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Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség

Szám: 3430-29/1988.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TERV ÉS PÉNZÜGYI 
CSOPORTFŐNÖKÉNEK

26/1988.

I N T É Z K E D É S E

a magánszemélyek jövedelemadózásával kapcsolatban a 
költségtérítésnek, költségátalánynak, valamint a természetbeni 

juttatásnak és annak pénzbeli megvá ltásának minősülő kifizetések 
egységes értelmezése

Budapest, 1988. december hó 30-án.

A magánszemélyek jövedelemadóztatásával kapcsolatban a költségtérítés
nek, költségátalánynak, valamint a természetbeni juttatásnak és annak 
pénzbeli megváltásának minősülő kifizetések egységes értelmezéséről ki
adom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A költségtérítések, költségátalányok körébe tartoznak az 1. számú mel
lékletben meghatározott kifizetések.

2. A természetbeni juttatások, illetve azok pénzbeli megváltása körébe tar
toznak a 2. számú mellékletben meghatározott kifizetések.

3. Az 1., 2. számú mellékletekben felsorolt költségtérítések, költségátalá
nyok, természetbeni juttatások és azok pénzbeli megváltásai a személyi 
jövedelemadóról szóló 1987. évi VI. törvény 15. §-a alapján adómente
sek.
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Az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 1988. január 
1-jétől visszamenőleg alkalmazni kell. Az intézkedést a személyi állo- 
mánnyal ismertetni, a pénzügyi, anyagi munkakörben foglalkoztatottak ré- 
szére oktatni kell.

DR. HIMBER PÉTER s. k.,
r. vezérőrnagy

Készült:
Felterjesztve:
Kapják:

Nytsz.:

750 példányban, 
miniszterhelyettesnek.
23/1988. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés 
elosztója szerint.
4- 14-41/1988.
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1. SZÁMÚ melléklet

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSNEK, ILLETVE KÖLTSÉGÁTALÁNYNAK MINŐSÜLŐ KIFIZETÉSEK

Fsz. A költségtérítés, költségátalány 
megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

1. A BM Duna művészegyüttes tagjainak 
fizetett taxiköltség.

A 33/1951./I.31./ MT rendelet 12. §. alapján kiadott 30/1064/21- 
1982. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés a hivatásos 
BM együttesek egyéb pénzügyi járandóságainak szabályozásáról.

A 33/1951./I.31./ MT rendelet 10. §. figyelembevételével kiadott 
30-1062/38-1984. és módosítására kiadott 30-1071/13-1987. BM terv 
és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés a BM Művelődési Ház művész- 
együttes tagjainak taxiköltség elszámolásáról.

2. Szolgálati motorkerékpárok üzemel
tetésére folyósított átalány.

Az 59/1982./X.6./ MT rendelet 1. §. /2/ bekezdés figyelembevéte
lével kiadott a Belügyminisztérium gépjárművei rendeltetésének, a 
szervek gépjárművekkel történő ellátásának igénybevételéről szóló 
8/1983. BM utasítás és a 23/1978. BMh utasítás és módosítására ki
adott 6/1983. BM terv és pénzügyi és anyagi és technikai csoport
főnöki együttes intézkedés a szolgálati motorkerékpárok átalány
rendszerben történő üzemeltetéséről.

3. Szolgálati kerékpárok fenntartására 
folyósított átalány. 

Az 59/1982 ./XI.6./ MT rendelet 1. §. /2/ bekezdés figyelembevételé
vel kiadott Belügyminisztérium gépjárművei rendeltetésének, a szervek 
gépjárművekkel való ellátásának, igénybevételéről szóló 8/1983. BM 
BM utasitás és a 26/1972. BMh utasítás a szolgálati kerékpárok áta
lányrendszerben történő fenntartásáról.
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Fsz. A költségtérítés, költségátalány 
megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

A. Saját tulajdonú személygépkocsi szol
gálati célú használatáért fizetett 
térítés.

A 33/1951./I.31./ MT rendelet 10. §. és az 59/1982./XI.6./ MT rende
let 1. §. /2/ bekezdés figyelembevételével kiadott a Belügyminiszté
rium gépjárművei rendeltetésének, a szervek gépjárművekkel való ellá
tásának igénybevételéről szóló 8/1983. BM utasítás és a 14/1987. BM 
terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés a saját tulajdonú személy
gépkocsi szolgálati célú használata esetén elszámolható térítési díj 
megállapításáról.

