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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!

10- 24/ 6 / 1966.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 

006. számú   
 U T A S Í T Á S A  

Budapest, 1966. évi április hó 13-án.

A Belügyminisztérium állományába tartozók belföldi hivatalos ki
küldetése, vezénylése, valam int áthelyezése alkalmával felszámít
ható költségek megtérítését, a felszámítás és elszámolás módját 
a következőkben szabályozom:

I.

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

1. Jelen utasítás hatálya kiterjed: 
a  hivatásos és továbbszolgáló állományú beosztottakra (próba
idősökre is), a polgári alkalm azottakra (beleértve a BM Üdül
tetési és Gyermekneveltetési Osztály polgári alkalmazottait 
is), valam int -  a IV. fejezetben foglaltak kivételével -  a so
rozott (tartalékos) állományúakra (a továbbiakban: beosz
tottak), továbbá az önkéntes rendőrökre és tűzoltókra, a vo
natkozó szakaszokban meghatározottak szerint.

2. Nem terjed ki az utasítás hatálya:
a) a Belügyminisztérium vállalatainál,
b) a különböző Dózsa sportegyesületeknél alkalmazásban 

állókra -  még akkor sem, ha azok testületi tagok -  ameny- 
nyiben illetményüket (bérüket) a sportegyesület költségveté
séből folyósítják,

c) a BM állományába nem tartozó, de a belügyi szervek meg
bízásából tevékenységet végző személyekre (pl. igazságügyi-, 
orvos-, írásszakértő stb.), ezen minőségben végzett ténykedé
sük közben szükségessé vált kiküldetésük esetében.
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3. Jelen fejezet 2/a) és c) pontban felsoroltakra a 33/1951. (I. 31.) 
MT számú rendelet, továbbá a végrehajtására kiadott 113/1951. 
(V. 27.) MT, illetve kiegészítésére és módosítására megjelent 
204/1951. (XII. 2.) MT és a 9/1957. (XI. 6.) Korm. számú rende
letben foglaltakat, a 2/b) pontban felsoroltakra a m indenkor 
hatályos MTS elnökségi határozat kiküldetésre vonatkozó ren
delkezéseit kell alkalmazni.

II.
K I K Ü L D E T É S

1. Kiküldetést teljesít az a személy, aki -  a II. fejezet 2. pont sze
rinti parancsnoka (elöljárója, vezetője) külön utasítására -  
(a szerv feladatkörébe tartozó) szolgálatának ellátását (tényke
dését, m unkáját stb.) a szerv -  kiküldetés szempontjából (a 3. 
pontban) m eghatározott -  működési területén kívül végzi.
Az oktatás, továbbképzés, eligazítás, beszámoltatás, káderezés, 
értekezlet stb. céljából történt berendelés, ha a működési terü
let elhagyásával jár, szintén kiküldetésnek minősül.

2. Kiküldetést -  amennyiben a szolgálat ellátása indokolttá teszi
-  a miniszter és helyettesei,
-  a BM főcsoportfőnökök és helyetteseik,
-  az országos parancsnokságok vezetői, azok helyettesei,
-  a BM Karhatalom  parancsnoka, annak helyettese,
-  a BM Kormányőrség parancsnoka, annak helyettesei,
-  a BM csoportfőnökök, azok helyettesei,
-  a BM önálló osztályvezetői,
-  a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok vezetői, azok 

helyettesei,
-  a BM beosztott osztályvezetők, önálló alosztályvezetők,
-  a hőr. kerületparancsnokok, azok helyettesei,
-  a karhatalm i ezredparancsnokok, azok helyettesei,
-  az önálló zászlóaljparancsnokok, azok helyettesei,
-  a megyei (budapesti) tűzrendészeti parancsnokok,
-  a járási rendőrkapitányságok vezetői és
-  az iskolák, tanosztályok parancsnokai
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rendelhetnek el, illetve fentieken kívül azok, akik a kiküldetés 
elrendelésére jogosult elöljáróiktól erre írásban külön felhatal
mazást (megbízást) kaptak.

Tartós, 30 napot meghaladó időtartam ú kiküldetést az előzőek
ben -  a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok vezetői és 
helyetteséig bezárólag -  felsoroltak rendelhetnek el, továbbá 
a hőr. kerületek, önálló zászlóaljak, karhatalm i ezred és önálló 
zászlóaljak parancsnokai, ha arra a BM Határőrség Országos 
parancsnokától, illetőleg a BM Karhatalom  parancsnokától fel
hatalm azást kapnak.

Hat hónapnál hosszabb időtartam ra kiküldetést elrendelni nem 
lehet.

3. Kiküldetés szempontjából működési területnek minősül:
a) általában a kiküldő szerv (szervezeti egység, hatóság, alaku

lat, kirendeltség, stb.) székhelye szerinti város (község) köz- 
igazgatási területe, 

b) a rendőrségi körzeti megbízottaknál:
-  a közrendvédelmi körzeti megbízott (kmb) esetében a ré

szére meghatározott (kijelölt) körzet,
-  a légirendészeti kmb. (lkmb) esetében a székhelye szerinti 

helység közigazgatási területe és az ehhez tartozó repülő
tér,

-  a vízirendészeti kmb. (vízikmb) esetében a részére meg
határozott (kijelölt) folyamszakasz és a folyamszakasz 
mindkét oldalához közvetlenül kapcsolódó lakott helysé
gek közigazgatási területe,

-  a vasúti kmb. (vkmb.) esetében a részére meghatározott 
(kijelölt) vonalszakasz és az ahhoz m indkét oldalon köz
vetlenül kapcsolódó lakott helységek közigazgatási terü
lete,

az a) alpontban meghatározotton kívül
c) a hőr. őrsök beosztottaira nézve az a terület, ahol az őrs rend

szeres határőrizeti tevékenységét végzi,
d) a hőr. vasúi FEP-ek beosztottai esetében, -  az a) alpontban 

foglaltakon túl - -  az a vasúti vonalszakasz, ahol útlevélel
lenőrzést végeznek,

e) a BM Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály állományába 
tartozó üdülőparancsnokok, adminisztrátorok, stb. esetében
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az a közigazgatási helység (község stb.) ahol az üdülő fekszik, 
abban az esetben is, ha a beosztott az adott üdülőnél helyet
tesítőként teljesít szolgálatot,

f) azok esetében, akik szolgálati (munka) idejük túlnyomó ré
szét (állandó, rendszeres tevékenységüket) nem az állományi 
hovatartozásuk szerinti szerv (egység) székhelyén töltik (pl. 
kihelyezett pol. nyomozók, hőr. felderítők, FEP beosztottak) 
az állomáshelyük (rendszeres tevékenységi helyük) szerinti 
helység közigazgatási területe. A szomszédos államok terüle
tén lévő közúti átkelőhelyeket a beosztottak állomáshelye 
szerinti helység közigazgatási területéhez tartozónak kell te
kinteni. 

4. A kiküldetést az arra jogosult szóban, vagy írásban rendelheti 
el. Minden esetben írásban kell elrendelni, ha a kiküldetéssel 
kapcsolatosan költségelszámolás merül fel, vagy az utazás lebo
nyolításának m ódja azt szükségessé teszi.
Az írásbeli elrendelésnek az állományba tartozók esetén a rend
szeresített menetlevéllel, állományon kívüli személyek esetén 
megbízással kell történni. Állományon kívüliek részére menet
levelet kiadni nem szabad.

5. A kiküldetést, ha az több napra történik, lehetőleg úgy kell el
rendelni, hogy az, az egymásután következő napokon -  meg
szakítás nélkül -  teljesíthető legyen.

6. A kiküldetés időtartamát a kiküldöttnek az Ut. II. fejezet 3. 
pontjában m eghatározott működési területre történt visszaérke
zése megszakítja még akkor is, ha u tána ugyanabban az ügyben 
ugyanoda, vagy más ügyben más helységbe küldik ki. Megsza
k ítja a kiküldetés időtartam át a kiküldöttnek -  a kiküldetés 
alatt -  családja lakóhelyén való tartózkodása is.
Ez alól kivételt tenni csak indokolt esetben [pl. szállítmány (vo
nat) kísérők olyan szolgálati útjánál, m ikor a kísért szerelvényt 
a szolgálati helyük pályaudvarára érkezése esetén sem hagy
hatják  el] az illetékes pénzügyi osztály (szerv) esetenkénti hoz
zájárulásával lehet.

7. Munkaszüneti, heti pihenő és az azt megelőző napon -  ha a 
szolgálat érdeke feltétlenül nem követeli meg -  kiküldetést el
rendelni nem szabad.

8. Munkaszüneti, heti pihenőnapon teljesített kiküldetés esetén is, 
a szabályszerű kiküldetési költségek számolhatók fel.
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9. Teljes napi m unkaidőt nem igénylő kiküldetést a közlekedési 
eszközök indulását és érkezését figyelembevéve, úgy kell elren
delni, hogy az az u tazásra számított időt is beleszámítva, lehető
leg az előírt szolgálati időn (munkaidőn) belül befejezést nyer
jen.

10. Ugyanattól a szervtől egy időben egy helyre, ugyanabban az 
ügyben -  amennyiben ez a szolgálat érdekével nem ellentétes
-  csak egy személy küldhető ki.

11. Egymáshoz közeleső helyeken elvégzendő több, rövidebb idő
tartam ot igénylő tevékenységet lehetőleg egy kiküldetéssel kell 
teljesíteni.

12. A 30 napnál hosszabb időtartam ú kiküldetés (tartós kiküldetés) 
pénzügyi szempontból vezénylésnek tekintendő. Ebben az eset
ben a 30. napig napidíjat, a 31. naptól csak a vezénylésre (III.
fejezet 8. pont) m egállapított költségtérítést lehet elszámolni.

13. A kiküldetés tartósnak minősítése szempontjából az-időtartam  
meghatározásánál a kiküldetés céljának elérése az irányadó. 
Nem lehet megszakítottn ak tekinteni a tartós kiküldetést akkor, 
ha a kiküldött személy, a kiküldetés befejezése nélkül (jelentés- 
tételre) szolgálati (kiküldetési) helyére visszatér és ugyanarra 
a helyre, ugyanannak a m unkának folytatására, illetve befeje
zésére 6 napon belül újból kiküldik.

14. Ha a tartós kiküldetésben lévő személyt eredeti kiküldetésének 
helyéről más helységbe 24 órát meghaladó időre kiküldik, ré-
szére erre az időre teljes összegű napidíj számolható el. Az 
előbbi kiküldetési helyre történt visszatérés után azonban a ki
küldöttet ismét a 12. pont szerinti csökkentett összegű napidíj 
(vezénylési díj) illeti meg.

15. Több napra terjedő kiküldetés esetén a kiküldött köteles szol
gálati helyére (lakóhelyére) naponta visszatérni, ha
a) a naponkénti visszautazással az egyébként felmerülő kikül

detési költségekben m egtakarítás érhető el, és
b) a lakásra való hazaérkezés, valam int a lakásról történő újbóli 

útbaindulás időpontja között legalább 10 órai időtartam  van.

