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A Belügym inisztérium  szerveinek állom ányába tartozók bel- 
íö ld i hivatalos kiküldetése, illető leg külszolgálata, ve zé n y lé se , va la 
mint áthelyezése alkalm ával felszámítható költségek m egtérítésére 
vonatkozóan je len leg  az egységes BM. létrehozását m egelőző kü
lönböző testületi rendelkezések intézkednek. Ma már ezek az e lté
rő rendelkezések az egységes BM. létrehozása és az azóta bekö
vetkezett belső szervezeti változások miatt nem m egfelelőek.

Figyelem m el a Belügym inisztérium  különleges feladatából ere
dő, a polgári élettől e ltérő szervezeti és szolgálati sajátosságaira 
a belügyi alkalm azottak belfö ld i hivatalos kiküldetése (kü lszo lgá
lata stb.) és áthelyezése alkalm ával felszámítható költségek meg
térítését egységesen a következőkben szabályozom  :

I.
A RENDELKEZÉS HATÁLYA

1. Jelen utasítás hatálya k itérjed a Belügym inisztérium  állom ányá
ban szolgálatot teljesítő katonai és irodai rendfokozatú szem é
lyekre , polgári alkalm azottakra, valam int a III. fe jezetben fog
laltak k ivé te léve l a sorozott állom ányúakra.
Nem terjed ki az utasítás hatálya a Belügym inisztérium  vá lla la
tainál, valam int a Dózsa S. E.-nél alkalm azásban állókra még 
akkor sem, ha testületi tagok.

KIKÜLDETÉS, KÜLSZOLGÁLAT, VEZÉNYLÉS
Általános rendelkezések.

2. Kiküldetést teljesít az a szem ély, aki hivatalos munkáját külön 
utasításra a belügyi szerv kiküldetés szem pontjából meghatá
rozott működési területén kívül vég zi.

3. Külszolgálatot teljesít az a szem ély, aki hivatalos munkáját állo
m áshelyén (a szerv székhelyén) k ívü l, de az 5. pontban megha
tározott működési területen belül végzi.

4. Vezénylésben van az a szem ély, akit állom áshelyéről (szolgálat; 
helye székhelyétő l) 5 km-nél távolabb fekvő  helységben lévő 
más szervhez helyettesítésre, létszám hiány ideig lenes pótlására, 
b izonyos helyi munkálatok e lvégzésére  7 nap, vagy annál hosz- 
szabb időtartamra k ikü ldenek.
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5. K iküldetés szem pontjából működési területnek minősül :
a) a Belügym inisztérium  központi szervei, a BM. Hőr. Pság., a 

BM. BK. Pság., a BM. Budapesti Főosztály és a BM. V II. Fő 
osztály budapesti osztálya állom ányába tartozók tekinteté
ben Budapest állam igazgatási területe,

b) a BM. m egyei tőosztályainak, valam int ezek szerveinek állo
mányába tartozók tekintetében -  be leértve a területükön 
lévő valam ennyi büntetésvégrehajtási szervet és a futárszol
gálat m egyei kirendeltségeit -  a szerv székhelye szerinti 
m egye területe,

c) a Hőr. kerületek és a legységeik  állom ányába tartozók te
kintetében a kerület egész szakmai működési területe,

d) a BM. karhatalmi és őrségi z j.-ak , valam int alegységeik  sze
mélyi állom ánya tekintetében azok az állam igazgatási helyek , 
ahol az illető szerv egysége i, a legységei vannak,

e) a BM. V II. Főosztály vidéki osztályainak beosztottai tekinte
tében a székhelyük szerinti vasútigazgatóság hatásköre alá 
eső terület,

f . beosztásuk ( m unkakörük) ellátásával rendszeresen össze
függő kiküldetések esetén az egész ország területe műkö
dési területnek minősül :
-  a BM. Hőr. H íradó z j. beosztottai,
-  a BM. Határőrség és a BM. Belsőkarhatalom Parancsnok

ság zenekarainak beosztottai,
-  a BM. Bel sőkarhatalom Parancsnokság híradó századá

nak beosztottai,
-  a BM. IX . Főosztály k ihelyezett beosztottai,
-  a BM. V II. Főosztály ha jók ísérő őrseinek, szállítm ánykísé- 

rő szakaszainak beosztottai és a repülőgépkísérők,
-  a BM. Egészségügyi és Szociális O sztály fogászati é s 

tbc. röntgen vándorautóinak szem élyzete,
-  a BM. Országos Futárszolgálat központjánál szolgálatot 

teljesítő futárok és futárgépkocsivezetők,
-  a rendőri szállítm ánykísérő őrsök beosztottai,
-  a BM. Budapesti Főosztály szem ély- és árufuvarozást e l

lenőrző tiszti csoportjának tagjai tekintetében.
6. K iküldetést (k ü lszo lg á la to t) csak elkerülhetetlenül szükséges 

esetben, az illetékes szerv parancsnoka (v e z e tő je ) , illetve az 
általa m egbízottak rendelhetnek el az erre a célra rendszere
sített nyom tatványon.
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A  kiküldetést (kü lszo lg á la to t) lehetőleg úgy kell e lrendeni, 
hogy az egym ás után következő m unkanapokon -  m egsza
kítás nélkül -  teljesíthető legyen.
M unkaszüneti és ezt m egelőző napon -  ha a szolgálat érde
ke feltétlenül nem követeti meg -  kiküldetést elrendeln i nem 
lehet.
Teljesnapi munkaidőt nem igénylő  kiküldétést (kü lszo lg á la to t) 
a közlekedési eszközök indulására és érkezésére való  tekin
tettel úgy kell e lrendeln i, hogy az -  az utazásra számított időt 
is beleszám ítva -  az előírt szolgálati időn (m u n k a id ő n ) be
lül befe jezést nyerjen.

7. Ugyanattól a szervtől egyidőben , egy helyre , ugyanabban az 
ügyben -  am ennyiben a szolgálat érdekével nem ellentétes 
-  csak egy szem ély küldhető ki.
Egym áshoz közeleső helyeken e lvégzendő több, rövi debb idő
tartamú tevékenységet lehetőleg egy kiküldetéssel kell te lje 
síteni.