5. Kegyeleti kiadások. Az 1971. 10. tvr. 29. §. alapján kiadott a halálesetek minősítésé
nek és az elhunyt belügyi halottak eltemettetésének, emléke meg
becsülésének szabályozásáról szóló 20/1972. BM parancs végrehajtá
si utasításában kapott felhatalmazás alapján kiadott 17/1983. BM 
terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés és módosítására kiadott 
10/1985. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés a kegyeleti 
kiadások normáiról és elszámolási rendjéről.

6. Tanszer vásárlási hozzájárulás. A 17/1979./XII.1./ MÜM rendelet 7. §. figyelembevételével kiadott 
a tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási intézmények bel
ügyi ösztöndíjas hallgatóinak a Belügyminisztérium szervei állomá
nyába történő kinevezéséről szóló 24/1985. BM utasítás végrehajtá
sára kiadott 11/1985. BM pénzügyi-anyagi-műszaki és személyügyi 
miniszterhelyettesi intézkedés, és a 7/1986. BM személyügyi és pénz
ügyi-anyagi-műszaki miniszterhelyettesi együttes intézkedés a nem 
magyar állampolgárok magyarországi állam és közbiztonsági képzéséről 
és továbbképzéséről szóló 22/1986. BM parancsban foglaltak végrehaj
tásáról.
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Fsz. A költségtérítés, költségátalány 
megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

7. Különélési díj, kiküldetési költség. A 33/1951./I.31./ MT rendelet alapján kiadott 17/1974. BMh utasí
tás a belföldi hivatalos kiküldetés, vezénylés, szolgálati jelle
gű utazás, valamint áthelyezés alkalmával felszámítható költségek 
megtérítésének, a felszámítás és elszámolás módjának szabályozásá
ról.

G. Képzési költség
/oktatási, utazási, szállás, élelme
zési költség és segédanyagok költ
sége/

A 17/1979./XII.1./ MüM rendelet 7. §. figyelembevételével kiadott 
a tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási intézmények bel
ügyi ösztöndíjas hallgatóinak a Belügyminisztérium szervei állomá
nyába történő kinevezéséről szóló 24/1985. BM utasítás végrehajtá
sára kiadott 18/1987. BM pénzügyi-anyagi-műszaki és személyügyi 
miniszterhelyettesi intézkedés a képzési, továbbképzési költségek 
Belügyminisztérium terhére történő átvállalásának szabályozásáról.

9. Albérleti díj hozzájárulás. Az 1971. évi 10. tvr. 32. §. és a 45/1982./X.7./ MT rendelet 7. §. 
figyelembevételével kiadott 16/1984. BMh intézkedés és módosításá
ra kiadott 13/1987. BMh intézkedés, az albérleti díj hozzájárulás 
folyósításának újbóli szabályozásáról.

10. Munkába járók utazási költségtérítése 
/86 illetve 80 % , személyi tulaj
donú gépjármű napi munkába járáshoz 
történő igénybevételéért fizetett 
költségtérítés/

A 87/1987./XII.29./ PM rendelettel módosított 6/1987./II.27./ PM 
rendelet alapján kiadott 11/1987. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki 
intézkedés a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.
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Fsz. A költségtérítés, költségátalány 
megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

11. Átköltözködési átalány, 
és utazási költség.

szállítási Az 1971. évi 10. tvr. 27. §. és a 33/1951./I.31./ MT rendelet alap
ján kiadott 17/1974. BMh utasítás, a belföldi hivatalos kiküldetés, 
vezénylés, szolgálati jellegű utazás, valamint áthelyezés alkal
mával felszámítható költségek megtérítésének, a felszámítás és el
számolás módjának szabályozásáról.

12. Rendelkezési átalány. Az 1/1983./I.1./ PM rendelet 1. §. /3/ alapján kiadott a reprezen
tációs költségek felszámításának és felhasználásának szabályozá
sáról szóló 14/1988. BM utasítás

13. Kollégiumi díj térítés. A 17/1979./XII.1./ MüM rendelet 7. §. alapján kiadott a tanulmányi 
szerződéskötésről és a felsőoktatási intézmények belügyi ösztöndí
jas hallgatóinak a Belügyminisztérium szervei állományába történő 
kinevezéséről szóló 24/1985. BM utasítás végrehajtására kiadott 
11/1985. BM pénzügyi-anyagi-műszaki és személyügyi miniszterhelyet
tesi intézkedés.

