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9. sz á m ú
UTASÍTÁSA

Budapest, 1968. évi április hó 5-én.

Tárgy: Gyermekintézményekkel kapcsolatos egyes kérdések 
szabályozása.

Az 1008/1961,. (III. 28.) Korm. számú határozat alapján a 
Belügyminisztérium által fenntartott bejárós és bentlakásos 
bölcsődére, óvodára, valamint általános iskolai napközi o tt
honra és nevelő otthonra (a továbbiakban: gyermekintéz
mény) vonatkozóan az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki:

I.

Felvétel a gyermekintézménybe

1. Gyermekük gyermekintézménybe történő felvételére, 
elhelyezésére elsősorban a BM hivatásos és polgári 
állományú beosztottai tarthatnak igényt.
a) Bentlakásos (hat napos) bölcsőde, óvoda, általános is

kolai otthonba (csak Budapesten) helyezhető e l  azon 
szülők gyermeke, akik
-  beosztásuk, munka és szociális körülményeik,
-  az egyik szülő vagy egyedülálló szülő akadályoz

tatása
miatt gyermekük nevelését; gondozását ellátni nem 
tudják és háztartásukban nincsen olyan otthontartóz
kodó felnőtt, aki a gyermek felügyeletéről gondoskodni 
képes.

b) Napközi otthonba helyezhető el az a gyermek, akinek 
felügyeletéről és ellátásáról szülei munkakörülményeik 
miatt nem tudnak gondoskodni.

2. Aki bentlakásos iskolai intézménybe kéri gyermeke felvé
telét, az Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály (a to
vábbiakban: Osztály) által kiadott „Felvételi lap”-on 
nyújtsa be igényét minden év május 1-től 31-ig az Osz
tályhoz.
A felvétel iránti kérelmet
-  a BM központi állományában, az országos parancs

nokságokon, és a Budapesti Rendőrfőkapitányságon 
osztályvezető vagy ennél magasabb elöljáró,
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-  a megyei rendőrfőkapitányságon a főkapitányhelyet
tes,

-  a városi, kerületi szerveknél a vezető
záradékolja.
A kérelmet 30 napon belül kell elbírálni.

3. A felvételi kérelmek elbírálása az alábbiak szerint törté
nik:
a) A bentlakásos iskolai intézményekbe történő felvéte

lek elbírálásához -  az osztályvezető mellett -  felvételi 
bizottságot kell létrehozni. A bizottság tagjai: a BM 
Szociális Alosztály vezetője, a budapesti rendőrfőkapi
tány megbízottja, az érdekelt gyermekintézmények ve
zetői, valamint felkérésre az MSZMP Belügyminiszté
riumi Bizottságának és a BM Szakszervezeti Bizottság
nak egy-egy megbízottja.
A bizottság üléseit -  az elbírálásra váró kérelmek 
mennyiségétől függően -  szükség szerint tartja . Véle
ményét, a kérelmező indokai, a véleményező parancs
nok javaslatának mérlegelése, a felhasználható férő
helyek számának figyelembe vételével alakítja ki.
A bizottságnak javaslattételi joga van az osztályvezető 
felé, aki ennek alapján dönt a felvételeket illetően.
A felvételről, illetve elutasításról írásban kell értesíteni 
a szülőt, aki a döntés ellen -  az értesítés kézhezvéte
létől számított 14 napon belül -  a BM IV/III. csoport
főnökhöz fellebbezéssel élhet.

b) A bölcsődei és óvodai bentlakásos intézményekbe tö r
ténő felvételekben a gyermekintézmények vezetői ja
vaslatára az osztályvezető dönt.

c) A bejárós napközis intézményekbe a felvétel iránti ké
relmeket az illetékes gyermekintézmény vezetője bírál
ja  el és vitás esetekben az osztály vezetője foglal 
állást.

d) A megyei székhelyeken lévő gyermekintézményekbe 
történő felvételek esetén a c) pontban foglaltak figye
lembevételével kell eljárni azzal, hogy vitás esetekben 
a főkapitányság vezetője által kijelölt vezető jogosult
állást foglalni.

e) Amennyiben a BM-ben dolgozó szülők igényein felül 
szabad férőhely marad, úgy a gyermekintézménybe
felvehető az MSZMP, a tanács apparátusban és a HM- 
ben dolgozók gyermeke, amennyiben a szülők esetében 
az 1. pontban foglaltak fennállnak.
A Belügyminisztériummal munkaviszonyban nem álló 
szülők kérelmében Budapesten az osztály vezetője, a 
megyei székhelyeken működő gyermekintézményeknél 
pedig a rendőrfőkapitányság vezetője dönt.

4. Nem vehető fel a gyermekintézménybe:
a) az olyan szellemi fogyatékos gyermek, aki csak gyógy

pedagógiai intézetekben nevelhető eredményesen:
b) aki testi fogyatékossága miatt nem tud beleilleszkedni 

a gyermekcsoport életébe és különös gondozást 
igényel:
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c) akinél olyan elváltozás, vagy betegség áll fenn, amely 
a gyermekközösség nyugalmát, egészségét veszélyezteti 
és az egészséges gyermekkel együtt eredményesen nem 
gondozható és nevelhető;

d) a túl koros iskolás gyermek, aki több mint 2 évvel idő
sebb az adott közösségben elhelyezetteknél;

e) akinek eredményes neveléséhez nincs meg a feltétel, 
általános magatartása akadályozza a gyermekközös
ség munkáját.