8. A  30 napnál hosszabb időtartamú kiküldetés ( tartós kiküldetés) 
pénzügyi szempontból vezénylésnek minősül. Ebben az eset
ben a 31. naptól csak a vezénylésre megállapított kö ltségtérí- 
tést lehet elszám olni.
A  kiküldetés időtartamának meghatározásánál a kiküldetés cé l
jának e lérése az irányadó. Nem lehet tehát m egszakítottnak 
tekinteni a kiküldetést akkor, ha a kiküldött szem ély a k ikü lde
tés befe jezése nélkül szolgálati ( k ikü ld e té s i) helyére vissza
tér és ugyanarra a helyre , ugyanannak a munkának a b e fe jezé
se érdekében 6 napon belül újból kikü ld ik .

9. Több napra terjedő kiküldetés (k ü lszo lg á la t) esetén a k ikü l
dött szem ély köteles szolgálati helyére ( la k ó h e ly é re ) naponta 
visszatérni, ha napi munkájának ellátása után m enetrendsze
rinti közlekedési eszköz igénybevéte léve l, leg fe ljebb  m ásfél
órai utazással lakóhelyére visszatérhet és a visszaérkezés, va 
lamiint az újbóli elindulás időpontja között legalább 8 órai idő
tartam van és a naponkénti visszautazással -  az utazási költ
ség figye lem bevéte le  mellett is -  a kiküldetési költségekben 
megtakarítás érhető el. Különösen figyelem m el kell lenni erre 
olyan természetű k iküldetéseknél, ahol az ügyködés csak a hi
vatalos idő alatt végezhető  el.

10. A  kiküldetés (k ü lszo lg á la t) indulási helye általában a k ikü l
dött szem ély szolgálati he lye , indokolt esetben azonban a ki
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küldött szerv parancsnoka (v e z e tő je )  azt ettől eltérően is m eg
határozhatja.
A  kiindulás és visszaérkezés időpontja a közlekedési eszköz 
menetrendszerinti indulási és érkezési ideje .
Nem menetrendszerinti közlekedési eszközzel történő utazás
nál, indulási időnek az az időpont tekintendő, am ikor az uta
zás k ifejezetten a kiküldetés céljának elérése végett m egkez
dődött. A  visszaérkezési idő pedig az az időpont, am ikor a k i
küldött indulási helyére (vá ro s , község te rü le te ) visszaérke
zik .

11. A  kiküldött (kü lszo lgá lato t teljesítő, ve zé n y e lt) köteles a k i
küldetést a leggyorsabban és az előírt cél megvalósítása mel
lett a leggazdaságosabban teljesíteni.

Kiküldetés, külszolgálat és vezénylés alkalmával felszámítható 
költségek

12. A  kiküldött az alábbi költségek m egtérítésére tarthat ig é n y t:
a) utazási költség (szem é lyv ite ld íj, fuvarköltség, csom agvitel-

d íj),
b) éle lm ezési többletköltség (nap id íj, külszolgálati d íj, vezén y

lési d íj),
c) szállásköltség.

Utazási költség.
13. A  kiküldetés, külszolgálat, vezénylés (továbbiakban kiküldetés) 

alkalm ával általában szem ély-, vagy sebesvonatot, hajót és 
helyközi autóbuszt lehet igénybevenni.
Sürgős esetben, vagy ha ezzel az egyéb  kiküldetési kö ltségek
ben megtakarítás érhető e l, gyorsvonat, távolsági autóbusz, 
vagy repülőgép is igénybevehető . Ezek igénybevéte le  azon
ban csak a kiküldő e lö ljáró  előzetes -  a m enetlevélre ráve
zetett -  engedélye alapján lehetséges.

14. Vasúton történő utazás alkalm ával párnás kocsiosztályt őrna
gyi, vag y ennél magasabb rendfokozatúak és az 1-7 beosz- 
t ási illetm énycsoportba soroltak vehetnek igénybe. Hajón tör
ténő utazásokra fentiek értelem szerűen vonatkoznak azzal, 
hogy párnás kocsiosztály helyett I. osztályt, fapados helyett II. 
osztályt kell érteni.
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15. Ha drágább  kocsiosztály igénybevéte lére  jogosult szem ély kí
séretében o lcsóbb kocsiosztályra jogosult szem ély utazik, ré
szére -  am ennyiben az együttutazás a szolgálat érdekében 
feltétlen szükséges -  a kiküldő szerv parancsnoka (v e z e tő je )  
a drágább kocsiosztály igénybevételét -  a m enetlevélre rá
vezetve  -  engedélyezheti.

16. É jszakai utazást csak akkor szabad e lrendeln i, ha azt k ife jezet
ten a szolgálat érdeke kívánja meg, vagy ha az éjszakai uta
zással az egyéb  kiküldetési költségekben megtakarítás é rh e tő  e l. 
Vonaton történő éjszakai utazás esetén -  rendfokozatra és be
osztásra, valam int állom ányra való  tekintet nélkül -  ha az 
utazás célja  100 km-nél nagyobb távolságra van, párnás kocsi- 
osztály, vagy hálókocsi igénybevéte le  is engedélyezhető .

17. G yógyintézeti ápolásra beutaltak vasúton történő utazás esetén 
rendfokozatra és beosztásra való  tekintet nélkül párnás kocsi- 
osztályt vehetnek ig ényb e . Ugyanez vonatkozik a gyógyin té
zetből a szolgálati helyre való  visszautazás esetére is.

18. Vasúton történő utazás esetén utazási költséget csak a BM. 
központi szerve i, valam int a budapesti és m egyei főosztályok 
állom ányába tartozó szem élyek számíthatnak fel. A  Hőr. és BK. 
Légó . alakulatok állom ányába tartozó szem élyek -  ideértve a 
bv. őrség sorállom ányú tagjait is -  az utazást, utazási utalvány 
használatával kötelesek lebonyolítani. K ivéte lesen a Hőr. BK. 
és Légó . alakulatok állom ányába tartozó, valamint bv. sorállo
mányú szem élyek is felszámíthatnak utazási költséget, ha olyan 
közlekedési eszközt vesznek igénybe, am elyre az utazási utal
vány érvényessége nem terjed ki, valam int akkor, ha a szo lgá
lat érdekében készpénzzel történő jegyváltás szükséges.