14. Jogi szakvizsga díja A 17/1979./XII.1./MüM rendelet 7. §. figyelembevételével kiadott 
18/1980. BM parancs a Tanulmányi Munka Szabályzata kiadásáról.

15. A szomszédos államokkal közös határ
átkelőhelyen szolgálatot teljesítők 
költségtérítése.

A 33/1951./I.31./ MT rendelet 12. §. és a 9/1986./VII.8./ ÁBMH 
rendelet 11.§. figyelembevételével kiadott 3/1987. BM terv és pénz
ügyi csoportfőnöki intézkedés a szomszédos államokkal közös határ- 
átkelőhelyen szolgálatot teljesítő hivatásos állományú határőrök és 
rendőrök költségtérítéséről.
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Fsz. A költségtérítés, költségátalány 
megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

16. Helyi közlekedési eszközök igénybe
vételéért fizetett költségtérítési 
átalány.

A 39/1974./XI.1./ MT rendelet 14. §. /2/ bekezdés és a 33/1951./I.31./ 
MT rendelet 9. §. figyelembevételével kiadott 36/1987. BM utasítás és 
a végrehajtására kiadott 15/1987. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki 
intézkedés a budapesti helyi közlekedési eszközök igénybevételéről.

17. Gyógyászati szolgáltatás vásárlásá
hoz nyújtható támogatás /szemüvegté
rítés, fogpótlás, stb./

Az 1971. évi 10. tvr. 26-27. § figyelembevételével kiadott 21/1988. BM 
utasítás a hivatásos állomány és a polgári alkalmazottak betegségi 
biztosításon alapuló és gyógyító megelőző ellátásának szabályozásáról.

18. Avatási előleg Az 1971. évi 10. tvr. 23. § figyelembevételével kiadott 7/1984. BM 
utasítás a Belügyminisztérium szerveinél hadkötelezettség alapján ka
tonai szolgálatot teljesítők pénzbeli járandóságairól.
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2. számú melléklet

TERMÉSZETBENI JUTTATÁSNAK, ILLETVE ANNAK PÉNZBELI MEGVÁLTÁSÁNAK MINŐSÜLŐ KIFIZETÉSEK

Fsz. Természetbeni juttatás, illetve 
pénzbeli megváltás megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

1. Hivatásos és kinevezett polgári 
állomány ruházati alapellátási 
és utánpótlási illetménye polgá
ri állományúak ruhakoptatási já
ruléka; munkaruha ellátás pénz
beli megváltása.

Az 1971. évi 10. tvr. 25. §. és a 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14.§. 
/2/ bekezdése alapján kiadott 11/1981. BM utasítás a ruházati alap- 
ellátási és utánpótlási normák módosításáról; a 27/1987. BMh intéz
kedés egyes ruházati alapellátási és utánpótlási normák módosításá
ról.

2. Önkéntes segítők ruhakoptatási 
juttatása

A 39/1974./XI.1./ MT rendelet 14. §. /2/ bekezdése alapján kiadott 
21/1986. BM utasítás, és végrehajtására kiadott 8/1986. BM terv és 
pénzügyi csoportfőnöki intézkedés a Belügyminisztérium munkájának 
önkéntes segítői részére járó ruhakoptatási juttatás szabályozásá
ról.

3. Készpénzben kifizetett anyag- 
járandóság.

A 47/1979./XI.30./ MT rendelet végrehajtására kiadott 10/1981. 
/IX.17./ EÜM rendelet 14. §. figyelembevételével kiadott a 
Belügyminisztérium és szervei munkavédelmi szabályzatáról szó
ló 35/1981. BM parancs és az 1/1987. BM terv és pénzügyi cso
portfőnöki és anyagi és technikai csoportfőnöki együttes intéz
kedés az anyagjárandósági normák és a jogosultak körének meg
állapításáról.
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Fsz. Természetbeni juttatás, illetve 
pénzbeli megváltás megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

4. Új felszerelők "M" konzerv té
rítése; elemi csapások elhárí
tásában, harckészültségi gya
korlaton résztvevők élelmezési 
költségtérítése; ügyeleti és 
ügyeletes orvosi szolgálatot 
ellátók részére fizetett étke
zési költségtérítés; kiegészí
tő éjjeli járőrpótlék térítés; 
helikoptervezetők élelmezési 
pótlék térítése; helikopter- 
szerelők élelmezési pótlék té
rítése; hidegélelmezési pótlék 
térítés; étkezési hozzájárulás; 
a sorállományú és katonai tan
intézeti hallgatók élelmezési 
normaváltsága.