Különösen figyelemmel kell lenni fentiekre olyan természetű ki
küldetéseknél, ahol a ténykedés csak a hivatalos idő alatt végez
hető el.
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16. A kiküldetés esetén az indulási hely általában a kiküldött sze
mély szolgálati helye, indokolt esetben azonban a kiküldő szerv 
parancsnoka (vezetője) azt attól eltérően is m eghatározhatja. 
Ezt, -  ha a kiküldetés elrendelése írásban történik -  külön 
meg kell jelölni.

17. Az utazás megkezdésének és befejezésének időpontja a közleke
dési eszköz menetrendszerinti indulási és érkezési ideje. Eset
leg bekövetkezett késés csak akkor vehető figyelembe, ha azt a 
kiküldött parancsnoka igazolja.

18. Ha a menetrendszerinti közlekedési eszköz indulási helye a ki
küldött indulási helyétől, vagy a közlekedési eszköz érkezési 
helye a kiküldetés helyétől 6 km-re, vagy ennél távolabb van 
és közúti közlekedési eszközzel (villamos, autóbusz, MÁVAUT 
stb.) nem közelíthető meg, egy óra az indulási, illetve érkezési 
időhöz hozzászámítható. (Pl. a községnek nincs vasútállomása, 
s a legközelebbi vasútállomás 6 km -re van, s csak gyalog lehet 
az u ta t megtenni, akkor a menetrendszerinti közlekedési eszköz 
érkezési, illetve indulási idejéhez egy-egy óra hozzászámítható.)

19. Repülőgép igénybevételekor az indulás, illetőleg érkezés idő
pontjának meghatározásánál a repülőtérre induló, vagy onnan 
érkező autóbuszt kell közlekedési eszköznek tekinteni.

20. Nem menetrendszerinti közlekedési eszközzel történő utazás 
esetén (szolgálati, vagy saját gépkocsi, m otorkerékpár stb.) a tá 
voliét időtartam ának megállapításánál: a kiküldetés kezdete az 
az időpont, amikor a kiküldött a működési terü let közigazgatási 
határá t elhagyta, befejezése, amikor a közigazgatási határra  
visszaérkezett.

21. Gépjárrnű  (szolgálati, vagy saját gépkocsi, motorkerékpár) igény- 
bevétele esetén -  amennyiben a kiküldetést írásban rendelték 
el -  a forgalmi rendszámot, saját gépjárm ű használatának en
gedélyezése esetén a hengerűrtartalm at is a rendelvényen (me
netlevél) fel kell tüntetni.

Esetleg igénybe vett alkalmi gépkocsi rendszámát nem kell fel
tüntetni.

22. A kiküldött köteles a kiküldetést a leggyorsabban és az elvég
zendő feladatok teljesítése mellett a leggazdaságosabban tel
jesíteni.
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23. A kiküldött a kiküldetésével kapcsolatosan keletkezett
a) utazási költsége (személy viteldíj, fuvarköltség, csomagvitel- 

díj, saját gépjárm űhasználati díj),
b) napidíja (élelmezési többletköltsége),
c) szállásköltsége 
megtérítésére ta rth a t igényt.

Kiküldetés alkalmával felszámítható költségek

Utazási költség

24. A kiküldetés alkalmával általában személy-, vagy sebesvonatot, 
hajót, szolgálati gépkocsit és vasúti összeköttetés hiányában 
helyközi autóbuszt lehet igénybevenni.
Amennyiben a kiküldetés helye 100 km-re, vagy annál nagyobb 
távolságra van, gyorsvonat is igénybevehető.

25. Sürgős esetben, szolgálati érdekből, vagy ha ezzel az egyéb ki
küldetési költségekben m egtakarítás érhető el, gyorsvonat, távol
sági autóbusz (MÁVAUT). gyorshajó, saját gépjármű, vagy re- 
pülőgép is igénybevehető. Ezek igénybevételét azonban a kikül
detést elrendelő elöljárónak előzetesen a menetlevélre rávezetve 
engedélyezni kell.

26. Vasúton, illetve hajón történő utazás alkalmával:
a) Az 1. osztályt veheti igénybe:

-  a Belügyminisztérium valamennyi katonai és irodai állo
mányú tiszti rendfokozatú beosztottja, beosztásra és tes
tületi hovatartozásra való tekintet nélkül, továbbá a ve
lük együtt kiküldetésben lévő egyébként a 2. kocsiosz
tályra jogosult, ha az a szolgálat érdekében szükséges és 
a kiküldetést elrendelő ezt előzetesen -  a menetlevélen -  
engedélyezi,

-  a polgári alkalmazottak közül a 4 531/1966. BM számú 
utasítás 3. számú mellékleteként kiadott m unkaköri jegy
zékben feltüntetett alábbi kulcsszámú munkakörökben 
foglalkoztatottak:
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I. 1, 2, 4, 8, 10, 11, 19, 28, 32,
II. 41- -44, 48, 49, 79, 

III. 81- -86, 88, 89, 
IV. 101, 102,
VI. 201, 207, valam int

-  a polgári állományba tartózó orvosok, gyógyszerészek és 
szakértők.

b) A 2. osztályt vehetik igénybe: az előzőekben fel nem sorol
tak. 

27. Éjszakai utazást csak akkor szabad elrendelni, ha azt kifejezet
ten a szolgálat érdeke kívánja még, vagy ha az éjszakai utazás
sal az egyéb kiküldetési költségekben m egtakarítás érhető el.

28. Éjszakai utazásnak kell tekinteni a 22 óra és 06 óra közötti idő
ben történő utazást.

29. Vonaton történő éjszakai utazás esetén -  rendfokozatra és be
osztásra, valam int állományra tekintet nélkül (sorállományúak 
kivételével) -  hálókocsit lehet igénybevenni, ha:
a) az utazás célja 100 km-nél nagyobb távolságra van és
b) 22 órától 06 óráig terjedő időben legalább 4 óra időtartam ot 

megszakítás nélküli utazásban kell tölteni.

Amennyiben hálókocsi a szerelvényhez nem tartozik -  a fenti 
feltételek fennállása esetén -  1. osztályt vehet igénybe az erre 
egyébként nem jogosult kiküldött is (kivéve a sorállomá- 
nyúakat).

30. BM gyógyintézeti ápolásra beutaltak, vagy a BM Egészségügyi 
Osztály által felülvizsgálatra berendeltek (beleértve a sorállo- 
m ányúakat is) vasúton történő utazásuk esetén rendfokozatra és 
beosztásra való tekintet nélkül 1. osztályt vehetnek igénybe. 
Ugyanez vonatkozik a szolgálati helyre való visszautazás ese
tére is. Az orvosilag szükséges és igazolt betegkísérő utazási 
költségét is el kell számolni.

31. A tanalakulatok (tanosztály, tanfolyam, iskola stb.) hallgatóit -  
a tanfolyam  befejezése u tán  -  szolgálati helyükre történő visz- 
szautazáskor a tanalakulat pénzügyi szerve csak menetlevéllel 
köteles ellátni, az utazási költségeket a hallgatóknak kell elő
legezni.
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A hallgatók által előlegezett utazási költséget a szolgálati he
lyükön történő jelentkezésük alkalmával -  szabályszerűen ki
töltött és felszerelt menetlevelük alapján -  a pénzügyi osztály 
(szolgálat) tartozik részükre megtéríteni.

32. Vasúton történő utazás esetén a kiküldött:
a) teljes összegű viteldíjat számolhat fel. ha

-  féláru jegy váltására jogosító igazolványra nem jogosult.
-  a szolgálat érdeke m iatt kedvezményre jogosító MÁV iga

zolványt, vagy menetlevelet nem használhat, feltéve, hogy 
ezt a körülm ényt a kiküldetésre jogosult parancsnok a 
menetlevélen igazolja,

b) féláru viteldíjat szám íthat fel, ha a BM központi szervei, 
a rendőrség és a tűzrendészet állományába tartozik és féláru

 utazásra jogosító igazolványra jogosult, függetlenül attól, 
hogy azzal rendelkezik-e vagy sem,

c) a katonai díjszabás szerinti összeget szám íthatja fel, ha a ha
tárőrség és a karhatalom  katonai rendfokozatú tisztje,

d) belügyi katonai utazási igazolvánnyal köteles utazni a ha
tárőrség, karhatalom  állományába tartozó hivatásos és to
vábbszolgáló tiszthelyettes, polgári alkalmazott és a BM állo
m ányába tartozó valamennyi sorállományú.  

Bármely m enetrend szerint közlekedő közlekedési eszközön, 
a viteldíjon felül az esetleg fizetett biztosítási díj is elszámol
ható.
A szolgálati, vagy saját gépjárm űvel utazó kiküldött, a gépjár
mű meghibásodása m iatt bekövetkező vasúti utazásáért csak a 
fentiek szerinti viteldíjat számolhatja el.

33. Ha a kiküldetés helye m enetrend szerint közlekedő távolsági 
közlekedési eszközzel teljesen nem érhető el, vagy elérhető 
ugyan, de a kiküldött 15 kg-nál súlyosabb hivatalos csomagot 
visz magával, az állomástól a kiküldetés helyéig bérkocsit vehet 
igénybe. A bérelt járm ű (gépkocsi, fogatos járm ű) után -  meg
felelő igazolás alapján -  a tényleges viteldíj, legfeljebb azon
ban km -ként 2,40 F t fuvarköltség számítható fel.

34. A saját gépjárm űvel (gépkocsi, m otorkerékpár) rendelkező be
osztottaknak a kiküldetést elrendelő parancsnok a menetlevélen 
a gépjárm ű forgalmi rendszámának és hengerűrtartalm ának fel
tüntetésével engedélyezheti a saját gépjárm ű igénybevételét,
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amennyiben a kiküldött utazásához azt kívánja igény bevenni és 
ez gazdaságos.

A saját gépjárm ű használatáért térítési díjként:
a) annak a vasúti viteldíjnak megfelelő összeget kell elszámolni, 

amely -  az oda- és visszautazást külön-külön számítva -  
a kiküldött részére a 32. pont c)- d) alpontja szerint járna, 
ha a kiküldetést vonattal bonyolítaná le,

b) ha a kiküldetés helye vonattal csak részben közelíthető meg 
vagy egyáltalán nem érhető el, a vonattal meg nem tehető 
útszakasz után a helyközi autóbusz igénybevétele esetén fel
merülő viteldíjnak megfelelő összeg fizethető.

Az előző a), b) alpontok esetén a vonatkozó hivatalos menet
rendek (MÁV, MÁVAUT) menetdíjtáblázatából kell a helységek 
közötti távolságot alapul venni, és a viteldíj összegét megállapí
tani.
Vasút és autóbusz összeköttetés hiánya esetén a megtett kilo
méterek számát (külön oda és vissza viszonylatban) a távolsági 
térkép alapján kell kiszámítani és a térítési díjat az a) alpont
ban, foglaltak alkalmazásával megállapítani.
A költségtérítés a saját gépkocsin hivatalos kiküldetésbe utazó 
személyek után fizethető ki.
Az így elszámolt térítés azonban kilométerenként 1000 cm3 
hengerűrtartalm únál nagyobb gépkocsi használata esetén a 80 
fillért. 1000 cm3 és ennél kisebb hengerűrtartalm ú gépkocsi ese
tén a 70 fillért, 250 cm3-nél kisebb hengerűrtartalm ú motor- 
kerékpár esetén a 30 fillért, a 250 cm3, és ennél nagyobb henger
űrtartalm ú m otorkerékpár esetén a 40 fillért nem haladhatja 
meg.
Benzint, olajat kiszolgáltatni nem szabad.

