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EGYÜTTES IN TÉ Z K E D É SE

a védőétel ellátás megszüntetésével összefüggő feladatok
végrehajtásáról

Budapest, 1981. évi augusztus hó 5-én.

A 16/1981. számú belügyminiszteri utasítás 31. pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a védőétel ellátás megszüntetésével össze
függő feladatok végrehajtására kiadjuk az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A Belügyminisztériumban és szerveinél a 4/1974. sz. minisz
terhelyettesi utasítás rendelkezései szerint védőételre jogosult 
BM. hivatásos és polgári állományúakat 1981. július 1-i hatál
lyal egyszeri illetmény (beosztási-, munkaköri illetmény, alap
bér) emelésben kell részesíteni.

2. Az illetményemelés összegét a dolgozó 1981. január 1-től jú
nius 30-ig kapott védőétel ellátmányának egy hónapra jutó át
laga alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:

Védőétel ellátmány értéke Illetményemelés összege
Ft/hó _______ Ft/hó_________

50 — Ft-ig 50— Ft
51 — 100,— Ft-ig 100— Ft

101,— Ft felett 150,— Ft
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3. Az illetményemeléshez szükséges bérkeretet a BM Terv és 
Pénzügyi Csoportfőnökségtől 1981. szeptember 30-ig kell igé
nyelni. Az igénylésnek tartalmaznia kell az 1981. június 30-án 
védőételre jogosult nevét, állománycsoportját, munkakörének 
pontos megnevezését, 1981. I. félévi védőétel ellátmánya érté
kének egy havi átlagát, valamint a BM Egészségügyi Csoport- 
főnökség védőétel ellátást engedélyező határozatának számát.

4. Ez az intézkedés 1981. július 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 
4/1974. számú belügyminiszter-helyettesi utasítással kiadott
Élelmezési Szakutasítás
— IV. fejezetének 31. pontja,
— I. sz. Függelékének 12. 1. — 12. 3. pontjai,
— II. sz. Függelékének „Védőétel, Melegítőital” című része, 

valamint az 1. sz. táblázatának 8. pontja,
— III. sz. Függelékének 34., 35. számú elszámolási mintái
helyett az intézkedés 1—5. sz. mellékletében foglaltakat kell 
alkalmazni. Az intézkedést az érintett állománnyal ismertetni 
kell.

SZENTPÉTERI GYULA s. k ,
r. ezredes 

csoportfőnök

KINCSES ZOLTÁN s. k,
r. ezredes

főcsoportfőnök-helyettes
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1. sz. m elléklet

Az „Élelmezési szakutasítás” IV. fejezet:

31. Védőital ellátás szabályai 

31. 1. Védőital ellátás:
A hideg évszakokban szabadban szolgálatot teljesítőket, sza
badban, vagy alacsony hőmérsékletű helyiségekben munkála
tokat végzőket, az egészségre ártalmas magas hőmérsékletű 
munkahelyen dolgozókat egészségük védelme érdekében védő
itallal kell ellátni.
Védőital ellátásra jogosultak mindazok a
— sorállományúak és tartalékos kiképzésre, továbbképzésre 

behívottak,
— hivatásos és polgári állományúak,
akik a II. sz. függelékben meghatározott szolgálatot látnak el, 
illetve munkakörben dolgoznak.
Az ellátásra jogosultak részére a jogcím szerinti védőitalt térí
tés nélkül kell kiszolgáltatni azokon a napokon, amelyeken a 
szolgálati (munka) idejükből legalább 3 órát a jelzett feladat
körben töltenek el.
A védőitalt a munkahelyen kell elfogyasztani, pénzzel megvál
tani szigorúan tilos!
A védőital biztosítására személyenként és naponta a minden
kor érvényes Ft norma pénzértéke használható fel.

31.2. Az ellátás megszervezése, biztosítása:
A védőital ellátás megszervezése és biztosítása az élelmezési 
szakszolgálat feladata.
Az igényjogosultakat védőitallal elsősorban az elhelyezési kör
letekben működő, normaélelmezést folytató konyhák, illetőleg 
saját kezelésű közétkeztetések útján kell ellátni.
Azoknál az alegységeknél, ahol normaélelmezést biztosító 
konyha (közétkeztetés) nincs, a védőital készítéséhez szükséges 
anyagokat az állandó előleg terhére az alegység köteles besze
rezni. A védőital elkészíttetéséről az alegység parancsnok köte
les gondoskodni.