19. Ha a kiküldetés helye m enetrendszerint közlekedő távolsági 
közlekedési eszközzel nem érhető el, vagy ha a kiküldött 8 kg- 
nál súlyosabb hivatalos csomagot visz magával az állomástól a 
k iküldetés he lyéig , bérkocsit vehet igénybe. A  bérelt jármű 
(gépkocsi, fogatosjármű) után km-ként 2.40 Ft. fuvarköltség 
számítható fel m egfelelő igazolás alapján.

20. Ugyanarra a helyre, ugyanabban az időben egynél több k ikü l
döttnek társas közlekedési eszközzel történő együttes utazása 
esetén fuvarköltség címén csak az egyszem élyre  eső hányad 
számítható fel.

21. Am ennyiben a kiküldött szem ély útját csak m egszakításokkal 
teheti meg és az utazás gazdaságosan csak ugyanazzal a köz
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lekedési eszközzel folytatható, bérelt jármű esetén a tényleges
sen felmerült álláspénzf (várakozási pénzt) fel lehet számítani.

22. H ivatalos m egbízás végrehajtása céljábó l a kiküldött szem ély 
helyi közlekedési eszközt vehet igénybe, s a felm erült útikölt- 
séget felszámíthatja.
Helyi közlekedési eszköz alatt általában villam os értendő, te
hát autóbusz csak akkor vehető igénybe, ha a kívánt cél v illa 
mossal nem érhető el. A  18. pontban említett eset k ivéte léve l 
egyéb jármű helyi közlekedés céljábó l nem vehető igénybe.

23. Nem számítható fel utazási költség :
a) ha az utazás hivatali közlekedési eszközzel történt,
b) ha a kiküldött szem ély az igénybevett közlekedési eszkö

zön hivatalos bérletjeggyel (utazási igazolvánnyal) utazott.
A  b) pontban foglalt rendelkezés vonatkozik Budapest állam- 
igazgatási területén és a többi helyi közlekedéssel ellátott vá
rosok belterületén teljesített -  k iküldetésnek nem minősíthető 
-  hivatalos utakra is.

24. Ha a kiküldött szem ély kiküldetése során vasúton (hajón) uta
záskor olyan súlyos hivatalos csomagot visz m agával, amelyet 
poggyászként kell feladni és „B e lüg y i útipoggyász és express- 
áru  utalvánnyal nem rendelkezik , az igazolt poggyászkö ltsé
get felszám íthatja.
A  felszámítás jogosságát a pénzügyi szolgálatnak a M Á V  
hivatalos m enetrendkönyvében található útipoggyászvite ld íj- 
táblázatból ellenőrizni kell.

25. Polgári fog lyok (to loncok, ő rizetesek, elité ltek) k ísérése esetén 
azok ténylegesen felm erült utazást (szállítási) költségét külön 
kimutatásba foglaltan kell elszám olni. A  kimutatást m enetje
gyekkel okm ányolni kell és a k ísérő m enetlevelének számát a 
kimutatáson fel kell tüntetni.
Polgári fog lyok utazási költsége az útiszámlában nem szám ol
ható el.

26. M enetrendszerinti közlekedési eszköz igénybevéte le  esetén 
az utazási költség kifizetését a 25. pontban foglaltak k ivéte lé
vel m enetjeggyel igazolni nem kell.

Napid íj.
27. A  kiküldött szem ély részére kiküldetés következtében felm e

rülő többletköltségek fedezésére a kiküldetés tartamára napi
díj jár.
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A napidíj egynapi összege a következő
A z I. csoportba tartozók részére 37.-Ft.
A  II. csoportba tartozók részére 31.-Ft.
A  sorállom ányúak részére 15.-Ft.

A z I. csoportba az 1- 7, a II. csoportba a 8- 30 beosztási illet
ménycsoportba soroltak, valamint a polgári alkalmazottak tar
toznak.

28. Egy napnál rövidebb távo llét esetén a napidíj összege a követ
kező : 

0- 8 8.01- 12 12.01- 16 16.01- 24
óráig tartó távoliét esetén

I. napidíjcsoportban -  18.-Ft. 28.-Ft. 37.-Ft.
II. napidíjcsoportban -  15.-F t. 23.-Ft. 31.-Ft.

Többnapos kiküldetés esetén minden 24 órára teljes napid íj, 
a fennmaradó töredék idő minden m egkezdett hat órájára az 
I. napidíj csoportban 9 .Ft, a II. napidíj csoportban 8 .-Ft. jár. 
Sorállom ányúak részére 24 órát meg nem haladó kiküldetés 
esetén, ha a kiküldetés a 8 órai időtartamot m eghaladja, de 
12 óránál nem több, az egynapra eső napidíj felét (7.50 Ft.) ha 
a 12 órát m eghaladja, a teljes napidíjat kell kifizetni. 
Többnapos kiküldetésük esetén minden 24 órára teljes napid íj, 
a fennmaradó töredékidőre, ha ez 12 óránál kevesebb , 7.50 Ff, 
ha a 12 órát m eghaladja a teljes napidíjat (15 .-Ft.) kell e lszá
molni.
Sorállom ányúak -  be leértve  a sortiszthelyetteseket is -  részé
re a napidíj az éle lm ezési norma m indenkori forintértékén, 
illetve az ehelyett kiadott természetbeni hidegélelm en felül il- 
letm ényes.

29. Nem illeti meg napidíj azt a szem élyt, akit állandó lakóhelyére 
(családja lakóhelyére) küldenek ki. Am ennyiben azonban állan
dó lakóhelyén csak átutazik a napidíj erre az időre is jár.

30. Ha a kiküldő szerv a dolgozó é lelm ezésérő l a kiküldetés he
lyén term észetben, térítés nélkül gondoskodik, napidíj nem fi
zethető ki.

Külszolgálati d íj.
31. A  külszolgálatban eltöltött időre külszolgálati díj jár.