35. Havi 100.-  F t átalány folyósítható azoknak a körzetmegbízot
taknak és a járási tűzrendészeti kirendeltségek beosztottainak, 
akik -  a szervezés szerinti szolgálati m otorkerékpár helyett -  
kmb. szolgálati, tűzrendészeti ellenőrző ténykedésük során rend
szeresen saját m otorkerékpárjukat használják.

Az átalányra igényt tartók e kérelmüket, illetve szándékukat 
a közvetlen parancsnoknak kötelesek írásban jelenteni. Az áta
lány folyósítását a felterjesztett -  és a parancsnok véleményé
vel záradékolt -  kérelmekre az illetékes pénzügyi osztály en
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gedélyezi. Az igénybejelentést minden év januárjában meg kell 
ismételni.
Az átalány kiutalása havonta utólagosan az illetékes közrend- 
védelmi alosztályvezetőn, őrsparancsnokon keresztül történik.
A kifizetési okmányon a közrendvédelmi alosztályvezető, őrs
parancsnok igazolni köteles, hogy tapasztalata szerint az érde
keltek az elmúlt hónapban saját m otorkerékpárjukat szolgálati 
célokra rendszeresen használták. Ennek érdekében az igazolásra 
jogosultak a m otorkerékpárok állapotát, használhatóságát és 
tényleges használatát folyamatosan, -  ellenőrzéseik alkalmával 
és a körzetmegbízottak rendszeres havi beszámoltatása során -  
ellenőrizni tartoznak.

Egy teljes naptári hónapnál hosszabb távoliét (betegség, szabad
ság, vezénylés stb.), valam int a m otorkerékpár egy teljes nap
tári hónapnál hosszabb üzemképtelensége esetén az átalány az 
adott hónapra nem folyósítható. Egy teljes naptári hónapnál rö- 
videbb távollét (illetve üzemképtelenség) az átalányra való jo
gosultságot nem érinti.

36. A magángépjárm űnek belföldi hivatalos kiküldetésre való igény- 
bevétele nem befolyásolja a gépjárm ű fenntartójának (tulajdo
nosának) a PTK 345. §-ában -  a veszélyes üzem működéséből 
eredő károkra fennálló - kártérítési felelősségét. 

37. Budapest és egyéb városok közigazgatási területén teljesített 
hivatalos kiküldetések alkalmával, a kiküldött az igénybe vett 
vasút, villamos, autóbusz és fogaskerekű vasút felm erült vitel-

 díjának megtérítését igényelheti:

a) ha a közlekedési eszköz használata szükséges volt, és
b) ha a közlekedési eszköz használatára szabad jeggyel, vagy 

díjmentes utazásra jogosító igazolvánnyal a kiküldő szerv, 
vagy a kiküldött nem rendelkezett,

c) ha szabadjeggyel, vagy díjmentes utazásra jogosító igazol
vánnyal a kiküldő szerv rendelkezik ugyan, de szolgálati 
okok m iatt a közlekedési eszköz igénybevételekor menetjegy 
váltása vált szükségessé.

38. Ha a kiküldött személy kiküldetése során vasúton (hajón) tö r
tént utazásakor olyan súlyos hivatalos csomagot visz magával, 
amelyet az erre vonatkozó szabályok szerint poggyászként kell 
feladni, ezt a „belügyi útipoggyász és expresszáru” utalvánnyal
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kell eszközölnie. Ha ilyennel indokoltan nem rendelkezik, az 
igazolt poggyászköltséget felszámíthatja.
A felszámított poggyászköltség összegét a pénzügyi szolgálatnak 
a MÁV hivatalos m enetrend könyvében található útipoggyász 
viteldíjtáblázatból ellenőrizni kell.

39. A MÁV féláru arcképes igazolvány érvényesítési díja (23,-  Ft) 
a költségvetés terhére nem számolható el.
Ha a kiküldött kiküldetése során a Győr-Sopron-Ebenfurti 
(GySEV) vasutat veszi igénybe, első alkalommal a GySEV érvé
nyesítési díját (12,-  Ft) felszámíthatja.

Utazási költséggel kapcsolatos egyéb rendelkezések

40. Toloncoltak, őrizetesek, elítéltek, stb. kísérése esetén, azok tény
legesen felm erült utazási (szállítási) költségét külön kim utatás
ban -  az útiszámlától elkülönítve -  kell elszámolni. A kim u
tatáson a kísérő menetlevelének számát fel kell tüntetni.

41. M enetrendszerinti közlekedési eszköz igénybevétele esetén 
az utazási költség elszámolásához a menetjegyet az útiszámla 
benyújtásakor mindig csatolni kell. Ellenkező esetben az utazási 
költség nem számolható el. A menetlevelet a jegyváltáskor a 
jegypénztárnál nem kell lebélyegeztetni.
Az útiszámla érvényesítése és utalványozása után a csatolt me
netjegyek megsemmisíthetők.
Jegykezelő (kalauz) nélkül üzemeltetett közlekedési eszközök 
igénybevétele esetén -  m iután az érdekelt jegyet csatolni nem 
tud -  a felm erült költség a kiküldetést elrendelőnek a m enet
levélen (szolgálati jegyen) feljegyzett igazolása alapján elszá
molható.

42. A fogdafenyítés letöltése végett történő utazás során, továbbá 
katonai bírósághoz, ügyészséghez terheltként, vádlottként meg
idézett részére, valam int a fegyelmi tárgyalásra terheltként be
rendelt részére a felm erült legolcsóbb utazási költség (oda-visz- 
sza) elszámolható.

43. Tartós kiküldetés, egy hónapnál hosszabb vezénylés, vagy tá 
borozás esetén a kiküldött (vezényelt) személy havonta egyszer 
a lakóhelyére (családja állandó lakóhelyére) hazautazás és a ki

-  12 -
ÁBTL -4.2. - 10-24/ 6/1966 /13



küldetés, táborozás helyére való visszautazás során ténylegesen 
felm erült utazási költséget felszámíthatja.

44. A 43. pontban foglaltak figyelembevételével felm erült és meg
téríthető költségek mértéke:
-  100 km-nél rövidebb távolság esetén a személyvonat,
-  100 km-nél rövidebb távolságnál, de személyvonattal 4 órá

nál hosszabb ideig tartó útnál sebes-, vagy gyorsvonat,
- 100 km-nél nagyobb távolság esetén sebes-, vagy gyorsvonat 
a II. fejezet 26. pontban foglaltak alapján igénybevehető kocsi- 
osztálynak megfelelő viteldíj összege. Hálókocsi igénybevétele 
nem téríthető. 

45. Az újonnan kinevezett, az első szolgálati helye elfoglalásával 
felmerülő teljesáru u tazási költségének felszámítására jogosult, 
h a féláru utazási igazolvánnyal nem rendelkezik.

46. A szabadságról (évi rendes, rendkívüli, tanulm ányi szabadság) 
visszarendelt személy -  az általános rendelkezések szerint -  
jogosult az utazási költséget felszámítani. Meg k ell téríteni ré
szére a visszautazás költségét is, ha a szabadsága folytatása vé
gett a visszarendelését megelőző tartózkodási helyére ténylege
sen visszatér.

47. A méretes ruházat elkészítése céljából történő utazásokat lehető
leg szolgálati utazás keretében kell lebonyolítani. 
Amennyiben ez nem oldható meg, az illető személy részére csak 
a m enetrend szerint közlekedő közlekedési eszköz igénybevéte
lével ténylegesen felm erült utazási költséget lehet az általános 
rendelkezések figyelembevételével -  évente legfeljebb két al
kalommal -  megtéríteni.

48. A belügyi szervekhez felvételükkel kapcsolatban berendelt pol
gári egyéneknek, a lakóhelyükről a berendelés helyére és vissza 
történő esetleges utazásuk esetében, a ténylegesen felmerülő 
legolcsóbb utazási költséget kell megtéríteni. Egyéb költség nem 
fizethető. Belügyi beosztott fegyelmi tárgyalására beidézett pol
gári egyéneknek a ténylegesen felmerülő legolcsóbb utazási 
költség és igazolt kereset-kiesés esetén, az annak megfelelő ke- 
reset-térítés fizethető ki.

49. Az egyetemi, akadémiai, főiskolai, gimnáziumi és technikumi 
iskolai oktatásban résztvevők kizárólag a kötelező konzultá
ciókra és vizsgákra történő utazásuk során felmerülő és igazolt 
utazási költséget számolhatják el az alábbiak szerint,
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Utazási költség címén a személyvonat 2. kocsiosztály szerinti 
v iteld íj:
a) teljes összege téríthető meg akkor, ha a továbbtanuló havi 

összilletménye az 1 600 Ft-ot nem haladja meg és féláru jegy 
váltására jogosító igazolványra a fennálló rendelkezések sze
rint nem jogosult,

b) fele összege téríthető meg akkor, ha a továbbtanuló
-  havi összilletménye az 1 600 Ft-ot nem haladja meg, és 

féláru jegy váltására jogosító igazolványra jogosult, vagy
-  havi összilletménye 1 600- 2 200 :Ft-ig terjed és féláru jegy 

váltására jogosító igazolványra a fennálló rendelkezések 
szerint nem igényjogosult, ebben az esetben azonban 
évente legfeljebb 10 alkalommal szabad útiköltségtérítést 
adni és csak ak k o r, ha az utazási távolság az 50 km -t 
meghaladja.

Egyéb költségek (napidíj, szállásköltség stb.) nem téríthetők 
meg.

Amennyiben az utazás saját gépkocsin, m otorkerékpáron törté
nik, térítési díjat nem szabad fizetni.

50. Valamennyi belügyi (katonai) iskola levelező hallgatóinak a kö
telező foglalkozásokon, vizsgákon való részvétel, továbbá a be
osztottaknak a kötelező továbbképzés, oktatás keretében maga
sabb egységnél ta rto tt foglalkozásokon való részvétel m iatt tény
legesen felm erült utazási költségét meg kell téríteni a II. fejezet 
24- 26. és 32., 34. pontjában foglaltak figyelembevételével.

51. A közrendvédelmi alosztályok és őrsök azon beosztottainak, 
akiknek működési területe a közrendvédelmi alosztály, őrs szék
helyén kívül van, azonban az alosztály, őrs székhelyén lévő 
pártszervezethez tartoznak, a taggyűlésen, pártoktatáson, veze
tőségi értekezleten való részvételével kapcsolatos utazási költ
ségét az 50. pont szerint kell megtéríteni. A menetlevélen ilyen 
esetben pontosan fel kell tüntetni azt, hogy az utazás milyen 
pártrendezvény m iatt vált szükségessé.

