI PÓTLÉKOK NORMÁI

-  V lII/a. Kiegészítő élelmezési pótlék az éjszakai járő r- 
szolgálatot, valam int a fokozott fizikai m unkát végzők
részére 19,-  Ft

-  V lII/b. Ünnepi feljavítás az I/a., I/b. számú normákhoz 13,-  Ft

-  VIII/c. Ünnepi feljavítás a dolgozók részére 6,-  Ft

-  V lII/d. Védőital 5,-  Ft

-  VlII/e. Hegyipótlék 8,-  Ft
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-  V lII/f. Csökkentett összegű hegyipótlék 6,-  Ft

-  VIII/g. Sportpótlék 16,-  Ft

-  VIII/ h. Díszelgő egység pótléka 21,50 Ft

-  VIII/ i. Helikoptervezetők élelmezési pótlékának havi ősz-
szege (BM ORFK) 3900,-  Ft

-  VIII/ j. Helikopterszerelők élelmezési pótlékának havi ösz-
szege 1800,-  Ft

-  VIII/ k. Hidegélelmezési pótlék 19,-  Ft

A pótlék étkezésenkénti megoszlása:
-  reggeli 4,30 Ft,
-  ebéd 8,70 Ft,
-  vacsora 6,-  Ft.

-  V III/1. Rendőri Ezred terrorelhárító  szolgálat és tűzszerész alosztály 
állománya részére kalóriapénz, naponta 160.-  Ft.

Kalóriapénz illeti meg a speciális alegységek bevetési parancsnokait, vál
tásparancsnokait és beosztott állományát, továbbá a tartalékállom ányból 
a speciális alegységbe ideiglenesen vezényelteket a ténylegesen szolgálat
ban töltött napokra, naponként (24 óra), valam int a váltásos (24- 48 óra) 
szolgálati rend esetén havonta (10- 11 nap) fizetendő.

IX. 
KÖZÉTKEZTETÉSI NORMA

A saját kezelésű közétkeztetésnél az ebéd egy főre eső nyersanyagkölt
ségének felső határa  45,-  Ft.
A külső szerv által szolgáltatott közétkeztetésnél rezsiköltségként a nyers
anyagköltség népgazdasági rendelkezések alapján m eghatározott százalé
ka számolható el.

X. 
„M” KONZERV NORMA

Az állom ányba kerülő -  új felszerelő -  hivatásos, polgári, alkalmazotti 
állom ánynak felszereléskor, valam int a szerződéses állományból a kine
vezett, alkalm azotti vagy hivatásos állom ányba á tkerü lők részére állo- 
m ányviszony-változáskor kézhez fizetendő 230,-  Ft.
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3. sz. melléklet

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. Az étkezést kötelezően igénybe vevőknek a következő térítési díjat 
kell fizetni:

a) az l/ a. és I/ b. számú élelmezési norm a igénybevételére kötelezettek 
egész napos étkezésénél 52.80 Ft.

Részétkezés esetén:
-  reggeli 13.20 Ft,
-  ebéd 23,80 Ft,
-  vacsora 15,80 Ft.

b) a III/ a. számú élelmezési norm a igénybevételére kötelezettek é t
kezésénél 28,40 Ft.

Részétkezés esetén:
-  reggeli 4,-  Ft,
-  ebéd 12,-  Ft,
-  uzsonna 3,-  Ft,
-  vacsora 9,40 Ft.

c) a III/ b. számú élelmezési norma igénybevételére kötelezettek é t
kezésénél 18,90 Ft.

Részétkezés esetén:
-  tízórai 3,50 Ft,
-  ebéd 12,30 Ft,
-  uzsonna 3,10 Ft.

d) a III/ c. számú élelmezési norm a igénybevételére kötelezettek ét
kezésénél 30,20 Ft.

Részétkezés esetén:
-  reggeli 4,20 Ft,
-  ebéd 12,40 Ft,
-  uzsonna 3,-  Ft,
-  vacsora 10,60 Ft.

e) a III/d. számú élelmezési norm a igénybevételére kötelezettek ét
kezésénél 17,70 Ft.

