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A BM. ANYAGI- ÉS SZEMÉLYZETI mINISZTERHELYETTESÉNEK
8. számú

U T A S Í T Á S A .
Budapest, 1959. április 3-án. 

Megállapítottam, hogy a Belügyminisztérium testületéinél nagy 
azoknak a száma, akik lakóhelyüktől távol eső helyen teljesíte
nek szolgálatot. Ez főként szolgálat érdekében történő áthelye
zésekből és uj felvételekből adódik, mivel az uj felvételre ke
rülők sok esetben nem állandó lakhelyükön kapnak beosztást.
A különélés amellett, hogy a beosztottak családi életében komoly 
problémát okoz, jelentős anyagi kihatással is jár. A különélési 
pótdij eddigi rendszere nem ösztönözte a vezetőket és a beosz
tottakat a különélés megszüntetésére akkor sem, ha ezt a szolgá
lati érdek nem kivánta meg, ugyanakkor lehetőséget adott indoko- 
latlanul is a pótdij követelésére, illetve kifizetésére.
A különélési és utazás megtéritési problémák rendezése érdeké
ben a Belügyminisztérium illetékes szerveit az alábbiakra

u t a s i t j u k :
1. / Az országos parancsnokságok és a megyei rendőrfőkapitánysá

gok személyzeti szervei 1959.június 30-ig vizsgálják felül 
a különélők helyzetét.
Valamennyi különélővel személyesen foglalkozzanak és áthelye
zéssel, nőtlen beosztottakkal való kicseréléssel, ha megold
ható lakásszerzéssel szüntessék meg a különélést.

2. / A jövőben minden évben felül kell vizsgálni a különélők hely
zetét, és meg kell tenni a szükséges intézkedést az indokolat
lan, vagy huzamosabb idő óta tartó különélések megszüntetésé
re. Nős, illetve családos beosztottakat megfelelő lakás biz
tosítás nélkül áthelyezni, vagy 3 hónapnál, hosszabb időre ve

zényelni csak rendkivüli szolgálati okok esetén lehet.
0

3. / A Bm .testületéinél olyan személyek felvételét, akik szolgá
lati helyüket csak különélés mellett tudják elfoglalni - rend
kívüli eseteket kivéve mellőzni kell.
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4 ./ A BM. pénzügyi szervei 1959. május l5-ig vizsgáljanak felül 
minden eddigi különélési pótdijfizetést abból a szempont
ból, hogy a folyósításhoz szükséges törvényes előfeltételek 
megvannak-e ás az eddig fizetett különélési p ó tdijat nem le
hetne-e utazási költségtérítésre változtatni, illetve meg
szüntetni. 
Azon beosztottnak, aki szolgálati helyéről egy hónapon be
lül legalább 10 esetben állandó lakhelyére - legfeljebb 
A órai időtartamú oda-vissza utazást számitva - vissza tud 
térni, úgy hogy lakhelyén esetenként legalább 3 órát eltölt- 
het, csak utazási költségtérités folyósítható.

5./ Mind a különélési, mind az utazási költségtérités folyósítá
sát be kell szüntetni azok esetében, akiknek lakhelye a szol
gálati helyüktől 10 km-nél nincs nagyobb távolságra és a 
pótdijat, vagy utazási költségtéritést az első szolgálati 
hely elfoglalásával kapcsolatban előálló különélés miatt 
kapja. 

Jelen parancs végrehajtásáért az illetékes parancsnokokat, a 
Terv és Pénzügyi Főosztály és Személyzeti Osztály vezetőjét tesz- 
szük felelőssé.

Bartos Antal s.k.  Horváth Gyula s.k.
miniszterhelyettes. miniszterihelyettes.
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Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak, 
Országos parancsnokok,
Központi fő- és osztályvezetők, 
Megyei /budapesti/ rendőrkapitányok.
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