Az utazási költségen kívül egyéb költségtérítés, napidíj, stb. 
nem jár.

E pontban foglaltakat kell alkalmazni értelemszerűen több ha
tárőr őrs közös pártszervezetéhez tartozók utazása esetén is.
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A pártiskolai kötelező foglalkozáson, vizsgán való részvétel cél
jából történő utazás költségét szintén e pontban foglaltak alap
ján kell elszám olni.,

52. A 49- 50. pontok szerinti térítésekre való jogosultságot az érin
te tt beosztottaknak, az iskola, szakmai tanfolyam parancsnoka 
által hiteltérdemlően igazoltatni kell.

Napidíj

53: A kiküldött a kiküldetés következtében felmerülő élelmezési 
többletköltségei fedezésére a kiküldetés tartam ára -  a II. feje
zet 56., 60. pontja alá tartozók kivételével -  rendfokozatra és 
beosztásra (munkakörre) tekintet nélkül egy napra egységesen

 31,-  F t napidíjra jogosult.

54. Egy napnál rövidebb távollét esetén:
a) ha a távollét időtartam a 8 óra, vagy annál kevesebb, napidíj 

felszámításának helye nincs,
b) ha a távollét 8 óránál több (8.01, stb.), de 12 óránál kevesebb, 

a napidíj fele összege: 15,50 F t számítható fel,
c) ha a távollét 12 óránál több (12.01, stb.) a napjdíj teljes ösz- 

szegét: 31,-  F t-ot lehet felszámítani.

55. Többnapos kiküldetés esetén minden befejezett 24 óra után tel
jes összegű (31,-  Ft) napidíj, a fennmaradó időre pedig:
a) ha az 12 óra, vagy annál kevesebb, a napidíj fele (15,50 Ft),
b) ha az a 12 órát m eghaladja (12.01 stb.) a teljes napidíj 

(31 -  Ft)
jár.

56. Az 53., 54. pontban meghatározottól eltérően a távollét első 24 
órájára nem já r  napidíj a középfokú és azok alárendeltségébe 
tartozó, illetőleg ezekkel egy tekintet alá vehető szervekhez el
igazítás, beszámoltatás, anyagvételezés, -  leadás, oktatás, to
vábbképzés, értekezlet stb. céljából berendelteknek. (E tekin
tetben középfokú szervek a megyei rendőrfőkapitányságok, tűz- 
rendészeti parancsnokságok, hőr. kerületek és önálló zj-ak, alá
rendelt, illetőleg alsóbb szervek a járási (városi) rendőrkapitány
ságok, tűzrendészeti parancsnokságok, kirendeltségek, rendőr-, 
határőr őrsök.)

-  15 -

ÁBTL -4.2. - 10-24/ 6/1966 /16



Az e pont alá tartozó kiküldetések esetén az érdekelteknek, ha 
a távollét időtartam a a 8 órát meghaladja, 8 óra 1 perctől 
24 óráig 10 Ft élelmezési költségtérítés jár.
A berendelő szerv a berendelteknek a közétkeztetésben (üzemi 
élelmezés) 100 %-os térítés mellett való részvételét (ebéd) bizto
sítani tartozik. Ha erre igazoltan nincs lehetőség, az érdekeltek- 
nek fentiektől eltérően az 53., illetőleg 54. pontban m eghatáro
zott napidíj jár.
A menetlevélen a kiküldetés okát -  az első bekezdésben fog
laltak szerint -  pl. berendelés, értekezlet, stb. pontosan fel kell 
tüntetni. 

57. Az esetben, ha az 56. pontban meghatározott kiküldetés, illető
leg távollét 24 óránál több, a 24 órát meghaladó időre (24 óra 1 
perctől) -  az 55. pont szerinti -  napidíjat kell elszámolni.

58. A kiküldöttek részére a napidíj, illetőleg az 56. pont szerinti 
élelmezési költség helyett, térítésnélküli élelmezést biztosítani 
nem szabad.

59. Az 56. pontban foglalt korlátozás a karhatalom ra nem alkal
mazható.

60. A sorozott állomány napidíja egy napra 15,-  Ft.
24 órát meg nem haladó kiküldetés esetén, ha a kiküldetés a 8 
órai időtartam ot meghaladja, de 12 óránál nem több, az egy 
napra eső napidíj felét (7,50 Ft), ha a 12 órát meghaladja, a tel
jes napidíjat (15,-  Ft) kell fizetni.
Többnapos kiküldetés esetén minden 24 órára teljes napidíjat, 
a fennmaradó töredék időre, ha az 12 óránál kevesebb 7,50 Ft-ot, 
ha a 12 órát meghaladja 15,-  F t-ot kell elszámolni.
A sorozott állomány természetbeni élelmezésre való jogosultsága 
arra  az időre is fennáll, amelyre napidíjat folyósítottak.

61. Nem illeti meg napidíj
a) azt a beosztottat:

-  akit állandó lakóhelyére (családja lakóhelyére) külde
nek ki,

-  aki működési területén (II. fejezet 3. pont) belül tényke
dik,

-  akinek élelmezéséről az általánostól eltérő körülmények 
m iatt a kiküldő szerv -  a kiküldetés helyén -  term é
szetben, térítés nélkül gondoskodik,
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b) azt a sorállományút, aki
-  a karhatalom őrségi alakulata állományába tartozik, 

amennyiben kiküldetése saját alakulatához történik,
-  a határőrség sorállományába tartozik, ha a saját kerület 

területén teljesít kiküldetést,
c) a szabadságról visszarendelt személyt (II. fejezet 46. pont),
d) a méretes ruházat elkészítésére a vállalathoz utazót (II. feje

zet 47. pont),
e) a felvételükkel kapcsolatban berendelt polgári egyént (II. fe

jezet 48. pont),
f) a lőkiképzésre, a felszerelés végett és orvosi vizsgálatra be- 

rendelteket, 
 g) az egyetemi, főiskolai stb. BM-en kívüli oktatásban részt

vevőket, a kötelező konzultációkon és vizsgákon való rész
vétel esetén sem (II. fejezet 49. pont),

h) azokat akik beosztásuk miatt élelmezési költségtérítésben ré
szesülnek (rendőrség, határőrség repülőgépvezető-, szerelő).

Szállásköltség

62. Ha a kiküldött kiküldetése napján szolgálati helyére (lakó
helyére) visszatérni nem tud, és ha annak szükségessége tény
legesen felmerül, szállásra, illetőleg szállásköltség felszámítására 
jogosult.

 63. A szállásigény kielégítésére:
a) a hivatásos és polgári állományúak elsősorban a szerveknél 

létesített, az állami szálloda átlagos adottságainak és kultu
ráltsági színvonalának megfelelő vendégszobát vegyék 
igénybe,

b) sorállományúaknak -  beleértve a sortiszthelyetteseket, sor
tiszteseket is -  laktanyaszerű elhelyezést kell igénybe venni.

64. Ha a hivatásos és polgári állományú kiküldött nem a vendég
szobát vette igénybe, akkor elsősorban állami szállodát kell 
igénybe vennie.

65. Állami szálloda igénybevétele esetén, a szálloda által felszámí
tott és igazolt, számla ellenében kifizetett szállásköltséget lehet 
felszámítani.
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A számlát a kiküldetési költségek elszámolásakor az útiszámlá
hoz csatolni kell.

66. Egy hetet (7 napot) meghaladó kiküldetés esetén, egy héten egy
szer az esetleg igénybevett fürdő használatáért kifizetett díj 
felszámítható.
Fürdőszobás szállodai szobát csak abban az esetben szabad 
igénybevenni, ha fürdőszoba nélküli szállodai szoba nem áll 
rendelkezésre. Ezt a tényt az igénybevevő az útiszám lára -  
nyilatkozat form ájában -  tartozik rávezetni. Ebben az esetben 
a felm erült és igazolt költség elszámolható.
Nagyfokú szenyezettséggel járó munka esetén a kiküldetést el
rendelő parancsnok (vezető) a fürdőszobás szállodai szoba igény- 
bevételét, vagy heti többszöri fürdési díj m egtérítését engedé
lyezheti.

67. Szálloda igénybevételével kapcsolatban egyéb díjat -  fürdési 
díjon felül -  elszámolni nem szabad.

68. Ha egy szobában többen szállnak meg, akkor egy kiküldött után 
a szoba tényleges árának egy főre eső hányada számolható el.

69. A  4/1965. (IV. 11.) BKM- ÁH számú rendelettel az A. I. osz
tályba sorolt szállodákat (Budapesten a Royal és Gellért) nem 
szabad igénybe venni. Amennyiben a kiküldött mégis igénybe
veszi, akkor is csak az A. II. osztályú szállodai árak számolha
tók el.
Más szállodai férőhely hiányában idegenforgalmi jellegű szál
loda igénybevétele esetén a kötelező reggeli szolgáltatás 20.-  
Ft-os fogyasztási árából -  ha azt a szállodai számla tarta l
mazza -  10,-  Ft-ot meg kell téríteni.

70. A kiküldetés során az egyébként jogos szállás, vagy hálókocsi 
biztosítása végett felm erült költség (előre megrendelés, telefon-, 
táviratköltség stb.) megfelelő igazolás alapján az útiszámlában 
elszámolható.

71. Ha a kiküldetés helyén sem átvonulási szállás (vendégszoba), 
sem állami szálloda nincs, illetve ezekben szállás nem biztosít
ható, a kiküldött a fizetővendéglátó-szolgálat keretébe tartozó 
szobát, vagy magánszállást vehet igénybe.

72. A fizetővendéglátó-szolgálat igénybevétele esetén is -  az 
IBUSZ nyugtája alapján -  a ténylegesen kifizetett szálláskölt
séget kell megtéríteni.
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73. Magánszállás igénybevétele esetén, a ténylegesen kifizetett szál
lásköltséget, legfeljebb azonban személyenként és naponként

városokban és járási székhelyeken 20,-  Ft-ot,
egyéb helyen 15,-  Ft-ot

lehet felszámítani.

Ez az összeg fűtési idényben (október 15-től április 15-ig te r
jedő időszakban) napi 5,-  F t-tal felemelhető.

74. Ugyanabban a helységben 2 hónapot (60 napot) meghaladó ki
küldetés, vagy vezénylés esetén, ha az érdekelt magánszállást 
vesz igénybe, a 61. naptól szállásköltség címén naponként vá
rosokban és járási székhelyeken legfeljebb 10,-  Ft, egyéb he
lyen 8,-  Ft felszámítására jogosult. A fűtési időszakban ez 5- 5 
F t-tal több lehet.

75. A magánszállást igénybevevőnek nyilatkozatot kell kiállítania 
és ezt az útiszámla elszámolásához csatolni kell .
A nyilatkozatban fel kell tüntetni, a magánszállást adó nevét, 
lakhelyét, az igénybevétel időpontját és tartam át, továbbá a ki
fizetett szállásdíj összegét.

A kiküldetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

76. Abban az esetben, ha valamely feladat elvégzéséhez alegység 
(rendőri, karhatalm i, hőr. alakulat, iskola, tanosztály, vagy al
kalomszerűen létrehozott alegység) kiküldetése szükséges, a ki
küldöttek térítés nélküli természetbeni élelmezéséről gondos
kodni kell. Ha a természetbeni élelmezésre egyáltalán nincs 
mód, az általános rendelkezések szerinti (II. fejezet 53- 55., 61.) 
napidíj jár.

E pont rendelkezéseit a 10 főnél, illetőleg egy rajnál kisebb lét
számú „alegységre” csak akkor lehet alkalmazni, ha a kikülde
tést elrendelő parancsnok erre külön intézkedik. A rendelkezés 
alkalmazása szempontjából közömbös, hogy az „alegység” hiva
tásos, sor, vagy polgári állományúakból áll.

77. A 76. pont szerint kell a hőr. műszaki alegységeinek kiküldeté
sénél is eljárni azzal, hogy a sorozott állományúaknak nem mi
nősülők részére 8 órát meg nem haladó időtartam ú távollét ese
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tén térítésmentes élelmezés nem adható. Ezt a szabályt kell tan- 
alakulatok törzséhez tartozóknak, osztály, évfolyam stb. tanul
mányi kirándulásán való részvétele esetén is alkalmazni.

78. Ha a kiküldött a kiküldetés tartama alatt megbetegedett és szol
gálati helyére (lakóhelyére) visszatérni nem tud, a kiküldő 
szerv köteles szolgálati helyére (lakóhelyére) visszaszállítani. 
Ilyenkor a kiküldetés költségei a szolgálati helyre (lakóhelyre) 
történő visszaszállítás időpontjáig esedékesek.
Kórházba szállítás esetén a kórházban eltöltött napokra napidíj 
és szállásköltség nem számítható fel. 
A BM Egészségügyi Osztály által felülvizsgálatra berendeltek 
esetében, ha a pénzügyi osztály megállapítása szerint, a felül
vizsgálatra berendelt által -  a berendelés időpontját figye- 
lembevéve -  szállás igénybevétele szükséges volt, a felmerült 
és igazolt költség elszámolható.
Ha az egészségügyi kivizsgálás több napot vesz igénybe és az 
egészségügyi intézmény (kórház, rendelő) a berendelt részére 
fekvőhelyet biztosítani nem tud, hanem a kivizsgálást járóbeteg 
rendelésen végzi, akkor az egészségügyi intézmény parancsno
kának vonatkozó igazolása alapján, a berendelt részére a napi
díj és az egyéb felmerült, igazolt (utazási költség, szállásdíj stb.) 
költség kifizethető.

79. Tartalékos állományúak kiküldetése esetén:
a) a tartalékos kiképzésre, átképzésre, továbbképzésre behívot- 

takra, a sorozott állományúak kiküldetésére vonatkozó ren
delkezéseket kell teljes egészében alkalmazni,

b) a kiképzőnek behívott, valamint az átképzés után kiképző
nek visszatartott tartalékosokra a hivatásos állományra vo
natkozó rendelkezések irányadók.

80. Ha a kiküldött személyt a kiküldetés tartama alatt a kiküldetés 
helyére áthelyezik, az áthelyezési rendelvény kézbesítését követő 
nap 0 órájától kezdődően, kiküldetési költségek felszámítására 
nem jogosult. E helyett az áthelyezettet megillető költségekre 
(IV. rész), tarthat igényt.

81. Tanfolyamok, tanosztályok, szakmai továbbképzési záróvizsgák 
stb. esetén a kirendelt vizsgabizottsági tag kiküldetési költség- 
térítést (utazási költség, napidíj, szállásköltség) számolhat el, 
e rendelkezés vonatkozó pontjai szerint.
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82. A beosztottak leszerelése, szolgálati viszonyának megszűnése 
előtt a BM állományából való kiválásukkal kapcsolatban történő 
esetleges berendelésük során felmerülő (oda-vissza történő) uta
zási és szállásköltséget meg kell téríteni.

83. A 82. pontban említett költségeket kell megtéríteni a nyugállo
mányba helyezett, illetve leszerelt részére, valamint ellátásra 
jogosult családtagjainak is, ha a nyugellátás (egyéb ellátás) 
megállapítása során belügyi szervek felhívására lakóhelyükön 
kívül eső helységekben jelennek meg.

84. Katonai, vagy polgári bírósághoz tanúként megidézett beosztott 
részére: 
a) amennyiben a tanúzás szolgálati minőségű (szolgálati tény

kedéssel összefüggő), úgy azt hivatalos kiküldetésnek kell 
tekinteni,

b) amennyiben a tanúzás nem szolgálati minőségű (magánjel
legű) semmilyen költség nem számolható el.

85. Polgári bírósághoz terheltként megidézett részére semmilyen 
költség (utazás stb.) nem számolható el.

86. A lőkiképzésen résztvevő beosztottak részére csak a ténylegesen 
felmerült utazási költség számolható el.
A lőkiképzést vezető törzs beosztottai -  amennyiben az előírt 
feltételek egyébként fennállnak -  a kiküldetési költségek fel
számítására jogosultak.
A lövészetet vezető törzs tagjai közül nem számíthat fel kikül- 

 detési díjat az, aki saját egysége lövészetét is vezeti, arra a 
napra amelyen egysége a lövészeten résztvesz.
A hőr. és karhatalmi alegységek lövészetét vezető törzs tagjai
nak ellátását a 76. pont alkalmazásával kell biztosítani.

87. A felsőbb szervek által rendezett értekezletre, továbbképzésre 
berendelt önkéntes rendőri csoportvezetők, csoportvezető helyet
tesek és önkéntes rendőrök, továbbá a községi önkéntes tűzoltó 
parancsnokok az értekezlet (továbbképzés) időtartamától füg
getlenül, naponként egy teljes napi napidíj (31,-  Ft) felszámí
tására jogosultak. A berendelés helyén lakók részére napidíj 
nem jár.

88. Az önkéntes rendőrök (csoportvezetők stb.) lakóhelyükön kívüli 
rendőri szolgálatra (biztosítás, stb.) történő igénybevétele esetén
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a hivatásos állományra vonatkozó szabályok alkalmazásával kell 
az ellátást biztosítani.

89. Az önkéntes rendőrök, tűzoltók (parancsnokok is) szolgálati 
ténykedésével, berendelésével kapcsolatos helyközi, vagy eset
leges helyi utazási költséget az általános rendelkezések szerint 
kell elszámolni.

Ha a berendelés helye a menetrend szerinti közlekedési eszköz
zel (vonat, hajó, távolsági autóbusz) nem érhető el, vagy a me
netrendszerinti közlekedési eszköz nem közlekedik, és emiatt 
egyéb járm űvet bérelnek, illetve sa já t járm űvüket használják, 
úgy a bérelt (saját) járm űvön utazók számától függetlenül

kerékpár (segédmotor) esetén km -enként 0.25 Ft
m otorkerékpár esetén km -enként 0,55 Ft
gépkocsi, lófogatú járm ű  esetén km -enként 2,40 Ft

költség számolható el.

A m egtett út hosszát távolsági térkép alapján kell meghatározni. 
Egyéb költséget, üzemanyag és a közlekedési eszköz fenntartása 
címén elszámolni, vagy természetbeni ju tta tást (benzin, stb.)
adni nem szabad.

90. A 87., 89. pontokban meghatározott költségtérítés illeti meg 
a tsz-től berendelt társadalm i tűzoltóparancsnokokat is abban 
az esetben, ha munkahelyükről igazolást hoznak, hogy a beren
delés alkalmával az eltöltött időre sem napidíjban, sem utazási 
költségtérítésben nem részesültek.
Az üzemek, vállalatok, állami gazdaságok stb. önkéntes tűzoltó- 
parancsnokai részére a fenti költségek nem számolhatók el. Eze
ket a munkahelyük látja el -  az általános rendelkezések sze
rin t [33/1951. (I. 31.) MT sz. rendelet] -  élelmezési és utazási 
költséggel.

Az útiszámla felülvizsgálása, érvényesítése

91. A kiküldött személy részére az előreláthatólag felmerülő kikül
detési költségnél nem nagyobb összegű útielőleg adható.

92. A felvett útielőlegről a kiküldetés befejezését követő 8 napon 
belül el kell számolni.
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Ha a kiküldetés elmarad, a felvett útielőleget egy összegben -  
legkésőbb a kiküldetés elm aradásának közlését követő napon -  
vissza kell fizetni.

93. A kiküldetés alkalmával felm erült költségeket a Pü. 23. r. (NA 
1718) cikkszámú nyom tatvány erre rendszeresített "útiszámla" 
elnevezésű részében (továbbiakban: útiszámla) kell elszámolni. 
Az önkéntes rendőri csoportvezetők, helyettesek és rendőrök 
berendelésével és szolgálati ténykedésével, illetőleg a községi 
önkéntes tűzoltóparancsnokok berendelésével kapcsolatban el
számolható költségtérítéseket jegyzékbe kell foglalni. A jegyzék 
a költségtérítésre jogosult nevét, minőségét (beosztását), lakó
helyét, napidíj, utazási költségtérítés, kifizetendő összesen és az 
átvevő aláírása hasábokat tartalmazza. A jegyzéket a berende
lést, szolgálati ténykedést elrendelő parancsnok záradékolja. 
A záradéknak tartalm aznia kell a költségtérítés felmerülésének 
okát és azt, hogy a költségek jelen utasításnak megfelelően 
nyertek felszámítást és kifizetést.

94. Az útiszámlát a kiküldetés befejezése napjától számított 8, az 
állandó előlegből gazdálkodó szerveknél legfeljebb 15 napon be
lül felülvizsgálat, illetve érvényesítés végett annak a pénzügyi 
szervnek kell benyújtani, amelynek illetékességébe a kiküldő 
szerv tartozik. 

95. Elkésve benyújtott útiszámlák csak a kiküldő szerv vezetőjének 
javaslata alapján, a pénzügyi osztály vezetőjének külön enge
délyével érvényesíthetők.

96. Az útiszámlához csatolni kell a  felszámított költség(ek) jogos
ságának elbírálásához szükséges igazolásokat (szálloda-számla, 
vasúti jegy, stb.).

97. Az útiszámla felülvizsgálatának ki kell terjednie arra, hogy a 
költségek felszámítása megfelel-e a jelen utasítás rendelkezései
nek, az érvényben lévő díjszabásokban foglaltaknak; m enetrend- 
szerinti közlekedési eszköz igénybevétele esetén a feltüntetett 

 indulási, illetve érkezési időpont helyességére, a napidíj felszá
mítása szempontjából kiküldetésben töltött idő megállapítására, 
továbbá, hogy a kiküldött a hivatalos kiküldetést valóban a le
hető leggazdaságosabban teljesítette-e.
A költségek helyes felszámításának ellenőrizhetősége végett a ki
küldetést elrendelő vezető (parancsnok) gondoskodjék arról, 
hogy a menetlevélen a kiküldetés oka, célja (berendelés) idő
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tartama, stb. pontosan fel legyen tüntetve. Ahol a kiküldetés 
okát szolgálati érdekből feltüntetni nem lehet, a vonatkozó ügy
irat, vagy dosszié számát kell beírni,
A BM III. Főcsoportfőnökség személyi állományának és a ka
tonai utazási utalvánnyal utazóknak a menetleveleken a kikül
detés céljaként egységesen „szolgálati ügy” megjelölést kell 
használni. Az ellenőrzés biztosítása érdekében azonban az egyes 
szerveknél vezetett menetlevél-nyilvántartókönyvben kell fel
tüntetni a kiküldetés tényleges célját, illetve az azzal kapcsola
tos ügyirat, vagy dosszié számát.