A 39/1974./XI.1./ MT rendelet 14. §. I V  bekezdés és a 4/1985.
/I.19./ PM rendelet 1. §. /2/ bekezdés figyelembevételével kia
dott 27/1985. BM utasítás és módosítására kiadott 23/1987. BM 
utasítás az élelmezési normák módosításáról, az étkeztetés igény- 
bevételének és térítési dijának megállapításáról.

5. Autópályán szolgálatot teljesí
tők részére fizetett hűsítő 
ital térítés.

A 47/1979./XI.30./ MT rendelet végrehajtására megjelent 15/1980. 
/XII.29./ EüM rendelet 1. §. /2/ bekezdés alapján kiadott a Belügy
minisztérium és szervei munkavédelmi szabályzatáról szóló 35/1981. 
BM parancs és a 30-1053/56-1973. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki 
utasítás és módosítására kiadott 30-1103/16-1977. és 30-1064/12- 
1986. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki utasítás a hűsítő ital 
ellátás az autópályán szolgálatot teljesítők részére rendszere
sítéséről.

6. Terrorelhárító szolgálat kalória- 
pénze.

Az 1971. évi 10. tvr. 26. §. és a 39/1974./XI.1./ MT rendelet 14.§. 
/2/ bekezdés figyelembevételével kiadott 3/1985. BM utasítás a For
radalmi Rendőri Ezred speciális feladatok végrehajtására kijelölt 
állománya részére veszélyességi pótlék és kalóriapénz rendszeresí
téséről.
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FSZ. Természetbeni juttatás, illetve 
pénzbeli megváltás megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

7. Önkéntes segítők szolgálati tény
kedésével összefüggő fényképezési 
költség.

A 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 13. §. /11/ és 14. §. /2/ bekezdés fi
gyelembevételével kiadott 39/1985. BM parancs a Belügyminisztérium 
munkájának önkéntes segítői szabályzatának kiadásáról.

8. Körzeti megbízottak állandó kiadá
sai fedezetére folyósított áta
lány.

A 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14. §. /2/ bekezdés figyelembevételé
vel kiadott 4/1970. BM I. Főcsoportfőnöki utasítás a körzeti megbí
zottak ellátási rendszerének szabályozásáról.

9.

10.

11.

Szolgálati állatok élelmezési 
költség átalánya.

BM Duna művészegyüttes és szimfo
nikus zenekar tagjainak fizetett 
húr- és nádpénz, cimbalom hangol- 
tatási díj, sminkpénz, kalóriapénz.

Külföldi tanintézetekbe vezényelt 
hallgatók külföldi pótléka.

A 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14. §. /2/ bekezdés és a 2/1987. BM 
terv és pénzügyi és anyagi és technikai csoportfőnöki együttes in
tézkedés a kutyatáp normák /átalányok/ módosításáról.

A 30-1064/21-1982. számú BM terv és pénzügyi csoportfőnöki in
tézkedés a hivatásos BM együttesek egyéb pénzügyi járandóságainak 
szabályozásáról.

Az 1971. évi 10. tvr. 23. §., a 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14. §. 
/2/ bekezdés figyelembevételével kiadott 18/1980. BM parancs végre
hajtására megjelent 9/1986. BMh intézkedés a külföldi tanintézetekbe 
vezényelt belügyi hallgatók pénzügyi-anyagi ellátásának szabályozá
sáról.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség

No 080
Szám : 3430—29/1988.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TERV ÉS PÉNZÜGYI 
CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

26/1988.
I N T É Z K E D É S E

Budapest, 1988. december 30-án.
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17 példány érkezett.  Kapja: /nem olvasható/
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség

Szám: 3430-29/1988.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TERV ÉS PÉNZÜGYI 
CSOPORTFŐNÖKÉNEK

26/1988.