Ennek napi összege a kö ve tkező :
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a) a rendőrőrsök beosztottai részére -  a szolgálati helyük sze
rinti járás területén végzett és 12 órát m eghaladó külszolgá
lat esetén minden m egkezdett 24 órára 7 .-Ft.

b) az 5/b., c, d, pontokban felsoroltak esetében, valam int a 
BM. Országos Futárszolgálat Központjánál szolgálatot te lje 
sítő futárok és futárgépkocsivezetők részére 15.-Ft.

c) az 5/e., és f. pontjai alá tartozók részére-  az f. pontban 
m egjelölt BM. Országos Futárszolgálat Központjánál szo l
gálatot teljesítő futárok és futárgépkocsivezetők k ivéte léve l
-  19.-Ft.

32. A  31. pont b. és c. alpontjaiban jelö lt külszolgálati díj (napi 
15 és 19.-Ft.) felszámítása az alábbiak szerint történhet:

-  8 óra, vagy ennél kevesebb időtartamú távo llét esetén 
külszolgálati díj nem jár,

-  ha a távoliét a 8 órát m eghaladja, de 12 óránál kevesebb 
a külszolgálati díj fele (50 % ) összege,

-  12 órát meghaladó távoliét esetén teljesnapi külszolgá
lati díj számítható fel.

33. A z 5/a. pontban felsoroltak, valam int a határőr őrsök beosz
tottai és a rendőri körzetm egbízottak szakmai működési terü
letükön végzett külszolgálatért, külszolgálati d íjra nem jo go 
sultak.

34. Sorállom ányúak részére külszolgálati díj egyáltalán nem szá
mítható fel.

35. A z a külszolgálatof teljesítő szem ély, aki külszolgálatát az e lő 
írt működési területen belül kezdi meg, de még ugyanazon a 
napon egyhuzam ban olyan helyen folytatja működését, am ely 
helyen teljesített szolgálat kiküldetésének minősül, erre a napra 
napidíj (28. pont) felszámítására jogosult.

V ezény lési d íj.
36. A  vezénylésben lévőnek vezénylési díj jár. Ennek összege 

azokon a helyeken , ahol természetbeni (norm aszerinti) é le lm e
zés fo ly ik , az étkezésért ténylegesen fizetendő térítés összege, 
egyéb helyen a vezénylés minden m egkezdett naptári  napjára
15.-Ft.
Sorállom ányúak részére vezénylési díj nem folyósítható. A  ve 
zénylési díjat félhavonként utólag -  a vezényeltnek az illeté
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kes e lö ljáró  igazolásával ellátott szolgálati jegyére  -  a ve 
zénylési hely szerint illetékes önálló számadótest pénzügyi 
szolgálata köteles kifizetni.

37. Ha a vezényelt szem élyt a vezénylés ideje alatt más helységbe 
küldik ki, részére a kiküldetés időtartamára vezénylési díj he
lyett az illető egység egyéb beosztottaira érvényes k ikü lde
tési, vagy külszolgálati költségtérítés jár. Am ennyiben ez a ve
zénylési díj összegénél kevesebb lenne, a kiküldetés napjára 
is, vezénylési díjat kell kifizetni.

38. Tanalakulatokhoz (tanosztály, tanfolyam, iskola, stb.) vezényelt 
hallgatóknak vezénylési díj nem jár. K iküldetési költségek fe l
számítása szem pontjából állandó szolgálati helyüknek a tanala
kulat székhelyé i kell tekinteni. Ebből következik , hogyha a 
tanalakulatok hallgatóit a tanalakulattól nem egységben (köte
lékben) vezénylik  (p l. gyakorlóm unkára) vezénylési díj szem
pontjából az egyéb  vezényelt szem élyekkel egy tekintet alá 
esnek.

39. Sorállom ányúak vezénylése pénzügyi szempontból áthelyezés
nek minősül és a vezényeltnek az új szám adótesthez történő 
pénzügyi átadásával jár.

40. A z egység (karhatalmi alakulat, tanosztály, iskola) kötelékében 
karhatalmi, biztosítási, vagy egyéb  szolgálatra történő vezén y
lése, kirendelésnek minősül.
A  kirendelés alkalm ával ha a természetbeni élelm ezés biztosít
va nincs, a kirendelési díj mértéke az alakulatra mindenkor ér
vényes élelm ezési norma pénzértéke, vagy am ennyiben az 
m eghatározva nincs, a k irendelés minden megkezdett naptári 
napjára 15.-Ft.
Ha a kirendelt alakulat parancsnoksága a természetbeni étkez
tetést biztosítani tudja, kirendelési díj felszámításának helye 
nincs. Sorállom ányúak részére kirendelési díj nem fizethető.

Szállásköltség.
41. Ha a kiküldött kiküldetése napján szolgálati helyére (lakó he lyé

re) visszatérni nem tud, szállásra, illetve szállásköltség fe lszá
mítására jogosult.
A  szállásigény k ielég ítésére elsősorban a kiküldetés helyén 
rendelkezésre álló átvonulási szállást (vendégszobát) kell 
igénybevenni, am elynek az igazolt igénybevételi díját a kikü l
dött felszámíthatja.
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Ha átvonulási szállás nem áll rendelkezésre, elsősorban állam i 
szállodát kell igénybevenni.

42. Á llam i szálloda igénybevéte le  esetén az igénybevett szoba 
tényleges árát -  ha egy szobában többen szállnak meg, ak
kor a szoba tényleges árának egy főre eső hányadát -  leg fe l
jebb azonban szem élyenként és naponként :

B u d a p e s t e n  28.-Ft.-ot 
városokban 23.-Ft-ot
községekben 16.-Ft-ot

lehet felszámítani.
A  szállásköltséget készpénzben kell kifizetni, a szálloda hiva
talos nyugtája e llenében. A  nyugtát a kiküldetési költségek 
elszám olásakor az útiszámlához csatolni kell.

43. Ha a kiküldetés helyén átvonulási szállás, (vendégszoba) vagy 
állami szálloda nincs, illetve ezekben a szállás nem biztosítható, 
a kiküldött hatóságilag engedélyezett m agánszállodát, vagy 
magánszállást vehet igénybe.