31. 3. Védőitalok: 
a) melegítőital:

A hideg évszakokban a szabadban szolgálatot teljesítőknek, 
munkát végzőknek, vagy olyan zárt munkahelyen dolgo
zóknak, ahol a munkahelyi hőmérséklet — a munka ter
mészete miatt — tartósan a +10 °C-ot nem haladja meg, 
védőitalként melegítőitalt kell biztosítani.
A szabadban munkálatokat végzők, vagy szolgálatot ellátók 
azokon a napokon jogosultak melegítőitalra, amikor a Me-
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teorológiai Intézet jelentése szerint a várható napi közép
hőmérséklet a +4  °C-ot nem haladja meg.
A melegítőitalt — térítés nélkül — lehetőleg két részben, 
a szolgálatba (munkába) induláskor és a bevonuláskor kell 
kiszolgáltatni.

b) 0,1% konyhasót tartalmazó szénsavas víz:
A védőital korlátlan fogyasztásának lehetőségét kell biztosí
tani az olyan munkahelyeken dolgozók számára, ahol az át
lagos hőmérséklet eléri vagy meghaladja az alábbi értéke
ket:
— könnyű fizikai munkánál 26 °C
— közepesen nehéz fizikai munkánál 24 °C
— nehéz fizikai munkánál 22 °C

A védőital ellátásra jogosultak körét, valamint a kiszolgáltat
ható mennyiséget a II. sz. függelék tartalmazza.

31. 4. BM szervek által foglalkoztatott BV intézeti elítéltek, BM 
szervek által fogvatartottak melegítőitallal való ellátása
Melegítőital ellátásra a BM szervek által foglalkoztatott bv. 
intézeti elítéltek és a fogvatartottak is jogosultak.
A jogosultságot meghatározó feltételek fennállása esetén az 
elítéltek, fogvatartottak ellátása a személyi állományéval 
azonos legyen.

31. 5. A védőital készítésének, tárolásának és kiszolgálásának alap
vető közegészségügyi szabályai.

A védőital készítéséhez ivóvíz minőségű vizet kell használni.
A védőital elkészítéséhez csak olyan anyagból készült gépet, 
csapot, töltésre szánt palackot, ballont, szifonfejet és edényze
tet (a továbbiakban együtt: edényzetet) szabad használni, 
amelyből mérgező, vagy egyébként káros szennyeződés nem 
oldódhat ki.
A védőital készítésére, tárolására és kiszolgálására használt 
edényzetet tisztán kell tartani és rendszeresen fertőtleníteni 
szükséges. Töltés előtt az edényzetet ivóvíz minőségű folyóvíz
zel át kell öblíteni.
Az edényzetet más célra igénybevenni nem szabad.
Ha a védőital tárolása csak a munkahelyen, üzemi helyiség
ben oldható meg, arra a környezeti szennyeződéstől és felme
legedéstől, vagy lehűléstől védett részt kell kijelölni. Ennek 
tisztántartásáról is gondoskodni kell.
A védőitalt fogyasztásáig az alábbiakban megjelölt hőfokon 
kell tartani:
— melegítőital (tea) 50 °C
— 0,1%-os konyhasó tartalmú szénsavas víz 15—20 °C
Ha a védőital elfogyasztásához szükséges ivóedények folyama
tos összegyűjtése és háromfázisú mosogatása nem oldható meg, 
minden dolgozó számára külön (jelzett) ivóedényt kell biztosí
tani. Ennek tisztántartása a dolgozó feladata.
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2. sz. m elléklet

Élelmezési szakutasítás I. sz. függelék:

12. Védőital elszámolása

12. 1. Normaélelmezést folytató egységeknél
A normaélelmezést folytató egységeknél az igényjogosultak 
részére biztosított védőital a normaélelmezésekről készített 
,,Havi elszámolás és jelentés"-ben kell elszámolni.
A „Havi elszámolás és jelentés”
— I. részében az ,,Egyéb normákra, pótlékokra jogosultak 

száma” c. hasábokban az igényjogosultak napi létszám
adatait,

— az V. részben pedig a létszám után személyenként és na
ponta felszámítható pénznorma összegét

kell feltüntetni.