I N T É Z K E D É S E

a magánszemélyek jövedelemadózásával kapcsolatban a 
költségtérítésnek, költségátalánynak, valamint a természetbeni 

juttatásnak és annak pénzbeli megváltásának minősülő kifizetések 
egy séges értelmezése

Budapest, 1988. december hó 30-án.

A magánszemélyek jövedelemadóztatásával kapcsolatban a költségtérítés
nek, költségátalánynak, valamint a természetbeni juttatásnak és annak 
pénzbeli megváltásának minősülő kifizetések egységes értelmezéséről ki
adom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A költségtérítések, költségátalányok körébe tartoznak az 1. számú mel
lékletben meghatározott kifizetések.

2. A természetbeni juttatások, illetve azok pénzbeli megváltása körébe tar
toznak a 2. számú mellékletben meghatározott kifizetések.

3. Az 1., 2. számú mellékletekben felsorolt költségtérítések, költségátalá
nyok, természetbeni juttatások és azok pénzbeli megváltásai a személyi 
jövedelemadóról szóló 1987. évi VI. törvény 15. §-a alapján adómente
sek.
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Az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 1988. január 
1-jétől visszamenőleg alkalmazni kell. Az intézkedést a személyi állo
mánnyal ismertetni, a pénzügyi, anyagi munkakörben foglalkoztatottak ré
szére oktatni kell.

DR. HIMBER PÉTER s. k.,
r. vezérőrnagy

Készült:
Felterjesztve:
Kapják:

Nytsz.:

750 példányban, 
miniszterhelyettesnek.
23/1988. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés 
elosztója szerint.
4-14-41/1988.
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1. számú melléklet

k ö l t s é g t é r í t é s n e k, ILLETVE KÖLTSÉGÁTALÁNYNAK MINŐSÜLŐ KIFIZETÉSEK

Fsz. A költségtérítés, költségátalány 
megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

1. A BM Duna művészegyüttes tagjainak 
fizetett taxiköltség.

A 33/1951. /I.31./ MT rendelet 12. §. alapján kiadott 30/1064/21- 
1982. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés a hivatásos 
BM együttesek egyéb pénzügyi járandóságainak szabályozásáról.

A 33/1951. /I.31./ MT rendelet 10. §. figyelembevételével kiadott 
30-1062/38-1984. és módosítására kiadott 30-1071/13-1987 . BM terv 
és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés a BM Művelődési Ház művész- 
együttes tagjainak taxiköltség elszámolásáról.

2. Szolgálati motorkerékpárok üzemel
tetésére folyósított átalány.

Az 59/1982. /X.6./ MT rendelet 1. §. /2/ bekezdés figyelembevéte
lével kiadott a Belügyminisztérium gépjárművei rendeltetésének, a 
szervek gépjárművekkel történő ellátásának igénybevételéről szóló 
8/1983. BM utasítás és a 23/1978. BMh utasítás és módosítására ki
adott 6/1983. BM terv és pénzügyi és anyagi és technikai csoport- 
főnöki együttes intézkedés a szolgálati motorkerékpárok átalány- 
rendszerben történő üzemeltetéséről.

3. Szolgálati kerékpárok fenntartására 
folyósított átalány. 

Az 59/1982. /XI.6./ MT rendelet 1. §. /2/ bekezdés figyelembevételé
vel kiadott Belügyminisztérium gépjárművei rendeltetésének, a szervek 
gépjárművekkel való ellátásának, igénybevételéről szóló 8/1983. BM 
BM utasítás és a 26/1972. BMh utasítás a szolgálati kerékpárok áta
lányrendszerben történő fenntartásáról.

ÁBTL - 4.2 - 3430 - 29/1988 /ló
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FSZ. A költségtérítés, költségátalány 
megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

4. Saját tulajdonú személygépkocsi szol
gálati célú használatáért fizetett 
térítés.

A 33/1951. /I.31./ MT rendelet 10. §. és az 59/1982. /XI.6./ MT rende
let 1. §. /2/ bekezdés figyelembevételével kiadott a Belügyminiszté
rium gépjárművei rendeltetésének, a szervek gépjárművekkel való ell á
tásának igénybevételéről szóló 8/1983. BM utasítás és a 14/1987. BM 
terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés a saját tulajdonú személy- 
gépkocsi szolgálati célú használata esetén elszámolható térítési díj 
megállapításáról.