44. M agánszállodai költség címén -  nyugta ellenében - leg fe l
jebb  az állami szállodai szállásköltséget lehet megtéríteni. 
Egyéb magánszállás igénybevéte le  esetén szem élyenként és 
naponként

városokban és járási székhelyeken 15.-Ft. 
egyéb helyen 10.-Ft.

szállásköltséget lehet felszámítani.
45. Ugyanabban a helységben 30 napot m eghaladó vezénylés (tar

tós k iküldetés) esetén m agánszállás igénybevételénél a k ikü l
dött szem ély a 31 naptól kezdődően szállásköltség címén na
ponként 6 .-Ft. felszámítására jogosult.
A  magánszállás igénybevételét, illetve a szállásköltség k ifize
tését nyugtával igazoln i nem ke ll.

46. Sorállom ányúak részére -  ideértve a sortiszthelyetteseket is 
minden esetben laktanyaszerű e lhelyezést kell biztosítani.
Am ennyiben ez sem m iképpen nem oldható meg, a szálláskölt
séget a magasabb parancsnok -  laktanyaszerű e lhelyezés hiá
nyát igazoló -  záradéka alapján ki kell fizetni.

47. Ha a kiküldött kiküldetése során az éjszakát közlekedési esz
közön, utazással töltötte el, szállásköltséget nem számíthat fel.
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A kiküldetéssel, (külszolgálattal, vezényléssel) kapcsolatos egyéb 
rendelkezések.

48. 30 napot meghaladó időtartamú kiküldetést a Belügym inisztéri
um központja és a m egyei főosztályok viszonylatában beosztott 
osztá lyvezető , a Hőr. BK. és Légó . szervek viszonylatában k ö 
telékben lévő zj. parancsnok és ezeknél alacsonyabb beosztá
súak nem rendelhetnek el.
Hat hónapnál hosszabb időre kiküldetést elrendeln i nem lehet.

49. Ha a kiküldött a kiküldetés időtartama alatt m egbetegedett 
és szolgálati helyére (lakóhelyére) visszatérni nem tud, a k ikü l
dő szerv köteles szolgálati he lyére (lakóhelyére) visszaszállít- 
tatni. Ilyenkor a kiküldetés költségei a szolgálati helyre (lakó 
helyre) történő visszaszállítás időpontjáig felszámíthatok. 
Kórházba szállítás esetén a kórházban eltöltött napokra napi
díj (külszolgálati d íj, vezénylési d íj) és szállásköltség nem szá
mítható fel.

50. Ha a kiküldött szem élyt a kiküldetés tartama alatt a kiküldetés 
he lyére áthelyezik , az áthelyezési rendelet kézbesítését követő 
naptól kezdődően kiküldetési költségek felszámítására nem 
jogosult.

51. Budapest területén e lhelyezett belügyi szervektő l az A dy-ligeti, 
tóti, kistarcsai BM. alakulatokhoz és viszont kiküldött szem élyek 
élelm ezési költség ( külszolgálati d íj) felszámítására nem jo g o 
sultak.

52. A z évi rendes szabadságáról állom áshelyére visszarendelt 
szem ély, jogosult az utazási költséget felszámítani. M eg kell 
téríteni részére a visszautazás költségét is, ha a szabadság meg
szakítása után a szabadság eltöltésének helyére ténylegesen 
visszatér. V isszarendeléssel kapcsolatban élelm ezési és szál
lásköltség nem számítható fel.

53. A  méretes ruházat e lkészítése céljábó l a válla lathoz történő 
utazásokat lehetőleg szolgálati utazás keretében kell lebonyo
lítani. Am ennyiben ez nem oldható meg, az illető szem ély ré
szére csak menetrendszerint közlekedő közlekedési eszköz 
igénybevéte léve l ténylegesen felmerült legolcsóbb szem ély- 
vite ld íjat lehet leg fe ljebb  két alkalommal megtéríteni.
Ilyen esetben az utazási költségen kívül az illető egyéb  jutta
tásban (külszolgálati d íj, napid íj, szállásköltség) nem részesít
hető.
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54. Tanfolyam ok, fanosztályok szakmai továbbképzési záróvizsgák, 
stb. esetén a kirendelt vizsgabizottsági tagot am ennyiben a 
vizsgáztatás hivatali feladatát képezi -  a kiküldetési költség- 
térítés (utazási, szállás, é lelm ezési költségtérítés) megilleti. 
Azonban ilyen esetben vizsgadíjat részére nem lehet kifizetni.
Ha a vizsgáztatás nem rendes hivatali feladata, hanem azt kü
lön díjazás (v izsgad íj) mellett látja el, csak utazási és szállás- 
költségre tarthat igényt. É lelm ezési költség (vizsgadíj helyett) 
csak akkor fizethető, ha a vizsgadíj alacsonyabb az élelm ezési 
költség összegénél.
A vizsgáztatásokkal kapcsolatban felm erülő kiküldetési költ
ségeket a vizsgáztató (kiküldött) szolgálati helye szerint illeté
kes pénzügyi szolgálat, míg a vizsgadíjat az a szerv ahol a 
vizsgáztatás történik köteles kifizetni.

55. A  társadalmi tűzoltóparancsnokok havi továbbképzésére tör
ténő berendelésükkor a szabályszerű utazási és az egynapi k i
küldetési é lelm ezési költség (31 .-Ft.) felszámítására jogosultak, 
tekintet nélkül a továbbképzésen eltöltött időre.

56. A  belügyi szervekhez fe lvéte lükkel kapcsolatos káderezésre 
berendelt polgári egyéneknek lakóhelyükről a káderezés he lyé- 
re és vissza történő utazás esetében költségtérítés címén, a 
ténylegesen felm erülő legolcsóbb utazási költséget kell m eg
téríteni, Élelm ezési költség nem fizethető.

57. A  katonai rendfokozatú szem élyeknek nyugállom ányba he lye
zésük, sorozott állom ányúak leszerelésük előtt a nyugellátá
suk m egállapításával kapcsolatban történő utaztatása során fe l
merülő utazási és esetleges szállásköltséget meg kell téríteni.
M eg kell téríteni továbbá ezeket a költségeket az említett 
nyugállom ányba helyezett, illetve leszerelt szem élyeknek, va la
mint ellátásra jogosult családtagjaiknak, ha ellátásuk m egálla
pítása során belügyi szervek felhívására lakóhelyükön kívül eső 
helységben je lennek meg.
A  nyugellátási e ljárásból k ifo lyó lag -  az utazási és esetleges 
szállásköltségen kívül -  é lelm ezési költséget (nap id íj, stb.) 
vagy keresettérítést kifizetni nem lehet.