12. 2. Közétkeztetések útján való ellátás esetén
A közétkeztetés által biztosított védőitalt a III. sz. függelék 
35. sz. mintája szerinti — házilag készített —nyomtatvá
nyon kell elszámolni.
Az alegység parancsnoka az ellátásra jogosultak létszámát 
köteles naponta szolgálati jegyen a közétkeztetés vezetőjé
nek bejelenteni.
A közétkeztetés vezetője köteles gondoskodni a védőital be
szerzéséről, elkészítéséről és kiadásáról.
A közétkeztetés vezetőjének a ténylegesen kiszolgáltatott vé
dőital adagszámot a két példányban folyamatosan vezetett 
,,Elszámolás"-ba naponta be kell vezetni, a hó végén a be
jegyzett napi adagszámokat össze kell adni, a tárgyhóban 
felszámítható Ft értéket és a ténylegesen kiadott mennyisé
get az elszámolások hátlapján be kell jegyezni, majd ezt kö
vetően az elszámolásokat az alegység parancsnokkal igazol
tatni kell.
Térítési összegként csak a ténylegesen felhasznált (kiadott) 
élelmezési anyagok értéke számolható fel. A térítés összege 
a személyenként és naponta felszámítható pénznorma össze
gét nem haladhatja meg.
Az „Elszámolás” 1. példányát felülvizsgálat és a térítési ös
szeg kiutalása végett közvetlenül a számadótest pénzügyi 
szolgálatához kell felterjeszteni. Az elszámolás másodpéldá
nyát a „Pénztárkönyv” bevételi okmányához kell csatolni.

12. 3. Normaélelmezést nem folytató, közétkeztetéssel nem rendel
kező alegységeknél

A saját hatáskörben biztosított védőitalt a III. sz. függelék 35. 
sz. mintája szerinti —házilag készített — nyomtatványon kell 
elszámolni.
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Az „Elszámolás"-t az alegység parancsnoka köteles folyama
tosan vezetni.
A nyomtatvány első oldalán a ténylegesen kiadott védőital 
adagszámot kell feltüntetni, s hó végén a napi adagszámot ös
sze kell adni.
A második oldal első sorába az adagszámok és a Ft norma 
szorzatát kell bejegyezni.
A második oldal 2—6. sorában az adatokat anyagban és Ft ér
tékben kell kimutatni. A kitöltött nyomtatványt felülvizsgá
lat és a tárgyhavi beszerzés számlaösszegének kiutalása vé
gett az állandó előleg elszámolás keretében a számadótest 
pénzügyi szolgálatához kell felterjeszteni.
Az alegységek részére csak a ténylegesen beszerzett élelmezési 
anyagok értékét szabad kifizetni.
A tárgyhavi felhasználás Ft értéke a személyenként és naponta 
felszámítható pénznorma összegét nem haladhatja meg.
Jogtalan, vagy magasabb összeg felszámítása esetén kártérítési 
eljárást kell lefolytatni.
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3. sz. m elléklet

Élelmezési szakutasítás II. sz. függelék:

Védőitalok:

Felszámítható az ÉSZU 31. pontjában levő feltételek fennállása 
esetén — testületi és állomány viszonyra való tekintet nélkül — 
az alábbiakban részletezett szolgálatot ellátók, illetve munkakör
ben dolgozók után.

A személyenként és naponta elszámolható összeget a függelék 1. 
sz. táblázata tartalmazza.

Melegítőital:

Igényjogosultak
„A”

— a hidaknál, repülőtereken, ipari objek
tum oknál szolgálatot teljesítő őrök és 
vasútbiztosító őrök,

— a kötött őrhelyeken szolgálatot teljesítő 
őrszemek,

— határőr járőrök,

— folyam rendészeti szolgálatot ellátó já r
őrök,

— repülőgép szerelők és segédszerelők,

— mindazok a BM beosztottak, (alkalma
zottak), akik őrszolgálaton kívül sza
badban végeznek különböző m unkát, 
továbbá

— az olyan helyiségben dolgozó BM be
osztottak (alkalmazottak) is, ahol a 
m unka term észete m iatt a hőm érséklet 
tartósan a + 1 0  °C-ot nem haladja meg.