5. Kegyeleti kiadások. Az 1971. 10. tvr. 29. §. alapján kiadott a halálesetek minősítésé
nek és az elhunyt belügyi halottak eltemettetésének, emléke meg
becsülésének szabályozásáról szóló 20/1972. BM parancs végrehajtá
si utasításában kapott felhatalmazás alapján kiadott 17/1983. BM 
terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés és módosítására kiadott 
10/1985. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés a kegyeleti 
kiadások normáiról és elszámolási rendjéről.

6. Tanszer vásárlási hozzájárulás. A 17/1979. /XII.1./ MüM rendelet 7. §. figyelembevételével kiadott 
a tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási intézmények bel
ügyi ösztöndíjas hallgatóinak a Belügyminisztérium szervei állomá
nyába történő kinevezéséről szóló 24/1985. BM utasítás végrehajtá
sára kiadott 11/1985. BM pénzügyi-anyagi-műszaki és személyügyi 
miniszterhelyettesi intézkedés, és a 7/1986. BM személyügyi és pénz
ügyi-anyagi-műszaki miniszterhelyettesi együttes intézkedés a nem 
magyar állampolgárok magyarországi állam és közbiztonsági képzéséről 
és továbbképzéséről szóló 22/1986. BM parancsban foglaltak végrehaj
tásáról.
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Fsz. A költségtérítés, költségátalány 
megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

7. Különélési díj, kiküldetési költség. A 33/1951. /I.31./ MT rendelet alapján kiadott 17/1974. BMh utasí
tás a belföldi hivatalos kiküldetés, vezénylés, szolgálati jelle
gű utazás, valamint áthelyezés alkalmával felszámítható költségek 
megtérítésének, a felszámítás és elszámolás módjának szabályozásá
ról.

8. Képzési költség
/oktatási, utazási, szállás, élelme
zési költség és segédanyagok költ
sége/

A 17/1979. /XII.1./ MüM rendelet 7. §. figyelembevételével kiadott 
a tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási intézmények bel
ügyi ösztöndíjas hallgatóinak a Belügyminisztérium szervei állomá
nyába történő kinevezéséről szóló 24/1985. BM utasítás végrehajtá
sára kiadott 18/1987. BM pénzügyi-anyagi-műszaki és személyügyi 
miniszterhelyettesi intézkedés a képzési, továbbképzési költségek 
Belügyminisztérium terhére történő átvállalásának szabályozásáról.

9. Albérleti díj hozzájárulás. Az 1971. évi 10. tvr. 32. §. és a 45/1982. /X.7./ MT rendelet 7. §. 
figyelembevételével kiadott 16/1984. BMh intézkedés és módosításá
ra kiadott 13/1987. BMh intézkedés, az albérleti díj hozzájárulás 
folyósításának újbóli szabályozásáról.

10. Munkába járók utazási költségtérítése 
/86 %, illetve 80 % , személyi tulaj
donú gépjármű napi munkába járáshoz 
történő igénybevételéért fizetett 
költségtérítés/

A 87/1987. /XII.29./ PM rendelettel módosított 6/1987. /II.27./ PM 
rendelet alapján kiadott 11/1987. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki 
intézkedés a munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről.

ÁBTL - 4.2 - 3430 - 29/1988/18
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Fsz. A költségtérítés, költségátalány 
megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

11. Átköltözködési átalány, 
és utazási költség.

szállítási Az 1971. évi 10. tvr. 27. §. és a 33/1951. /I.31./ MT rendelet alap
ján kiadott 17/1974. BMh utasítás, a belföldi hivatalos kiküldetés, 
vezénylés, szolgálati jellegű utazás, valamint áthelyezés alkal
mával felszámítható költségek megtérítésének, a felszámítás és el
számolás módjának szabályozásáról.