58. Harminc napot m eghaladó megszakítás nélküli kiküldetés, tá
borozás esetén a kiküldött szem ély havonta egyszer a lakóhe
lyére hazautazás és a kiküldetés, táborozás helyére va ló  vissza
utazás során a ténylegesen felmerült utazási költséget felszá-
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míthatja. Vonatkozik ez a két hónapnál hosszabb időtartamú 
iskolára, tanosztályra vezényeltekre , valamint a családjuktól 
különélőkre is .
A z e címen megtéríthető költség 100 km-nél rövidebb távo l
ság esetén szem élyvonat, 100 km-nél nagyobb távolság ese
tén sebes, vagy gyorsvonat fapados kocsiosztály árának m eg
felelő  vite ld íj lehet.

59. A z új alkalmazott (k inevezett, szerződtetett) -  am ennyiben 
utazási utalvánnyal nem látják el -  az első szolgálati helye e l
fog lalásával felmerülő utazási költség felszámítására jogosult.

III. 
ÁTHELYEZÉS

Általános rendelkezések.
60. A  szolgálati érdekből más városba (községbe) hivatalból tör

tént áthelyezés, vagy helybeli átköltözés esetén az áthelyezett 
szem ély, a következő járandóságokra tarthat igényt :
a) költözködési költségtérítés (utazási költség, költözködési 

átalány, ingóságok szállítási költsége),
b) kü lönélési d íj.

61. A z újonnan kinevezett szem élyeket költözködési kö ltségmeg- 
térítés, illetve különélési díj szem pontjából szolgálati érdekből 
áthelyezettekként kell elb írá ln i. Vonatkozik ez az első szo lgá
lati beosztásukat betöltő újonnan avatott tisztek és tovább
szolgáló állom ányba vett sortiszthelyettesekre is.

62. Költözködési költségtérítésre nem tarthat igényt az a szem ély, 
akit saját kérelm ére bárhová, vagy akit h ivatalból állandó lakó- 
helyére, (családjának lakóhelyére) helyeznek át.
Házastársak együttes áthelyezése esetén a költözködési költ
ségeket csak az egyik  házastárs számíthatja fel. Utazási költ
ségekre azonban ebben az esetben is mindkét házastárs jo g o 
sult.

63. Am ennyiben nőtlen (hajadon) alkalmazott m egházasodik és 
házastársa lakóhelye nem esik egybe az ő szolgálati he lyéve l 
a házastársa ingóságainak saját szolgálati he lyére való  átszállí
tásával kapcsolatban felm erült költségeinek megtérítését nem 
igényelheti.
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64. A  BM. kötelékéből elbocsátott vagy nyugállom ányba helyezett 
és szolgálati lakásban lakó szem ély részére, ha lakóhelyérő l 
más helységbe kíván átköltözni -  am ennyiben lakásáról írás
ban lemond és azt a BM. illetve szervei rendelkezésére bo- 
csájtja ,-  az egyébként járó átköltözködési költségtérítés fizet- 
hető ki, am ennyiben a lakásra va lam elyik BM. szerv igényt tart.
A z átköltözködési átalány kifizetését annak az ö n á lló szám adó
testnek kell te ljesíteni, am ely a fe lszabaduló lakást kapja.

Költözködési költségtérítés
Utazási költség.

65. A z áthelyezett saját szem élye, a ve le  együtt átköltözködő há
zastársa és általa eltartott, ve le  közös háztartásban élő család
tagjai után igényelheti az áthelyezéssel kapcsolatban felmerült 
utazási költségeket. Ezen a címen a menetrendszerint közleke
dő közlekedési eszköz (vasút, hajó) legolcsóbb osztályának 
m egfelelő vite ld íj téríthető meg.
Ha az utazás részben, vagy egészben menetrendszerinti köz
lekedési eszközzel nem bonyolítható le, az áthelyezett sze 
m ély bérelt járm üvet (gépkocsi, lovaskocsi) vehet igénybe.
Ebben a esetben az igazolt és megtéríthető fuvarpénz mértéke 
km-kénf 2.40 Ft. Saját szem élyén kívül három, vagy több uta
zási költség felszámítására jogosult családtaggal átköltözködő 
szem ély részére km-ként leg fe ljebb  3.60 Ft. fizethető ki.

66. Ha az áthelyezett szem ély új állom áshelyére a szolgálattételre 
való  je lentkezéssel egyidőben átk ö ltözködni nem tud, részére 
az átköltözködés lebonyolítása végett későbbi időpontban a 
lakóhelyére  történő visszautazás költségét egy alkalommal meg 
kell téríteni, illetve részére hitelezett utazási utalványt kell k i
adni.

Költözködési átalány.
67. A  költözködési átalány a költözködéssel kapcsolatos egyéb 

kiadások (csom agolás, ingóságoknak a vasúti, vagy hajóállo
másra történő kiszállítása stb.) fedezésére szo lgál.

68. A z  áthelyezett szem ély költözködési átalányra jogosult, ha :
-  nős, illetve férjezett, vagy olyan gyerm eke van, akinek 

eltartására kötelezett és ingóságait régi szolgálati helyé-
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ről (lakóhelyérő l) az új szolgálati helyére (lakóhelyére) 
átszállította,

-  egyedü lá lló  ugyan de igazolja , hogy új szolgálati he lyé
re legalább egy szobabútort átszállított.

69. A z átköltözködési átalány összege ha az áthelyezett szem ély :
-  nőtlen, illetve hajadon 300.-Ft.
-  nős és eltartásra kötelezett gyerm eke nincsen, vagy egy 

van, illetve ha nőtlen (hajadon), de egy gyerm ek eltar
tásáról gondoskodik 600.-FI.

-  nős és kettő- vagy több eltartásra kötelezett gyerm eke
van 900.-Ft.

70. Ha az alkalm azott szolgálati érdekből ugyanannak a városnak 
községnek külterületéről annak belterületére, vagy 10 km-nél 
nem távolabb fekvő helyre , végül helyben , szolgálati lakásból 
m agánlakásba, vagy viszont költözik át, csak a költözködési 
átalány fele összegét számíthatja fel.
A z  egyébként járó költözködési átalány fe le  összegét számít
hatja fel az a szem ély is, aki az átköltözködéshez külön enge
déllye l szolgálati tehergépkocsit vett igénybe.