Az a)- c) pontokban foglaltak megállapítására a BM ille
tékes gyermek-szakorvosai jogosultak.

II.
A gyermekintézmények rendje

5. A gyermekintézmények nyitvatartási idejét lehetőleg úgy 
kell megállapítani, hogy a gyermekek elhelyezése bizto
sítva legyen arra  az időre, amíg a szülők munkavégzés 
miatt otthonuktól távol vannak.
a) A bentlakásos bölcsődék, óvodák, iskolai otthonok hat 

napos elhelyezést biztosítanak, hétfőn 7 h-tól szomba
ton 14 h-ig.
A dobogókői bentlakásos általános iskola és nevelő- 
otthon 14 napon át megszakítás nélkül működik.

b) Az étkezést nyújtó egésznapos bölcsődéket, óvodákat 
és iskolai napközi otthonokat munkanapokon általában 
9 - 12 órán át, a szombati napokon 7 - 9 órán át kell 
nyitva tartani.

Ha a szolgálati érdek megkívánja a nyitvatartás meg
hosszabbítását, akkor az 5. pont b) bekezdése alá tartozó 
gyermekintézményeknél a napi 12 (szombaton 9) órán túl 
további 2 órán keresztül ügyeleti szolgálatot kell tartani.

6. Valamennyi BM gyermekintézmény meghatározott mun
karend (házirend, napirend, hetirend) alapján végzi peda
gógiai tevékenységét. Az előírt szabályok minden felvételt 
nyert gyermekre, illetve szüleikre egyaránt kiterjednek 
és azokat kötelesek betartani.

7. A szülők az intézményeket -  az eredményesebb oktató
nevelő munka érdekében -  csak a meghatározott napon 
(napokon) látogathatják.

8. A nevelőotthon rendjét megsértő gyermekkel (gyerme
kekkel) szemben a művelődésügyi miniszter vonatkozó 
rendeletei alapján kell eljárni.
Kivételesen indokolt esetben, ha a növendék olyan súlyos 
vétséget követ el, amelynek következtében jelenléte az 
adott közösségben káros, veszélyes,
-  át lehet helyezni más bentlakásos intézménybe;
-  ki lehet zárni a bentlakásos intézményből -  meghatá

rozott időre - ;
-  ki lehet zárni a bentlakásos intézményből -  vég

legesen.
A kizárást az otthon vezetőjének írásban előterjesztett, 
részletesen indokolt javaslata és az otthon nevelőtanácsa
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véleményének meghallgatása alapján az osztály vezetője 
hagyja jóvá. Erről az otthon igazgatóját és a szülőt írás
ban értesíti. A szülő a döntés ellen -  a határozat kézbe
sítésétől számított 14 napon belül -  a IV/III. Csoport- 
főnökség vezetőjéhez benyújtott fellebbezéssel élhet.

III.
Vegyes rendelkezések

9. A gyermekintézményekben elhelyezettek után felszámít
ható élelmezési nyersanyag költség és a térítési díjak 
megállapításánál a pénzügyminiszter, a művelődésügyi 
miniszter vonatkozó rendelkezései, valamint ezek végre
hajtásaként kiadott BM I. főcsoportfőnöki utasítások sze
rint kell eljárni.

10. A térítési díjat az intézményenként meghatározott idő
pontban két hétre előre kell befizetni. Térítési díj befize
tése nélkül a gyermek nem látogathatja az intézményt.

11. A Belügyminisztérium gyermekintézményei irányítása és 
felügyelete az osztály hatáskörébe tartozik azzal, hogy 
a budapesti intézményeket közvetlenül, a vidéki intézmé
nyek irányítását, felügyeletét az illetékes megyei rendőr
főkapitányságok szerveivel együttműködve látja el.
A gyermekintézményeket fenntartó rendőrfőkapitánysá
gok vezetői az intézmények zavartalan működéséhez mind 
anyagi, mind erkölcsi vonatkozásban nyújtsanak rendsze
res segítséget.

12. Felkérem
-  a pártszervezeteket, hogy a gyermekintézményekbe
-  történő felvételekhez, az eredményes gondozó, nevelő 

munka biztosításához nyújtsanak támogatást,
-  a KISZ bizottságokat, hogy rendszeres társadalmi 

munka szervezésével, gyermekintézmények feletti 
védnökség vállalással járuljanak hozzá az intézmé
nyek kulturált körülményeinek biztosításához, fejlesz
téséhez.

13. Az utasításban foglaltakról az érdekelt személyi állo
m ányt rendszeresen tájékoztatni kell.

14. Jelen utasításom kiadásával egyidőben a 10/1961. számú 
miniszterhelyettesi utasítást hatályon kívül helyezem.

GALAMBOS JÓZSEF s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes
Felterjesztve: M iniszter elvtársnak.
K apják: Miniszterhelyettesek,

BM I. főcsoportfőnök, 
Főcsoportfőnökhelyettesek,
Országos parancsnokok,
Csoportfőnökök,
Önálló és beosztott osztályvezetők,
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, 
Budapesti kerületi rendőrkapitányok,
BM iskolák parancsnokai,
Budapesti, megyei tűzrendészeti parancsnokok, 
Hőr. ker. és ö. zj. parancsnokok,
Karh. ezr. és ö. zj. parancsnokok.

Készült: 325 példányban.
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