98. A napidíj felszámítása szempontjából kiküldetésben eltöltött 
időt úgy kell megállapítani, hogy a kiküldetést elrendelő szerv 
székhelyére történt visszaérkezés időpontjából ki kell vonni 
a kiküldetés megkezdésének időpontját. (Pl. 1966. január 5-én 
7.10 órakor indult. Visszaérkezett 1966. január 6-án 18.50 órakor.

I. hó 6-án 18.50 (érkezés)
I. hó 5-én 7,10 (indulás)

1 nap 11.40 óra,
tehát napidíj szempontjából egy nap és 11,40 órát töltött kikül
detésben. A napidíj összege ebben az esetben: 31 + 15,50 = 
46.50). 

99. Az útiszámla felülvizsgálata során, ha abban az egyes tételek 
kifogás alá esnek, a felülvizsgáló személy a helytelen felszámí
tást (piros tintával) helyesbíteni tartozik.

100. Az útiszámla végösszegéből a felvett útielőleg összegét le kell 
vonni és a levonás után mutatkozó járandóságot a kiküldött 
személy részére legkésőbb az útiszámla benyújtásától számított 
8 napon belül ki kell fizetni.

101. Ha a felvett útielőleg az útiszámla végösszegét meghaladja, a 
mutatkozó különbözetet (térítményt) a kiküldött az útiszámla 
elszámolásakor egyösszegben tartozik visszafizetni, ellenkező 
esetben a különbözetet (térítményt) a legközelebb esedékes 
illetményéből egyösszegben kell levonni.

102. A már benyújtott útiszámlára előleget folyósítani nem szabad.

103. Az egységben történt kiküldetés során biztosított természetbeni 
élelmezés norma értékével a 03/41 tétel 1. altételének előirány
zatát kell terhelni.
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III.

VEZÉNYLÉS

1. Vezényelve van -  ennek az utasításnak a tekintetében -  az, 
akit állomáshelyéről (szolgálati helye székhelyétől) 5 km-nél tá 
volabb fekvő más helységben, lévő szervhez helyettesítésre, lét
számhiány ideiglenes pótlására, m eghatározott feladatok elvég
zésére, oktatásra, továbbképzésre, ideiglenesen, -  de legalább 
7 napi időtartam ra -  a vezénylés helye szerinti szerv vezető
jének (parancsnokának) alárendeltségébe utalnak.
Ha a vezénylés időtartam a 7 napot nem ér el, a kiküldetésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2. A tanalakulatok törzséhez beosztottak más szervnél végzett gya
korló szolgálata szintén vezénylésnek minősül.

3. Vezénylést a tartós kiküldetés elrendelésére jogosultak (II. feje
zet 2. pont) rendelhetnek el, továbbá azok, akik a tartós kikül
detés elrendelésére jogosult elöljáróiktól erre külön felhatalm a
zást (megbízást) kapnak. A vezénylést írásban, h a  30 napot 
meghalad, állományparanccsal kell elrendelni.

4. Tanalakulatok (tanosztály, tanfolyam, iskola, HM iskola is, stb.) 
hallgatói állandó szolgálati helyének kiküldetési költségek fel
számítása szempontjából a tanalakulat székhelyét kell tekinteni. 
Ebből következik, hogy ha a tanalakulatok hallgatóit a tanala
kulattól nem alegységben (kötelékben) vezénylik (pl. gyakorló 
szolgálat), vagy kiküldik, költségtérítés szempontjából az egyéb 
vezényeltekkel, kiküldöttekkel esnek egy tekintet alá.

5. A vezényelt:
a) utazási költségre,
b) vezénylési díjra és
c) szállásköltségre 
jogosult.

Utazási költség

6. A vezényléssel kapcsolatos utazási költségek megtérítésére nézve 
a II. fejezet 26., 32., 43. és 44. pontokban foglalt rendelkezések 
az irányadók.
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7. A vezénylésben lévőnek (akár nős, akár nőtlen, hajadon) min
den megkezdett napra napi 20,-  F t vezénylési díj jár.

8. Térítésmentes norm a szerinti természetbeni élelmezés esetén 
vezénylési díj nem jár. Térítéses norma szerinti élelmezés lehe
tősége esetén a vezénylési díj egyenlő a napi étkezésért fize
tendő térítés összegével. Ez azonban napi 20,-  F t-nál több nem 
lehet. 

9. Sorállományúak részére vezénylési díj nem folyósítható. Vezény
lésük pénzügyi szempontból áthelyezésnek minősül és a vezé
n y e l tnek az új számadótesthez történő pénzügyi átadásával jár. 
Alkalmazni kell e rendelkezést valamennyi hadkötelezettség 
alapján ideiglenesen tényleges szolgálatot teljesítő tartalékos 
állományú személyre is, mivel ezek -  illetményüktől függetle
nül -  természetbeni élelmezésre jogosultak.

10. A vezénylési díjat félhavonként utólag -  a vezényeltnek az 
illetékes elöljáró igazolásával ellátott szolgálati jegyére -  a ve
zénylési hely szerint illetékes (ahová vezényelték) önálló szám
adótest pénzügyi szerve köteles kifizetni.

11. Szabadságon eltöltött időre a vezénylési díj nem folyósítható. 
Szabadnap (eltávozás) esetén a vezénylési díj a vezényeltet meg
illeti.

12. Ha a vezényelt személyt a vezénylés ideje alatt a vezénylés he
lyéről más helységbe küldik -  amennyiben ez részére kedve
zőbb -  a kiküldetés időtartam ára vezénylési díj helyett a jelen 
utasítás szerinti kiküldetési költségtérítésre jogosult.

13. Amennyiben a vezényelt a vezénylési helyéről a szolgálat ellá
tása után családjához (állandó lakóhelyére) hazatér, a vezény
lési díj helyett a ténylegesen felm erült utazási költséget kell 
részére megtéríteni. Ez azonban -  figyelembevéve a II. fejezet
15. pontban foglaltakat -  nem lehet több az azonos időszakra 
(egy hónapra) járó vezénylési díj összegénél.

\

Szállásköltség

14. A vezényelt részére -  ha a vezénylés tartam a alatt lakóhelyére 
visszatérni nem tud -  a II. fejezet 63. pontjában em lített szál
lást kell biztosítani.

Vezénylési díj
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15. Ha a vezényeltet az előző pont szerinti elszállásolásban részesí
teni nem lehet, a felm erült szállásköltségre jogosult.

16. A szállásköltség elszámolására nézve a II. fejezet 64- 75 pon
tok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vezényléssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

17. Ha a vezényelt a vezénylés tartam a alatt megbetegedett és szol
gálati helyére (lakóhelyére) visszatérni nem tud, a vezénylést 
elrendelő szerv köteles szolgálati helyére (lakóhelyére) vissza
szállítani. Ilyenkor a vezénylés költségei a szolgálati helyre 
(lakóhelyre) történő visszaszállítás időpontjáig esedékesek.

18. Kórházba szállítás esetén a kórházban eltöltött napokra vezény
lési díj nem számolható el, szállásköltség csak abban az eset
ben, ha az ténylegesen felmerül.

19. Ha a vezényelt személyt a vezénylés tartam a alatt a vezénylés 
helyére áthelyezik, az áthelyezési utasítás kézbesítését követő 
naptól kezdődően, a vezényléssel kapcsolatos költségek felszá
m ítására nem jogosult.

20. Állandó lakóhelyére (családja lakóhelyére) vezényelt részére 
vezénylési díj nem folyósítható.

21. Nem érinti a vezénylési díjra való jogosultságot az, ha a vezé- 
nyelt  a vezénylés helyén házastársával (albérletben stb.) 
együtt él.
A szállásköltségnek az együttélésből eredő emelkedése azonban 
nem téríthető meg.

IV. 
ÁTHELYEZÉS

1. A szolgálati érdekből más helységbe történ t áthelyezés esetén az 
áthelyezett személy:
a) az átköltözködésével kapcsolatosan

-  utazási költség,
-  ingóságok szállítási költsége m egtérítésére és
-  átköltözködési átalányra, illetőleg

b) különélési díjra 
jogosult.
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Szolgálati érdekből történőnek kell tekinteni -  az előzőek sze
rinti költségtérítésre való jogosultság szempontjából -  a fegyel
mi eljárás során hozott alacsonyabb beosztásba helyezés bünte
tés kapcsán elrendelt áthelyezést is.

2. Az áthelyezést állományparancsban kell elrendelni. Az állo
m ányparancsban fel kell tüntetni, hogy az áthelyezés milyen cí
men történt (szolgálati érdekből, egyéni (saját) kérelemre, vagy 
büntetésből).

Költözködési költségtérí t é s
Utazási költség 

3. Az áthelyezett saját személye, a vele együtt átköltözködő házas
társa és általa eltartott, vele közös háztartásban élő családtagjai 
után igényelheti az áthelyezéssel kapcsolatban ténylegesen fel
m erült utazási költségeket.

4. Utazási költség címén az áthelyezett:
a) a II. fejezet 26. pontjában foglaltaknak megfelelően igénybe

vehető közlekedési eszköz használatával felm erült utazási 
költséget,

■

b) vele együtt utazó családtagja után:
-  ha az rendelkezik MÁV félárú jegy váltására jogosító 

igazolvánnyal, csak a féláru jegy költségét,
-  ha nem rendelkezik MÁV féláru jegy váltására jogosító 

igazolvánnyal, a teljesáru, illetve a ténylegesen felmerült 
viteldíjat számolhatja el. A családtag az áthelyezettel azo
nos kocsiosztályra jogosult.

5. Ha az utazás részben, vagy egészben menetrendszerinti közleke
dési eszközzel nem bonyolítható le, az áthelyezett személy bérelt 
járm űvet (gépkocsit, lovaskocsit) vehet igénybe.

6. Az előző pontban foglalt esetben az utazási költség helyett, az 
igazolt és m egtéríthető fuvarpénz m értéke km -enként 2,40 Ft. 
Saját személyén kívül 3, vagy több, utazási költség felszámítá
sára jogosult családtaggal átköltözködő személy részére km- 
ként legfeljebb 3,60 F t fizethető ki.

7. Ha az áthelyezett személy új állomáshelyére a szolgálattételre 
való jelentkezéssel egyidőben átköltözni nem tud, részére -  az 
egyéb költségeken kívül -  az átköltözködés későbbi időpontban
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való lebonyolítása végett, a lakóhelyére történő egyszeri oda- 
visszautazás költségét meg kell téríteni, illetve részére hitelezett 
utazási igazolványt kell kiadni.

