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E G Y Ü T T E S  I N T É Z K E D É S E

az anyagjárandósági és kutyatáp normák 
/átalányok/ módosításáról

Budapest, 1981. július 24-én.

ÁBTL - 4.2 - 18 - 314/6 - 1981 /1

A 16/1981. BM számú utasítás 31. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján kiadjuk az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1./ A BM állománya részére tisztálkodási szappan járandóság cí
mén folyósítható forint normák az alábbiak szerint módosul
nak :

a. / I. sz. szappan norma a sorállományúak
és beosztási illetményben nem részesülő 
tartalékos kiképzésre behívottak részére

b. / II. sz. szappan norma a hivatásos és pol
gári állományú szakmunkások, mesterembe
rek, állatgondozók és idomítók, takarítók, 
kocsimosók, raktári dolgozók, anyagkezelők 
részére 

havi 7,- Ft 
évi 84,- Ft

negyedévente 
3 db mosó
szappan he
lyett negyed
évenként 19.- 
forint
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járművezetők, egyéb, motorkerékpárral szol- negyedévente 
gálatot teljesítők, stb. részére 1 és 1/2

mosószappan 
helyett ne
gyedévenként 
9,50 Ft

2. / "M" tartalék élelmezési konzerv kézhez fizet
hető ellenértéke az új felszerelők részére,
első ellátmányként 95.-Ft

3. / A kutyatáp normák az alábbiak szerint módosul
nak :
a. / I. sz. kutyatáp norma /BM Kutyavezetőkép

ző Iskolánál alkalmazott norma/ 22,50 Ft

b. / II. sz. kutyatáp norma /BM Határőrség
normaélelmezést folytató szerveinél, al
egységeinél alkalmazott norma/ 16,- Ft

c. / III. sz. kutyatáp norma /Normaélelmezést
nem folytató szerveknél alkalmazott norma/ 23,50 Ft

d. / IV. sz. kutyatáp norma /Anya- és dada
kutyák kiegészítő normája/
rendőrségi szerveknél legfeljebb 8 hétig
- napi 4,50 Ft
határőrség alegységeinél legfeljebb 10
hétig - napi 5,30 Ft

e. / V. sz. kutyatáp norma /Kölyökkutyák el
látási normája/

rendőrségi szerveknél:
4 hetes korig - napi 3,20 Ft
4-12 hetes korig - napi 6,40 Ft
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a BM Határőrség alegységeinél:
1-8 hetes korig - napi 2,70  Ft
2-5 hónapos korig - napi 8,50 Ft
5-8 hónapos korig - napi 12,70 Ft
8 hónapos kortól - napi 13,80 Ft

4./ Szolgálati kutyák átalány szerinti ellátása.

A 7/1974. sz. belügyminiszter-helyettesi utasítás 3. pont
jában meghatározott ás a BM I/I. és az I/II. Csoportfőnö
keinek 8/1979. számú együttes intézkedésével módosított 
átalány élelmezési költség-hányada havi 530.- Ft-ra illet
ve 760.- Ft-ra változik. Ennek megfelelően a kutya ellátá
si átalány saját kezelésű közétkeztetéssel rendelkező szer
vek esetében /a gondozási prémium összegével együttesen/ 
havi 730.- Ft-ra, egyéb szervek esetében havi 960.- Ft-ra 
növekszik.

5./ Ez az együttes intézkedés 1981. július hó 1. napján lép
hatályba. Ezzel egyidejűleg a BM I/I. és az I/II. Csoport- 
főnökeinek 8/1979. számú együttes intézkedése hatályát 
veszti, az Élelmezési Szakutasítás II. számú függelékének 
az együttes intézkedéssel érintett részei pedig az intéz
kedésben foglaltaknak megfelelően módosulnak.

Az intézkedést az érintett állománnyal a rájuk vonatkozó 
mértékben ismertetni kell.

A távollévő csoportfőnök helyett

/ Szentpéteri Gyula / 
r. ezredes 

csoportfőnök

/ Kiss Sándor / 
r. alezredes 

csoportfőnök-helyettes
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Készült: 170 példányban
Felterjesztve: pénzügyi- anyagi-műszaki miniszterhelyettes

elvtársnak
Kapják: elosztó szerint 
Nyt.sz: 4-14-20/1981.
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