71. Egy évnél hosszabb időtartamú iskolára (tanosztály, tanfolyam ) 
vezényeltek am ennyiben családjukat az iskola székhelyére át
költöztetik, átköltözködési átalány felszámítására jogosultak.

Ingóságok szállítási költsége.
72. A z ingóságok átszállításával kapcsolatos általában a vonaton 

(hajón) fehéráruként történő szállítás költségeit kell m egtéríte
ni.
Szállítási költség címén az átköltözködés alkalm ával átszállí
tott ingóságoknak, valam int azok csom agolásához használt 
anyagoknak, s az esetleges igénybevett bútorszállító kocsinak 
a régi szolgálati helyről (lakóhelyrő l) az új szolgálati helyre 
(lakóhe lyre ) való  átszállításnál tényleg felm erült hivatalos fu
varlevé lle l igazolt, vasúti (hajó ) költségeket, leg fe ljebb  azonban 
100q igazolt összsúly szállítási költségeit lehet m egtéríteni.
Felszám ítható még az üres csom agolóeszközöknek és az eset
leg igénybevett bútorszállító kocsinak a régi szolgálati helyre 
(lakóhelyre) vasúton (hajón) történő visszaszállításának igazolt 
költsége is.
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A z ingóságoknak csak a tiszta szállítási költsége számítható tel. 
Egyéb  m ellékd íjakat (biztosítási d íj, ingóságoknak a lakástól 
a vasút (hajó) állom ásig, illetve az új szolgálati helyen vasút
állom ástól lakásig felm erülő szállítási költsége, vám , m érlege
lési d íj, stb.) a költözködési átalány összegéből kell fedezni.

73. Ha az áthelyezett szem élynek csak szem élypoggyásza van, leg
fe ljebb  200 kg. összsúlyig a vasúti (hajó) szállítási d íját, továb
bá a vasút (hajó) állomásra való  kiszállítással és az állomásról 
az új lakásba va ló  beszállítással kapcsolatban felm erült tényle
ges szállítási költséget számíthatja fel.

74. Ha az áthelyezett szem ély ingóságait -  bár vasúti (hajó) szál
lítási lehetősége van -  nem vasúton (hajón) hanem más mó
don szállítja át, csak a vasúton (hajón) történő szállításnak a 
d íjszabás szerinti szállítási költségeit lehet részére megtéríteni 
még akkor is, ha a szállítás költsége a vasúton (hajón) való  szál
lítás költségénél magasabb volt. Ezen rendelkezés alapján tör
ténő átköltözködéshez külön engedély nem szükséges.

75. Vasúti (h a jó )  közlekedés teljes hiánya, vagy ideig lenes szü
netelése esetén a tehergépkocsin történő szállítás igazolt tény
leges költsége számítható fel. ilyen esetben az áthelyezett sze
mély legfeljebb egydarab 3 tonnás, illetve , ha saját szem élyén 
kívül legalább három, vagy több eltartott családtaggal költözik 
át, akkor kétdarab 3 tonnás gépkocsinak a régi szolgálati he l y- 
től (lakástól) az új szolgálati helyig  (lakásig) ténylegesen fe l
merült hivatalos fuvard íját számíthatja fel.
Ezen rendelkezés alapján történő átköltözködést -  a fenti kö
rülm ények fennállása esetén -  az illetékes önálló  számadótest 
parancsnoka (v e z e tő je )  engedélyezheti.

76. Ha az áthelyezett szem ély az illetékes önálló szám adófest pa
rancsnokának előzetes engedé lye  alapján szolgálati tehergép
kocsit vett az átköltözködéshez igénybe, csak a szolgálati gép
kocsi igénybevételéért ténylegesen kifizetett összeget számít
hatja fel.

Á tkö ltözködéshez szolgálati tehergépkocsi igénybevéte le  csak 
kivételesen különleges indokolt esetben engedélyezhető .

77. Egy évnél hosszabb időtartamú iskolára vezényelteknek , 
am ennyiben családtagjukat az iskola székhelyére  átköltöztetik, 
a ténylegesen felm erült szállítási és utazási költség kifizethető.
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Különélési díj

78. Különélési d íjra jogosult az a szolgalati érdekből áthelyezett 
nős ( fé rje ze tt) vagy eltartásra kötelezeti gyerm ekkel rendelke
ző szem ély, akinek az új szolgálati helyén lakása nincsen és 
emiatt családjától különélni kényszerül.
A  különélési díj m egilleti azt a nőtlen (h a ja d o n ) szem élyt is, 
aki hatósági b izonyítvánnyal igazolja , hogy keresőképtelen 
szüleit, vagy ellátatlan kiskorú testvérét (te s tvé re it ) -  áthely- 
lyezése előtt -  saját háztartásában eltartotta.

79. A  különélési díj a különélés megszűnéséig jár. Egynapi össze
ge 12.-Ft.

80. Ha az áthelyezett új állom áshelyéről (szo lgá lati h e ly é rő l) na
ponta hazatérhet családjához, különélési díj helyett a tényle
ges utazási költséget kell részére megtéríteni, ez azonban nem 
lehet több az azonos időszakra (e g y  hónapra) járó különélé
si díj összegénél. M enetrendszerinti közlekedési eszközzel tör
ténő utazás esetén a naponta hazatérő részére havi bérletjegy 
váltása kötelező

81. A  különélési d íjat kérelem  alapján havonta utólag kell k ifizet
ni. A  különélési díj csak abban az esetben fizethető, ha az át
helyezett szem ély tanácsi b izonyítvánnyal igazolja , hogy régi 
szolgálati helyén ( lakóhelyén ) állandó bejelentett lakása van 
és eltartott családtagjai még ott laknak, valam int, hogy az új 
állom áshelyen lakást igényelt, de nem kapott és ezért család
ját átköltöztetni nem tudja.
A  különélési díj legkorábban az új szolgálati helyen történt je 
lentkezés napjától kezdődően a különélés, illetve az egyéb 
teltételek m egszűnéséig folyósítható.
Különélési díj csak akkor folyósítható a szo lgálattételre je len t
kezés napjától, ha az illető ettől számított 30 napon belül la
kást igényelt. E llenkező esetben a különélési díj csak a lakás
igénylés napjától folyósítható.
Ha az áthelyezett szem ély beköltözésre alkalmas lakást kapott, 
de azt szolgálati ok miatt azonnal elfoglalni nem tudja, a kü
lönélési d íjat m indaddig folyósítani ke ll, amíg az átköltözkö- 
dés meg nem történik.