12. Rendelkezési átalány. Az 1/1983. /I.1./ PM rendelet 1. §. /3/ alapján kiadott a reprezen
tációs költségek felszámításának és felhasználásának szabályozá
sáról szóló 14/1988. BM utasítás

13. Kollégiumi díj térítés. A 17/1979. /XII.1./ MüM rendelet 7. §. alapján kiadott a tanulmányi 
szerződéskötésről és a felsőoktatási intézmények belügyi ösztöndí
jas hallgatóinak a Belügyminisztérium szervei állományába történő 
kinevezéséről szóló 24/1985. BM utasítás végrehajtására kiadott 
11/1985. BM pénzügyi-anyagi-műszaki és személyügyi miniszterhelyet
tesi intézkedés.

14. Jogi szakvizsga dija A 17/1979. /XII.1./ MüM rendelet 7. §. figyelembevételével kiadott 
18/1980. BM parancs a Tanulmányi Munka Szabályzata kiadásáról.

15. A szomszédos államokkal 
átkelőhelyen  
költségtéritése.

közös határ- 
szolgálatot teljesítők

A 33/1951. /I.31./ MT rendelet 12. §. és a 9/1986. /VII.8./ ÁBMH 
rendelet 11.§. figyelembevételével kiadott 3/1987. BM terv és pénz
ügyi csoportfőnöki intézkedés a szomszédos államokkal közös határ- 
átkelőhelyen szolgálatot teljesítő hivatásos állományú határőrök és 
rendőrök költségtérítéséről.

ÁBTL - 4.2 - 3430 - 29/1988/ 19
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Fsz. A költségtérítés, költségátalány 
megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

16. Helyi közlekedési eszközök igénybe
vételéért fizetett költségtérítési 
átalány.

A 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14. §. /2/ bekezdés és a 33/1951. /I.31./ 
MT rendelet 9. §. figyelembevételével kiadott 36/1987. BM utasítás és 
a végrehajtására kiadott 15/1987. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki 
intézkedés a budapesti helyi közlekedési eszközök igénybevételéről.

17. Gyógyászati szolgáltatás vásárlásá
hoz nyújtható támogatás /szemüvegté
rítés, fogpótlás, stb./

Az 1971. évi 10. tvr. 26-27. § figyelembevételével kiadott 21/1988. BM 
utasítás a hivatásos állomány és a polgári alkalmazottak betegségi 
biztosításon alapuló és gyógyító megelőző ellátásának szabályozásáról.

18. Avatási előleg Az 1971. évi 10. tvr. 23. § figyelembevételével kiadott 7/1984. BM 
utasítás a Belügyminisztérium szerveinél hadkötelezettség alapján ka
tonai szolgálatot teljesítők pénzbeli járandóságairól.
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2. SZÁMÚ melléklet

TERMÉSZETBENI JUTTATÁSNAK, ILLETVE ANNAK PÉNZBELI MEGVÁLTÁSÁNAK MINŐSÜLŐ KIFIZETÉSEK

Fsz. Természetbeni juttatás, illetve 
pénzbeli megváltás megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

1. Hivatásos és kinevezett polgári 
állomány ruházati alapellátási 
és utánpótlási illetménye polgá
ri állományúak ruhakoptatási já
ruléka; munkaruha ellátás pénzbeli 

 megváltása.

Az 1971. évi 10. tvr. 25. §. és a 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14.§. 
/2/ bekezdése alapján kiadott 11/1981. BM utasítás a ruházati alap- 
ellátási és utánpótlási normák módosításáról; a 27/1987. BMh intéz
kedés egyes ruházati alapellátási és utánpótlási normák módosításá
ról.

2. Önkéntes segítők ruhakoptatási 
juttatása

A 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14. §. /2/ bekezdése alapján kiadott 
21/1986. BM utasítás, és végrehajtására kiadott 8/1986. BM terv és 
pénzügyi csoportfőnöki intézkedés a Belügyminisztérium munkájának 
önkéntes segítői részére járó ruhakoptatási juttatás szabályozásá
ról.