Átköltözködési átalány

8. Az átköltözködési átalány a költözködéssel kapcsolatos egyéb 
kiadások (csomagolás, ingóságoknak a vasúti, vagy hajóállo
másra és onnan a lakásba történő szállítása, biztosítási költsé
gek stb.) fedezésére szolgál.

9. Az áthelyezett személy átköltözködési átalányra akkor jogosult, 
ha:
a) nős, illetve férjezett, vagy olyan gyermeke van, akinek eltar- 

 tására kötelezett és ingóságait régi szolgálati helyéről (lakó
helyéről) új szolgálati helyére (lakóhelyére) átszállította,

b) egyedülálló ugyan, de igazolja, hogy új szolgálati helyére 
legalább egy szobabútort átszállíttatott.

10. Az átköltözködési átalány összege, ha az áthelyezett személy:
a) egyedülálló (nőtlen, hajadon) 300,-  Ft
b) nős (férjezett) és gyermeke, akinek  

eltartására köteles nincsen, vagy egy van;  

illetve, ha nőtlen (hajadon), de egy  
gyermek eltartásáról gondoskodik 600,-  Ft

c) nős (férjezett) és kettő, vagy több
 gyermek eltartására köteles 900,-  Ft

11. E ltartott gyermekként csak a beosztott saját háztartásában el
ta rto tt gyermekét lehet figyelembevenni. A bírói határozaton, 
vagy bírói egyezségen alapuló gyerm ektartásdíj fizetési kötele
zettség alapján nem lehet a gyermeket eltartottként figyelembe
venni, mivel ezekben az esetekben a gyermeket a tartásdíj fize
tésére kötelezett nem saját háztartásában ta rtja  el. Szülőket, 
vagy egyéb családtagokat a költözködési átalány összegszerű
ségének m egállapításánál nem szabad figyelembevenni.

12. A 10. pontban m eghatározott átköltözködési átalány teljes ösz- 
szegben csak akkor fizethető ki, ha az ingóságok átszállítása 
vonaton (hajón) teheráruként történt.
A szállítás m egtörténtét hivatalos fuvarlevéllel kell igazolni.
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Amennyiben az ingóságok átszállítása -  vonat, vagy hajó 
igénybevétele nélkül -  tehergépkocsin, vagy egyéb szállítási 
eszközön történt, csak az egyébként esedékes átköltözködési 
átalány fele összege fizethető ki.

Ingóságok szállítási költsége

13. Az ingóságok átszállításával kapcsolatban a vonaton (hajón) 
teheráruként, vagy tehergépkocsin (szolgálati tehergépkocsin) 
történő szállítás (szállítóeszköz, csomagolóeszköz) igazolt költ
ségeit kell megtéríteni. 

14. Szállítási költségként felszámítható még az üres csomagoló
eszközök és az esetleg igénybevett szállítóeszközök régi szolgá
lati helyre történő visszaszállításának igazolt költsége is.

15. Ha az áthelyezettnek kizárólag személyi poggyásza van, legfel
jebb 200 kg súlyig, annak vasúton, vagy hajón történő szállítás
díját, továbbá a vasút- és hajóállomásra v a ló kiszállításával, va
lam int az állomásról az új lakásba való beszállításával kapcso
latos szállítási költségét szám íthatja fel.

 Különélési díj

16. Különélési díjra jogosult az a szolgálati érdekből, büntetésből, 
fegyelmi határozat alapján áthelyezett beosztott:
a) aki nős, vagy férjezett, vagy legalább egy eltartásra kötele

zett gyermekkel rendelkezik, és
b) akinek az új szolgálati helyén lakása nincsen és em iatt csa

ládjától különélni kényszerül.
A különélési díj szempontjából eltartásra kötelezett gyermeknek 
csak a IV. fejezet 11. pontjában em lített -  saját háztartásában 
eltartott -  gyermeket lehet tekinteni.
Az az áthelyezett, aki családjától áthelyezését megelőzően kü- 
lönváltan élt, vagy az áthelyezést követően különválik, a kü
lönélési díjra nem jogosult.

17. A különélési díj megilleti azt a nőtlen (hajadon) személyt is, aki 
hatósági bizonyítvánnyal (tanácsi és hatósági igazolás) igazolja, 
hogy keresőképtelen és jövedelemnélküli szülőjét (szüleit), vagy 
eltartatlan kiskorú testvérét (testvéreit) -  áthelyezése előtt -

-  30 -

ÁBTL -4.2. - 10-24/ 6/1966 /31



saját háztartásában eltartotta, azoknak eltartására kötelezhető 
és képes más hozzátartozója nincs, és az áthelyezett új szolgá
lati helyére lakás hiánya m iatt őket átköltöztetni nem tudja.

18. A különélési díj a hivatásos állományúaknak az áthelyezés idő
pontjától számított egy évig folyósítható. Ha a különélés ezen 
idő alatt lakás biztosításával nem volt megszüntethető, a külön
élőt áthelyezéssel, vagy a szolgálati helyhez családja lakóhelyé
nél közelebb eső helységben lakás biztosításával olyan helyzetbe 
kell hozni, hogy családjához a 24/a. pontban meghatározott fel
tételek mellett, havonként legalább nyolc alkalommal hazajárhasson

. Amennyiben fontos szolgálati érdek m iatt a különélés 
előzőek szerint nem  szüntethető meg, a különélési díj folyósítá
sát az önálló számadótest parancsnok javaslata alapján:
-  az illetékes főcsoportfőnök,
-  a határőrség, tűzoltóság állományába tartozók esetében az 

országos parancsnok,
-  a Karhatalom, parancsnoka, 
-  a Kormányőrség parancsnoka, 
további egy évvel meghosszabbíthatja.
A polgári alkalmazottak részére különélési díj az áthelyezés 
időpontjától számított legfeljebb hat hónapig jár.
A különélési díj összege egy napra 12,-  Ft.

19. A különélési díj helyett térítésmentes, természetbeni étkezés -  
táborozás esetét kivéve -  azokon a helyeken sem adható, ahol 
normaélelmezés van.

20. Ha az áthelyezett új szolgálati helyéről a szolgálat ellátása után 
hazatérhet családjához, a ténylegesen felmerülő utazási költ
ségre jogosult. Megilleti az utazási költség azt is, akinek külön
élése a 18. pont szerinti intézkedés folytán szűnt meg.
Az utazási költségtérítés egy hónapban nem lehet több a külön
élési díj havi összegénél.

21. Amennyiben az áthelyezett a szolgálat ellátása után saját mo
torkerékpárján (kerékpárján) té r haza családjához -  a szolgá
lati hely és az állandó lakóhelyének távolságától függően -  
különélési díj helyett:

10 km-től 15 km-ig havi 50,-  Ft,
15 km-en felül minden megkezdett 5 km után havi
10,-  Ft 

további térítési díjra jogosult.
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Ha az áthelyezett hazajárásához saját gépkocsiját veszi igénybe, 
az előzőek szerint számítható költség kétszeresét kell részére 
megtéríteni.
Fenti térítési díjon felül más költséget (utazási költség, javítási, 
karbantartási, stb.) megtéríteni, vagy üzemanyagot kiszolgál
tatni nem szabad.
A térítési díjat havonta utólag az érdekelt „Szolgálati jegy”-en 
történő igénylése alapján kell kifizetni. A közvetlen parancsnok 
(vezető) a kérelmen igazolni tartozik, hogy a kérelmező a haza
járáshoz saját m otorkerékpárját (kerékpárját) használta.

22. M enetrendszerinti közlekedési eszközzel történő rendszeres haza
utazás esetén "általános havi" bérletjegy váltása, vagy ha ez 
gazdaságosabb, a féláru utazási igazolvány használata kötelező.

23. Vasúton történő utazásnál olyan osztályú bérletjegy ára, illetve 
utazási költség téríthető meg, amilyen közlekedési eszközt és 
osztályt a beosztott kiküldetése során egyébként igénybevehet. 
Ha az utazás vonattal, illetve autóbusszal is történhet, a helyi 
adottságokat figyelembevéve (szolgálatkezdés ideje, vonat, vagy 
autóbusz indulási idő stb.) a pénzügyi szerv engedélyezheti az 
igénybevehető közlekedési eszközt.

24. Nem folyósítható különélési díj, ha az áthelyezett:
a) egy hónapon belül legalább 8 esetben állandó lakóhelyére -  

legfeljebb 4 órai időtartam ú oda-visszautazást számítva -  
vissza tud térni, úgy hogy lakóhelyén legalább 10 órát eltölt- 
het (az utazási időnél az esetleges átszállás, csatlakozás ide
jé t is figyelembe kell venni),

b) új szolgálati helye családja lakóhelyétől 10 km-nél nincs na
gyobb távolságra,

c) az új szolgálati helyén a felajánlott lakható és a jogos (35/
1965. (IX. 30.) MT számú rendelet 12. §.) lakásszükségletnek 
megfelelő lakást nem fogadta el. A jogos lakásszükségletet 
kielégítőnek számít az a lakás is, amely a régi szolgálati he
lyen lévő lakással egyenértékű. Ha az előző szolgálati helyen 
lévő lakás a jogos lakásigényt meghaladta, az új helyen fel
ajánlott kisebb, de a jogos igényt elérő lakás a régivel egyen
értékűnek tekintendő,

d) az áthelyezés után került különélési díjra jogosító feltételek 
közé (pl. házasságkötés).
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25. A 24/a) pont szerinti esetben az utazási költségtérítést a 20- 23. 
pontokban foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.
A 24 b)- d) pontokban felsorolt esetekben az áthelyezett utazási 
költségtérítésre sem jogosult.

26. Különélési díjra egyébként jogosult részére:
-  a kórházban töltött napokra,
-  a szabadság idejére,
-  a betegszabadság idejére, ha családjának lakóhelyére hazatér,
-  a fogdabüntetés és a fogdafenyítés tartam a alatt,
-  a vezénylés idejére,
-  a jelen fejezet 45. pontja alapján történt szálloda igénybevé

tele idejére,
-  ha új szolgálati helyén házastársával, albérletben együttél, 
a különélési díj fele összegben folyósítható.

27. Tanalakulatok (tisztképző iskola, tanosztály, tanfolyam, stb.) 
hallgatóit különélési díj nem illeti meg.

28. Táborozás idejére a kihelyezett személyt különélési díj helyett 
térítésm entes természetbeni élelmezés illeti meg.

29. A különélőnek havonta egyszer az állandó lakóhelyére (család
jához) és onnan szolgálati helyére való visszautazás költségét -  
a II. fejezet 44. pontja szerint -  meg kell téríteni.

Az áthelyezéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

30. Az újonnan kinevezett személyeket áthelyezési költségtérítések 
szempontjából szolgálati érdekből áthelyezettként kell elbírálni. 
Vonatkozik ez az első szolgálati beosztásukba kerülő, újonnan 
avatott tisztekre és továbbszolgáló állományba vett sortiszthe
lyettesekre is.