82. A z áthelyezett szem ély részére a kórházban töltött napokra 
különélési díj nem folyósítható.
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A  szabadságon eltöltőtt időre a különélési díj az áthelyezettet 
(k ü lö n é lő t) m egilleti.
Tanalakulatok (tisztkép ző  iskola, tanosztály, tanío lyam ,stb .) 
hallgatóit sem különélési d íj, sem természetbeni ingyenes ét
keztetés nem illeti meg.

83. A z  áthelyezett szem ély részére különélési díj azokra a napok
ra is jár, am ikor hivatalos kiküldetéssel kapcsolatban k ikü lde
tési éle lm ezési költségben ( nap id íj, külszolgálati, vezénylési 
díj ) részesül.

Ha a különélési d íjban részesülő személyt családja lakóhelyére 
küldik ki, az itt teljesített kiküldetés időtartamára a különélési 
díj változatlan összegben fo lyósítandó.
A  különélési d íjon felül azonban kiküldetési (k ü lszo lg á la t i) 
é le lm ezési költség és szállásköltség felszámításának helye 
nincs.

IV. 
VEGYES RENDELKEZÉSEK

84. A  kiküldött szem ély részére az előreláthatólag felm erülő kikül
detési költségnél nem nagyobb összegű útielőleg adható ab
ban az esetben, ha a kiküldött szem ély a korábban felvett úti- 
elő legrő l útiszám lával hiánytalanul elszámolt.

A z  áthelyezett szem ély részére a költözködési átalány és az 
előrelátható szállítási költség együttes összegének 80 % -ig 
terjedő elő leg adható.

85. Jelen utasítás alapján felszámítható költségekről az útiszámlát a 
kiküldetés, stb. esetében a befejezéstől számított nyolc, átköl
tözés esetében 30. napon belül kell benyújtani és abban a fe l
vett útie lő leggel elszám olni. Am ennyiben a kiküldött az úti- 
számláf ezidő alatt nem nyújtotta be, illetve az útielő leget nem 
fizette vissza, azt a legköze lebb i illetm ényéből egyösszegben 
le kell vonni.

A  külszolgálati d íjak  elszámolására a helyi adottságoknak 
m egfelelően ennél hosszabb határidő is m egállapítható, azon
ban ez a 30 napot nem haladhatja meg.
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A z útiszámlában kell felszámítani -  a je len  utasítás alapján e l
számoltató költségeken felül -  a kiküldetéssel stb. kapcsolat
ban esetleg felmerült egyéb  költségeket is, ( távbeszé lőd íj, ga
rázsdíj, s tb .).
M ár benyújtott útiszámlára elő leget folyósítani nem szabad.

86. A z  útiszámla felülvizsgálatának ki kell terjedni arra, Hogy a 
költségek felszámítása m egfelel-e az érvényben lévő rendel
kezéseknek, d íjszabásoknak, a hivatalos távolságm utatóknak, a 
kiküldött szem ély hivatalos kiküldetését valóban a leggazda
ságosabban teljesítette-e.
A z útiszámla felü lvizsgálata során, am ennyiben abban az egyes 
tételek kifogás alá esnek, a fe lü lvizsgáló  szem ély a helytelen 
felszámítást helyesbíteni tartozik.
A z  útiszámla végösszegéből a felvett útielő leg ( költözködési 
e lő le g ) összegét le kell vonni és a levonás után mutatkozó já 
randóságot a kiküldött szem ély részére legkésőbb az útiszám- 
la benyújtásától számított 8 nap alatt ki kell fizetni.
Ha a felvett útielő leg az útiszámla összegét m eghaladja, a mu
tatkozó különbözetet ( e lő leg térítm ényt) a kiküldött szem ély 
3 napon belül egyösszegben visszafizetni köteles. E llenkező 
esetben a különbözetet legközelebb esedékes illetm ényéből 
le kell vonni.

87. A  kiküldetési ( külszolgálati, vezény lés i, k iren d e lé s i) költségek 
helyes felszámításának biztosítása érdekében az azt e lrendelő 
vezetők ( parancsnokok ) gondoskodjanak arról, hogy a k ikü l
detést stb. e lrendelő ügyiratokon a k iküldetés nemét, időtar
tamát pontosan feltüntessék ( pl. tartós vezénylés három hó
napra ).

88. A  kiküldött szem ély részére járó kiküldetési ( külszolgálati, v e 
zénylési ) és átköltözködési költségeket végrehajtás alá vonni, 
engedm ényezni, vagy elzálogosítani nem lehet és illetm ény
elő leg , vag y köztartozás törlesztésére nem vehető igénybe.

89. A  tévesen felvett kiküldetési, stb. járandóságok v isszatéríté
sére vonatkozóan a 4/1956. ( I I .  8 .)  M .T. sz. rendelet 4. §.-ban 
foglaltak szerint kell e ljárn i.

90. Am ennyiben a cselekm ény büntető rendelkezés alá nem esik, 
fegyelm i és anyagi fele lősségrevonást kell alkalm azni azzal 
szem ben, aki je len utasítás rendelkezéseit jogtalan anyagi e lő 
nyök biztosítása végett m egszegi, vagy kijátssza.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
91. A z  utasításban foglaltakat a hatálybalépés időpontjában folya- 

matban lévő k iküldetésekre stb. is alkalm azni kell.

92. Jelen utasításom 1956. június hó 15. napján lép hatályba. Eg y i
dejű leg  a Belügym inisztérium  területén a belfö ld i kiküldetések 
és áthelyezések alkalm ával elszámolható költségtérítéseket sza
bályozó valam ennyi ellentétes rendelkezés érvényét veszti.

Budapest, 1956. május 25.

PIROS LÁSZLÓ s. k.
állam védelm i altábornagy 

A  M agyar Népköztársaság Belügym inisztere

V.
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