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UTASÍTÁSA
Budapest, 1974. évi január hó 23-án.

Tárgy: Szolgálati állatok állománytáblázatban
és az ellátás szabályozása.

való jóváhagyása

A Belügyminisztérium szerveinek a szolgálati feladataik ellátásához
szükséges szolgálati állatok (kutyák, lovak) biztosítására, az ezzel
kapcsolatos pénzügyi-anyagi ellátás szabályozására kiadom az aláb
bi
u t a s í t á s t :
1. A Belügyminisztérium szervei szolgálati állatainak állomány
táblázatát (továbbiakban: állománytáblázat) jóváhagyom és ki
adom.
2. A BM szerveit csak az állománytáblázatban meghatározott m ér
tékben lehet szolgálati állatokkal ellátni.
A szolgálati állatok biztosítása - a IV. ötéves fejlesztési terv ke
retében - a költségvetésben meghatározott ütemben történik.
Az állománytáblázatban jóváhagyott szolgálati állatot csak ak
kor szabad kiadni, ha az állat tartója (gondozója) az előírt tan
folyamot elvégezte.
3. Az állománytáblázatban jóváhagyott összmennyiség növelése
vagy csökkentése hatáskörömbe tartozik.
A szolgálati állattal rendelkező szerveknél az állománytáblázat
ban részükre jóváhagyott mennyiségen belüli átcsoportosítást a
belügyminisztériumi állam titkár, illetőleg az illetékes miniszterhelyettes engedélyezi.
4. A rendőr-főkapitányságok állományába tartozó szolgálati ku
tyák élelmezésére és gondozására - a természetbeni ellátás he
lyett - átalány fizetendő.
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Az átalány összege
-

a II. sz. kutyatáp norma
550 - Ft.

-

a III. sz. kutyatáp
havi 700- Ft.

szerinti

élelmezés esetén

havi

norma szerinti élelmezés esetén pedig

Mindkét összegből 200,- Ft a kutya gondozásának anyagi elis
merését, illetve a felszerelési cikkek javítási költségeit foglalja
magába.
Az átalányban részesülő kutyavezető köteles a részére kiadott
szolgálati kutya ellátásáról, továbbképzéséről, a felszerelési cik
kek javításáról az érvényben levő rendelkezések előírásai szerint
gondoskodni.
A vezetők (parancsnokok) ellenőrzéseik során győződjenek meg
az átalány rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint a kutyák
tápláltsági és erőnléti állapotáról. Az átalányrendszer 1974. m ár
cius hó 1. napján lép hatályba.
5. Az átalány összegének az élelmezési anyagok áringadozásából
adódó módosítását a BM I. főcsoportfőnök hatáskörébe utalom.
6. A szolgálati állatok polgári szervek által történő igénybevételé
nek engedélyezését a BM I. főcsoportfőnök hatáskörébe utalom.
Ezzel egyidejűleg a 01/1965. számú BM I. főcsoportfőnöki pa
rancsot hatályon kívül helyezem.
7. A BM I. főcsoportfőnök az átalányrendszer bevezetésével kap
csolatos részfeladatokat, valamint a szolgálati állatok polgári
szervek által történő igénybevételének rendjét és térítési össze
gének m értékét 1974. február 15-ig saját hatáskörében szabá
lyozza.
8. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba.
B E N K E I A N D R Á S s. k.,
belügym iniszter

Készült: 125 példányban.
K apják: elosztó szerint.
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