31. Amennyiben a nőtlen (hajadon) beosztott házasságot köt és há
zastársa lakóhelye nem azonos a beosztott szolgálati (lakó) he
lyével, az áthelyezéshez fűződő költségtérítést (házastársa ingó
ságainak saját szolgálati (lakó) helyére történő átszállítási költ
sége, különélési díj) nem igényelheti.
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32. Áthelyezési költségtérítésre nem tartha t igényt az:
-  akit egyéni (saját) kérelmére bárhová, vagy
-  akit hivatalból állandó lakóhelyére (családjának lakóhelyére) 
 helyeznek át.

33. Az igazolt átköltözködési költségek a jelen fejezet szerint erre 
egyébként jogosultaknak felszám íthatók akkor is, ha:
a) az átköltözködés kifejezetten szolgálati érdekből, szolgálati 

feladattal kapcsolatosan -  utasításra -  ugyanannak a vá
rosnak (községnek) a területén belül történik,

b) ugyanabban a helységben készenléti (munkaköri) lakásból 
magánlakásba, vagy viszont költözik,

c) a különélő személy új szolgálati helyéhez közelebb fekvő 
helységbe -  bár nem a szolgálati helyére -  költözködik át, 
ha ezen átköltözés következtében családjához rendszeresen 
hazautazhat. A költségtérítés nem érinti a később az új szol
gálati helyre történő átköltözködéskor esedékes, továbbá a 
hazautazással kapcsolatos (jelen fejezet 20. pont) költségtérí
tésre  való jogosultságot.

34. Egy évnél hosszabb időtartam ú iskolára (tanosztály, tanfolyam) 
vezényeltek, amennyiben családjukat ingóságokkal együtt az 
iskola székhelyére átköltöztetik, az átköltözködési költségek fel
számítására jogosultak. Azonban ha em iatt az átköltözködés 
m iatt, a tanosztály elvégzése után családjuktól külön élnek, ré
szükre különélési díj nem jár. Családjuknak az iskola székhe
lyéről a szolgálati helyre történő átköltözése esetén azonban az 
átköltözködési költségekre jogosultak.

35. A BM-ben szolgálatot teljesítő házastársak együttes áthelyezése 
esetén az átköltözködési költségeket csak az egyik házastárs 
(férj) szám íthatja fel.

36. Tényleges szolgálattételre, szolgálati érdekből visszarendelt, ko
rábban nyugállományba helyezett, ha nem lakóhelyén állítják 
újból tényleges szolgálatba és szolgálati helyére átköltözködik, 
az átköltözködési járandóságra jogosult.

37. Az áthelyezett részére az átköltözködési átalány és az előre
látható szállítási költség együttes összegének 80 %-áig terjedő 
előleg adható. (Az átköltözködési átalány m egállapításánál a je
len fejezet 11. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni.)
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38. A felvett átköltözködési előleget egyösszegben vissza kell fizetni, 
ha a beosztott az előleg felvételétől számított 30 napon belül új 
szolgálati helyére (lakóhelyére) nem költözködött át.

39. A különélési díj, illetve utazási költségtérítés folyósítását az ér
dekelt beosztottnak kell kérnie és azt az illetékes pénzügyi 
szervnek a tárgyhónapot követő hó 8-ig havonta utólag kell ki
fizetni. Különélési díjat, vagy az e helyett járó útiköltségtérítést 
visszamenőleg nem szabad folyósítani.

40. A különélési díj folyósítás iránti kérelemhez az érdekeltnek 
a különélési d íjra illetőleg utazási költségre való jogosultság el
bírálásához megfelelő -  tanácsi, parancsnoki -  igazolást kell 
benyújtania.
A pénzügyi szerv a folyósítás előtt köteles meggyőződni, hogy 
a különélési díjra, utazási költségtérítésre jogosító feltételek 
valóban fennállanak-e. Az igény elbírálásakor tekintettel kell 
lenni arra, hogy az egyébkénti feltételek fennállása esetén sem 
folyósítható a különélési díj az e fejezet 18. pontja szerinti egy, 
illetve kettő éven túl. 

41. Minden olyan változást, amelynek következtében a különélési 
díjat, vagy az ehelyett fizetett utazási költséget meg kell szün
tetni, érintett beosztott azonnal köteles az illetékes pénzügyi 
szervnek bejelenteni.

42. Különélési díj (illetve utazási költség) legkorábban az új szol
gálati helyen, a szolgálat tényleges megkezdésének napjától kez
dődően folyósítható.

43. A szolgálattételre jelentkezés napjától csak akkor folyósítható 
a különélési díj, ha az érdekelt a szolgálattételre történt jelent
kezés napjától számított 30 napon belül lakást igényel. Ellenkező 
esetben a különélési díj csak a lakásigénylés benyújtásának 
napjától folyósítható.

44. Ha az áthelyezett személy beköltözésre alkalmas lakást kapott, 
de azt szolgálati ok m iatt nem tudja azonnal elfoglalni, a kü
lönélési díjat mindaddig -  legfeljebb azonban egy hónapon át
-  folyósítani kell, amíg az átköltözködés meg nem történt.

45. Az áthelyezett -  egyébként különélési díjra jogosult -  részére 
a szolgálat megkezdésének napjától számított 45 napig, ha te r
mészetbeni elhelyezést a szerv nem tudott számára biztosítani, 
és lakásáról (szállásáról) albérlettel, illetőleg semmilyen más
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módon nem lehet gondoskodni, a ténylegesen felmerült és szám
lákkal igazolt állami szállodai költség megtéríthető.

46. Az áthelyezett részére -  átköltözködés esetén -  amennyiben 
új lakóhelyén a részére kiutalt, illetőleg biztosítható, társadalm i 
vagy személyi tulajdonban lévő lakásban helyreállítási, vagy fel
újítási munkálatok elvégzése szükséges, a ténylegesen felmerült, 
és számlákkal stb. igazolt költségek, legfeljebb azonban 5 000 Ft 
megtéríthető.
A helyreállítási, illetve, felújítási munkálatok során felm erült 
költségek az átköltözködés napjától számított egy hónapon túl 
nem számolhatók el. 

Helyreállítási, illetve felújítási mu n k a  az, amely a lakás lakha
tóvá tételéhez szükséges, pl.:
-  festés, mázolás,
-  festés, mázolás utáni nagytakarítás (parkett-, padló beeresz

tése és fényesítése nem),
-  ablakok üvegezése,
-  ajtók, ablakok javítása,
-  villanyóra bekötési költségei stb.,
-  kályha (cserépkályha) felállítása,
-  lakáshoz tartozó -  korábban meglévő -  felszerelési tárgyak 

pótlása (pl. mosdó, villanykapcsoló, redőny felszerelése 
stb.),

-  a lakásban lévő rongálódások javítása,
-  fürdőszoba berendezése.

Nem vehető figyelembe helyreállítási költségként az általános 
lakásszükségleti színvonalat meghaladó fényűzési, kényelmi cé
lokat szolgáló m unkálat, berendezés költsége (pl. hagyományos, 
egyébként jóállapotú fürdőszoba berendezés kicserélése beépí
tett kádra, villanybojlerra, a lakáshoz egyébként nem tartozó 
csillárok, világítótestek beszerzése, felszerelése).
Ugyancsak nem számolható el semmiféle költség, ha a beosztott 
újonnan épült lakásba költözött, vagy a kiutalt lakás teljesen 
tiszta, felszereltsége hibátlan és hiánytalan.
A m unkálatok megkezdése előtt a költségvetést az illetékes 
szerv pénzügyi és anyagi osztálya, szolgálata közösen tartozik 
előzetesen a helyszínen felülvizsgálni, a szükségnek megfelelően 
módosítani és jóváhagyni.
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47. Az előző pont alapján elszámolható költségtérítésre csak a szol
gálat érdekében áthelyezett jogosult. Saját kérelemre áthelye- 
zettnek nem jár. 

48. A BM állományából elbocsátott, vagy nyugállományba helyezett 
és szolgálati, vagy főbérleti lakásban lakó személy részére jelen 
utasítás szerint felszámítható átköltözködési költségtérítés jár, 
ha a lakásra igényt t a r t ó  valamelyik BM szerv javára írásban 
lemond.

49. Az átköltözködési költségek (beleértve az előleget is) azt a szer
vet terhelik:
a) a 48. pontban foglalt esetben, amely a felszabaduló lakást 

kapja,
b) egyéb esetekben pedig azt, amelyhez az érdekelt beosztottat 

áthelyezték.

V.
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. A kiküldött személy részére járó kiküldetési (különélési, vezény
lési) és átköltözködési költségeket végrehajtás alá vonni, enged
ményezni, vagy elzálogosítani nem lehet, az illetményelőleg, 
vagy köztartozás törlesztésénél nem vehetők figyelembe.

2. Amennyiben a cselekmény büntető rendelkezés alá nem esik, 
fegyelmi és anyagi felelősségrevonást kell alkalmazni azzal 
szemben, aki a jelen utasítás rendelkezéseit jogtalan anyagi elő
nyök biztosítása végett megszegi, vagy ki játssza.

3. A jelen utasítás alapján felszámítható költségek, a mindenkor 
érvényes utasítások (költségvetési rovatrend stb.) rendelkezései 
szerint számolhatók el.

4. Az utasítás hatálybalépése után a belföldi hivatalos kiküldetések 
és átköltözködések tekintetében a jövőben felmerülő kérdéseket
-  az utasítás rendelkezéseit, elveit figyelembevéve -  a BM 
Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség jogosult szabályozni.

VI.
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

1. A jelen utasítás hatálybalépésének időpontjától kezdődően a fo
lyam atban lévő ügyeket az utasítás alapján kell elbírálni. A je 
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lenleg különélők, de az utasítás IV. fejezet 18. pontja szerint
1966. június hó 1-től különélési díjra m ár nem jogosultak külön
élési díját, nem várt anyagi megterhelésük elkerülése érdekében
-  a feltételek egyébkénti fennállása esetén -  1966. december 
31-vel kell beszüntetni. A rendelkezést alkalmazni kell azokra 
a különélési díjakra is, amelyeknél az egy, illetőleg két évi idő
tartam  1966. június hó 1. és december 31. között já r  le.

2. Jelen utasítás 1966. évi június hó 1-én lép hatályba. Egyidejű
leg a 0013/1961. számú miniszterhelyettesi és a 002/1963. BM
I. főcsoportfőnöki utasítás, valam int a 2037/55- 1961., 3016/2-  
1961., 4001- 81/1961. 7218/1961., 10 161/1962., 10 739/1963., 
43- 17/1963. és a 11 179/1964. BM számú utasítás hatályát veszti.

Érvényben m aradnak a közös vasúti határállomások FEP be- 
osztottaira vonatkozó 7130/1961., 43- 124/1963. és a fóti lövészet
vezető törzsre nézve kiadott 10 734/1963. sz. utasítások.

Németi József s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak 
Kapják: Elosztó szerint.
Készült: 1160 példányban.
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