Kiadható egy főre 
naponta

5 dl cukrozott citromos 
tea, vagy
5 dkg cukrozott kávépor
ból készült 5 dl kávé

"B”

a rendőrségi
— mozgóőrszemek, járőrök és a velük 

együtt szolgálatot teljesítő önkéntes 
rendőrök,

— közlekedésrendészeti szolgálatot ellátó
forgalomirányítók, am ennyiben nem 5 dl cukrozott citromos
forgalomirányító toronyban teljesíte- vagy
nek szolgálatot, 5 dkg cukrozott kávépor-

— m otorkerékpáron szolgálatot teljesítő, ból készült 5 dl kávé 
közlekedést és gépjárm űveket ellenőrző
járőrök,

— közlekedési járőrszolgálatot ellátók, 
baleseti helyszínelést végzők,

— vasúti szállítmánykísérők.

— 7 —
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0,1% konyhasót tartalmazó szénsavas víz:

Igényjogosultak Kiadható egy főre 
naponta

— konyhai dolgozók,
— kazánfűtők (ha a kazán felülete legalább 

50 m 2), vagy annál nagyobb
— mosoda üzemi dolgozók,
— eü. intézeteknél a sterilizálóban dolgo

zók,
— erős áram ú berendezéseket kezelők,
— gépterm i dolgozók,
— a FEP-eken zárt helyiségekben, kezelő 

területeken, a figyelőtoronyban és re 
pülőtéren szolgálatot ellátók.

0,1% konyhasót tartalm a
zó szénsavas víz 
szükség szerint.

ÁBTL - 4.2 - 3303/12 - 1981 /8
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4. sz. melléklet

1. sz. táblázat

Élelmezési Szakutasítás II. sz. Függelék

8 P ó tlékok :

a) hegyi (élm.) pótlék

b) csökkentett összegű 
hegyipótlék

 c) sportpótlék

d) védőitalok

e) hideg élm. pótlék

I. és az I/a. sz. élm. alap-
norm án felül 3,20

2,20

I., I/a. és az I/b. sz. élm. 
alapnorm án felül 6,80

az igényjogosultsági feltéte
lek fennállása esetén 1,40

6,40

ÁBTL - 4.2 - 3303/12 - 1981 /9
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5. sz. melléklet

Élelmezési Szakutasítás III. sz. Függelék 35. sz. m inta
(I. sz. Függ. 12. 2. pont)

a szerv, vagy közétkeztetés megnevezése

E L S Z Á M O L Á S

az igényjogosultak részére 19...........  évi ...................................... hóban kiszolgáltatott védőitalról
és a készítéshez beszerzett (kiadott) élm. anyagokról

N
ap

ok N api közép-hőm érséklet
K i s z o l g á l t a t o t t  

v é d ő i t a l a d a g s z á m a N
ap

ok Napi 
közép- 

hőm érséklet

K iszolgáltatott
védőital

adagszám a N
ap

ok Napi
közép

hőm érséklet

K iszolgáltatott
védőital

adagszám a

1 11 21

2 12 22

3 13 23

10 20 30

31

Kiszolgáltatott adag összesen:

, 19...........  évi hó ........... -n.

Házilag készítendő!
a közétkeztetés vezetője
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tló Pénzértéke

mértékegysége dkg kg kg tabl. F t fill.

1. Tárgyhóban felszám ítható 

............... adag u tán  (á: .......................  Ft)

2. Előző havi készlet m aradvány

3. Tárgyhavi beszerzés (vagy a tárgyhóban 
kiadott mennyiség)

4. Készlet összesen:

5. Tárgyhavi felhasználás

6. Tárgyhóvégi készletm aradvány

A beszerzés szükségességét és m egtörténtét, a védőital felszám ításának jogosságát és a kiadás 
m egtörténtét igazolom.

Kérem a csatolt ................ db ............................  F t értékű számla kifizetését.

(Vagy: kérem  ....................  F t térítési összeg ..........................................................  közétkeztetése ré 
szére történő kiutalását.)

, 19 .......  évi hó ...........  nap.

a szerv parancsnoka
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