Részétkezés esetén:
-  tízórai 2,90 Ft,
-  ebéd 11,90 Ft,
-  uzsonna 2,90 Ft.

f) a Ill/e . számú élelmezési norm a igénybevételére kötelezettek ét
kezésénél 22.-  Ft.

Részétkezés esetén:
-  tízórai 4,-  Ft,
-  ebéd 13,90 Ft,
-  uzsonna 4,10 Ft,

g) a IlI/f. számú élelmezési norm a igénybevételére kötelezettek ét
kezésénél 40.30 Ft.

Részétkezés esetén:
-  reggeli 6,20 Ft,
-  ebéd 16,30 Ft,
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-  uzsonna 4,10 Ft,
-  vacsora 13,70 Ft.

h) a IV/ a. számú élelmezési norm a igénybevételére kötelezettek é t
kezésénél 59,90 Ft.

i) a IV/ b. számú élelmezési norma igénybevételére kötelezettek é t
kezésénél 54,20 Ft.

j) a IV/ c. számú élelmezési norm a igénybevételére kötelezettek ét
kezésénél 37,90 Ft.

k) az V/ a. számú élelmezési norm a igénybevételére kötelezettek é t
kezésénél 48,40 Ft.

Részétkezés esetén:
-  reggeli 12,10 Ft,
-  ebéd 21,80 Ft,
-  vacsora 14,50 Ft.

1) az V/ b. számú élelmezési norm a igénybevételére kötelezettek é t
kezésénél 40,20 Ft.

Részétkezés esetén:
-  reggeli 6,50 Ft,
-  ebéd 18,10 Ft,
-  vacsora 15.60 Ft.

m) az V/e. számú élelmezési norm a igénybevételére kötelezettek é t
kezésénél 27,10 Ft.

Részétkezés esetén:
-  reggeli 4,20 Ft,
-  ebéd 12,30 Ft,
-  vacsora 10,60 Ft.

n) a közétkeztetés igénybevételére kötelezettek étkezésénél a nyers
anyagköltség 63%-a.

2. Az intézm ényben bentlakó dolgozó 7 éven aluli gyerm eke, am ennyi
ben féladagot fogyaszt, akkor étkezési díjként az élelmezési norma 
50% -át kell téríteni.

3. Gyerm ekintézm ényeknél a három - és többgyerm ekes szülőknek gyer
m ekenként az élelmezési nyersanyagnorm a 50% -át kell téríteni.

4. Rászorultsági alapon -  kérelem re vagy intézm ényi kezdeményezésre 
-  a térítési díj csökkenthető, illetve elengedhető. A kedvezm ényről a 
gyerm ekintézm ény vezetője dönt az évente e célra m egállapított elő
irányzaton belül.

5. Az élelmezési norm ával azonos összeget kell téríteni:

a) az étkeztetést kötelezően igénybe vevők kivételével m inden dolgo
zónak;

b) az intézm ényben, illetve a BM Határőrség szervei objektum ában 
bentlakó, étkeztetés igénybevételére kötelezett dolgozónak a m un
kaidőn kívül igénybe vett étkezése esetén;

c) az intézményben, illetve a BM Határőrség szervei objektum aiban 
bentlakó dolgozó családtagjainak;

d) a fegyveres erők, testületek tagjainak és az állami tűzoltóság te rü 
leti szervei állom ányába tartozóknak;
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e) a nyugdíjasoknak;

f) a gyakorlaton lévő egyetemi (főiskolai) hallgatóknak.

6. Az élelmezési norm a (közétkeztetésnél a nyersanyagköltség) 160%-át 
kell téríten i azoknak a külső szerveknek és személyeknek, akikre az 
ut. 8., 11., a 2. számú m elléklet 2. és az utasítás 3. számú m elléklet 2., 
3., 4., 5. és 7. pontjában foglaltak nem vonatkoznak.

7. Am ennyiben az üdülő külső szerv részére is biztosít étkeztetést, akkor 
térítési díjként:

a) elszállított étel esetében az élelmezési norma 230% -át,

b) helyben fogyasztott étel esetén az élelmezési norm a 250% -át 
kell felszámítani.
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