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Budapest, 1962. augusztus 1-én.

Tárgy:  Az „Élelmezési Szakutasítás” című szabályzat ha
tálybalépése.

Az Ideiglenes Élelmezési Szakutasítás kiadása óta eltelt idő
szakban az élelmezési szolgálat tevékenységét meghatározó szabá
lyok, előírások lényegesen megváltoztak.

A vezetést és a szolgálat ellátását igen nagy mértékben nehe
zíti, hogy nincs egységes szabályozás, s ezért a napi feladatokat

— az Ideiglenes Élelmezési Szakutasítás érvényben levő 
részei,

— az időközben bevezetett pénzelszámoláson alapuló élm. 
normagazdálkodás előírásait meghatározó 603/1958. sz. Végre
hajtási Utasítás és az azt módosító intézkedések, valamint

— az időközben — BM. Közlönyben, Anyagi Utasítások 
Gyűjtőiben, vagy sokszorosított formában — kiadott utasítások 
alapján kell végezni.

Ezt a hiányosságot számolja fel a most kiadott szabályzat 
úgy, hogy az élelmezési szolgálat ellátásának előírásait, az élel
mezési szolgálat ellátási és gazdálkodási körébe tartozó anyagnemek 
és anyagjárandósági cikkek ellátási és anyaggazdálkodási kérdéseit 
egységesen újból szabályozza.

A szabályzat

— rendezi az időközben felvetett helyes javaslatok alapján 
az eddig rendezetlen problémákat,

— rögzíti az időközben felmerült olyan kérdésekben követen
dő eljárásokat, amelyekben az eddig kiadott utasítások, intézke
dések nem foglaltak állást,

— egységesíti az egyes testületeknél, számadótesteknél 
szükségszerűen kialakult, formájában és módszerében eltérő gyakor
latot,

— kiegészíti az eddig kiadott intézkedéseket az időközben 
felvetett helyes javalatokkal,
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— elősegíti — elsősorban — az élelmezési szakkáderek fejlő
dését, szakmai látókörének bővülését és fokozza azok szakmai 
önállóságát, mely által csökken a bürokrácia és emelkedik a szak
mai munka színvonala,

— lehetővé teszi a szolgálati parancsnokok (vezetők) számára, 
hogy jobban megismerhessék az élelmezési szolgálatban betöltendő 
szerepüket, és teljes mértékben tisztában legyenek az anyagi szol
gálattal kapcsolatban rájuk háruló kötelességekkel,

— megkönnyíti az ellenőrző szervek és közegek munkáját, 
és fokozza az ellenőrzések hatékonyságát.

A szabályzat tankönyvként alkalmazandó:

— a BM. valamennyi iskoláján és tanfolyamán, ahol az 
anyagi szolgálattal kapcsolatban oktatást folytatnak,

— az anyagi szolgálatba beosztott próbaszolgálatosok szak
mai képzéséhez,

— az anyagi szolgálatba beosztottak szakmai továbbképzé
séhez.

A szabályzat hatálya kiterjed:

— a BM. valamennyi normaélelmezést folytató csapatalaku
latára és szervére, továbbá

— a normaélelmezést nem folytató, de élelmiszer, takarmány, 
élelmezés-felszerelés anyagjárandósági cikk ellátásban részesülő és 
ezekkel gazdálkodó egyéb BM. szervre.

A szabályzat hatálya nem terjed ki:

— a BM. üdülőkre és gyermekintézményekre,
— a BM. irányítása és szakfelügyelete alatt álló vállalatokra,

és a
— BM. klubokra.

A szabályzatban foglaltak elsajátítására vonatkozó rendelkezések:

— az anyagi szolgálat — ezen belül elsősorban az élelmezési 
szolgálat — valamennyi vezetője és beosztott ja a szabályzat összes 
előírásait köteles elsajátítani. Ennek érdekében 1963. évtől kezdve 
a szabályzat előírásait a szakmai továbbképzés keretében oktatni 
kel l

— a központi szervek, a testületek, a számadótestek és az 
alegységek parancsnokai (vezetői) a szabályzat rájuk vonatkozó 
fejezeteit teljes mértékben sajátítsák el, valamennyi többi fejeze
te t pedig tájékozódás céljából tanulmányozzák át.
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A parancsnokok (vezetők) segítsék elő és ellenőrizzék, hogy a 
szabályzatban foglaltakat minden érdekelt és érintett vezető és 
beosztott a szolgálati beosztásához szükséges mértékben elsajá
títsa.

A szabályzat 1963. év január hó 1-től lép érvénybe.

Ezzel egyidejűleg:

az Ideiglenes Élelmezési Szakutasítást, és jelen Élelmezési 
Szakutasítással ellentétes intézkedéseket, utasításokat hatályon 
kívül helyezem.

PETÁK PÁL sk.
Pénzügyi és Anyagi Főcsoport 

Főnök
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