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Tárgy: Pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodás bevezetése.

A Belügyminisztérium csapatainál és szerveinél - az élm. 
anyagnorma gazdálkodás helyett - 1959. évi január hó 1-i 
hatállyal a pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodás 
bevezetését rendelem el.

Az egyes élelmezési normák egy napra és egy főre felszámít
ható Ft. kiszabatát a B.M. Anyagi és Technikai Főosztálya 
és a B.M. Terv és Pénzügyi Főosztálya - az MT. 226/19-1953. 
sz. határozata alapján jóváhagyott élelmezési normák anya
gainak tényleges beszerzési Ft. értékében - együttesen ha
tározza meg. Az élm. normák Ft. értékét lényeges árválto
zás esetén vizsgálják felül, és az árváltozásnak megfelelően 
újból határozzák meg.

Az áttérés zavartalan biztosítása érdekében a B.M. Anyagi 
és Technikai Főosztály vezetője, a B.M. Terv és Pénzügyi Fő
osztály vezetőjével egyetértésben dolgozza ki a pénzelszá
moláson alapuló élm. normagazdálkodás és elszámolás rendsze
rét, és azt részletes "Végrehajtási Utasítás"-ban szabályoz
za.

A B.M. Anyagi és Technikai Főosztály, valamint a Terv és 
Pénzügyi Főosztály vezetői december 23-ig gondoskodjanak 
az érintett testületi és közvetlen számadótestek 

, élm. szolgálat és pénzügyi szolgálat vezetői és 
ellenőrei részére részletes eligazítás megtartásáról*

Megkövetelem, hogy a pénzelszámoláson alapuló élm. normagaz
dálkodással és elszámolással kapcsolatos teendőket a maga- 
sabb szervek élelmezési és pénzügyi szolgálata, a csapatok 
/szervek/ hadtápparancsnokai /anyagi osztályvezetői/, élel
mezési és pénzügyi szolgálat vezetői, ellenőrei részletesen 
ismerjék, feladataikat az előírásoknak megfelelően lássák el*

A pénzügyi szolgálat az élelmezési gazdálkodás rendszeres 
beható ellenőrzésével mindenütt adjon hathatós támogatást az 
élelmezési szolgálat munkájához*
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A B.M. Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője, a B.M. 
Terv és Pénzügyi Főosztály Vezetője, a testületi Orszá
gos parancsnokok, az érintett számadótest és alegység Pa
rancsnokok adjanak meg minden segítséget és támogatást 
e nagyfontosságú feladat végrehajtóinak, és azok munká- 
ját rendszeresen ellenőrizzék.

Jelen utasításom a Közétkeztetési Szabályzat szerint 
élelmező B.M. szervek gazdálkodására nem vonatkozik.

 Bartos Antal s.k. 
miniszterhelyettes.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

Központi főosztály és osztályvezetők, 
Határőrség parancsnokság 19 pld. 
Karhatalmi parancsnokság 14. pld. 
Büntetésvégrehajtási par. 37 pld. 
Légoltalmi parancsnokság 5 pld.  
Tűzrendészeti parancsnokság 3 pld. 
Anyagi és pénzügyi tanfolyam, . 
Korvin Ottó kórház, 
Szamuely szanatórium, 
Őrspk. iskola,  
Alapfokú rendőriskola, 
Csopaki kiképző tábor., 
Közbiztonsági Őrizeten Végrehajtó 
Parancsnokság, Tököl.
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