3. Készpénzben kifizetett anyag- 
járandóság.

A 47/1979. /XI.30./ MT rendelet végrehajtására kiadott 10/1981. 
/IX.17./ EüM rendelet 14. §. figyelembevételével kiadott a 
Belügyminisztérium és szervei munkavédelmi szabályzatáról szó
ló 35/1981. BM parancs és az 1/1987. BM terv és pénzügyi cso
portfőnöki és anyagi és technikai csoportfőnöki együttes intéz
kedés az anyagjárandósági normák és a jogosultak körének meg
állapításáról.
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Fsz. Természetbeni juttatás, illetve 
pénzbeli megváltás megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

4 . Új felszerelők "M" konzerv té
rítése; elemi csapások elhárí
tásában, harckészültségi gya
korlaton résztvevők élelmezési 
költségtérítése; ügyeleti és 
ügyeletes orvosi szolgálatot 
ellátók részére fizetett étke
zési költségtérítés; kiegészí
tő éjjeli járőrpótlék térítés; 
helikoptervezetők élelmezési 
pótlék térítése; helikopter- 
szerelők élelmezési pótlék té
rítése; hidegélelmezési pótlék 
térítés; étkezési hozzájárulás; 
a sorállományú és katonai tan
intézeti hallgatók élelmezési 
normaváltsága.

A 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14. §. /2/ bekezdés és a 4/1985. 
/I.19./ PM rendelet 1. §. /2/ bekezdés figyelembevételével kia
dott 27/1985. BM utasítás és módosítására kiadott 23/1987. BM 
utasítás az élelmezési normák módosításáról, az étkeztetés igény- 
bevételének és térítési dijának megállapításáról.

5. Autópályán szolgálatot teljesí
tők részére fizetett hűsítő 
ital térítés.

A 47/1979. /XI.30./ MT rendelet végrehajtására megjelent 15/1980. 
/XII.29./ EüM rendelet 1. §. /2/ bekezdés alapján kiadott a Belügy
minisztérium és szervei munkavédelmi szabályzatáról szóló 35/1981. 
BM parancs és a 30-1053/56-1973. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki 
utasítás és módosítására kiadott 30-1103/16-1977. és 30-1064/12- 
1986. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki utasítás a hűsítő ital 
ellátás az autópályán szolgálatot teljesítők részére rendszere
sítéséről.

6. Terrorelháritó szolgálat kalória- 
pénze.

Az 1971. évi 10. tvr. 26. §. és a 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14.§. 
/2/ bekezdés figyelembevételével kiadott 3/1985. BM utasítás a For
radalmi Rendőri Ezred speciális feladatok végrehajtására kijelölt 
állománya részére veszélyességi pótlék és kalóriapénz rendszeresí
téséről.
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Fsz. Természetbeni juttatás, illetve 
pénzbeli megváltás megnevezése A vonatkozó rendelkezés száma, tárgya

7. Önkéntes segítők szolgálati tény
kedésével összefüggő fényképezési 
költség.

A 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 13. §. /11/ és 14. §. /2/ bekezdés fi
gyelembevételével kiadott 39/1985. BM parancs a Belügyminisztérium 
munkájának önkéntes segítői szabályzatának kiadásáról.

8. Körzeti megbízottak állandó kiadá
sai fedezetére folyósított áta
lány.

A 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14. §. /2/ bekezdés figyelembevételé
vel kiadott 4/1970. BM I. Főcsoportfőnöki utasítás a körzeti megbí
zottak ellátási rendszerének szabályozásáról.

9. Szolgálati állatok élelmezési 
költség átalánya.

A 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14. §. /2/ bekezdés és a 2/1987. BM 
terv és pénzügyi és anyagi és technikai csoportfőnöki együttes in
tézkedés a kutyatáp normák /átalányok/ módosításáról.

10. GM Duna művészegyüttes és szimfo
nikus zenekar tagjainak fizetett 
húr- és nádpénz, cimbalom hangol- 
tatási díj, sminkpénz, kalóriapénz.

A 30-1064/21-1982. számú BM terv és pénzügyi csoportfőnöki in
tézkedés a hivatásos BM együttesek egyéb pénzügyi járandóságainak 
szabályozásáról.

11. Külföldi tanintézetekbe vezényelt 
hallgatók külföldi pótléka.

Az 1971. évi 10. tvr. 23. §., a 39/1974. /XI.1./ MT rendelet 14. §. 
/2/ bekezdés figyelembevételével kiadott 18/1980. BM parancs végre
hajtására megjelent 9/1986. BMh intézkedés a külföldi tanintézetekbe 
vezényelt belügyi hallgatók pénzügyi-anyagi ellátásának szabályozá
sáról.
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