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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 

13. számú utasítása 

TÁRGY: Kölcsönös Segítő Takarékpénztár 
megalakítása

A  Pénzügyminiszter 34/1957. (X I. 5.) számú rendelete az üzemek és hiva
talok dolgozói részére lehetővé teszi, hogy az Országos Takarékpénztár irá
nyítása mellett Kölcsönös Segítő Takarékpénztárakat ( továbbiakban K S T ) 
szervezhessenek.

A  Belügyminisztérium rendelkezésére álló illetményelőleg keretek korlátozott 
mértéke, valamint a belügyi dolgozók takarékossági lehetőségének kiszélesí
tése szükségessé teszi, hogy az üzemek és polgári hivatalok dolgozói részére 
nyújtott lehetőségeknek megfelelően a belügyi szervek részére is lehetőség nyíl
jon KST-k alakítására.

Ennek megfelelően a Belügyminisztériumnál és szerveinél 1958. április 1-től 
kezdve KST-k szervezéséhez hozzájárulok.

A z egységek szervezés, a KST-k területi elhatároltságának rendje érdekében 
KST-ket szervezni az alábbi BM. szerveknél lehet:

1. A  minisztérium központjában, az Országos Rendőrfőkapitányságon, vala
mint a főosztályokon és önálló osztályokon főosztályonként, illetve önálló 
osztályonként 1- 1 KST-t. Azon központi főosztályokon, illetve önálló 
osztályokon, ahol a dolgozók kis létszáma K ST  alakítását nem teszi lehe
tővé, több szerv összevonása útján kell egy K ST-t alakítani.

2. A  budapesti és megyei rendőrfőkapitányságokon főkapitányságonként, a 
főkapitányságok teljes személyi állományára nézve 1- 1 K S T -t (járási 
osztályokon, kerületi kapitányságokon önálló K ST-t szervezni nem lehet).

3. A  BM. Határőrség Országos Parancsnokságon a központi hivatásos és 
polgári állományára nézve egy KST-t, Hőr. kerületeknél kerületenként egy- 
egy K ST  szervezhető.

4. A  BM. Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságon a büntetésvégre
hajtás teljes személyi állományára nézve egy KST-t.

5. A  BM. Tűzrendészet Országos Parancsnokságon az állami tűzoltóság tel
jes személyi állományra nézve egy KST-t.

6. A  BM. Karhatalom Országos Parancsnokságon az országos hivatásos és 
polgári állományra nézve egy KST-t.

7. A  BM. Légoltalom Országos Parancsnokságon az országos hivatásos és 
polgári állományra nézve egy KST-t.

A  fentiek szerint megalakított KST-k betétállományukat az alábbi Országos 
Takarékpénztári fiókoknál kötelesek kezeltetni:

1. A  Budapest területén elhelyezett BM. szervek KST-i az O T P . V . ker. 
fiókjánál (Budapest, V . ker. Nádor u. 16.)

2. Vidéken elhelyezett BM. szervek K ST-i az O T P  illetékes megyei fiók
jainál, a határőrkerületek viszonylatában a kerület székhelye szerint illeté
kes O T P  fióknál.

A  BM. szerveknél létrehozott KST-k működésüket a „Belügyi Szervek Köl
csönös Segítő Takarékpénztárának Alapszabályzata” és az O T P . által ki-
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adott „Ügyviteli Utasítás” szerint végzik. A  BM. szervek a polgári szervek
nél megalakított KST-k alapszabályzata szerint KST-ket nem szervezhetnek. 
A  BM. Szervek Kölcsönös Segítő Takarékpénztárának Alapszabályzata 1 
példányát csatoltan megküldöm.

K ST  csak ott alakítható, ahol a KST-ben részt venni kívánó hivatásos és pol
gári állományú dolgozók száma az 50 főt eléri.

A  KST-be sorállományúakat bevonni nem lehet.

A z egyes KST-k működésének megkezdéséhez hozzájárulás szükséges, me
lyet a Terv- és Pénzügyi Főosztálytól a szervezés befejezése után az erre a 
célra rendszeresített, és utasításomhoz mellékelt formanyomtatványon kell 
kérni.

A  KST-k megszervezésénél a kijelölt O T P  fiókok vezetőjével a legszorosabb 
kapcsolatot kell fenntartani, a fiókok propaganda anyagát és segítségét a szer
vezés során igénybe kell venni, adminisztratív és szakmai tanácsaikat a KST-k 
vezetéséhez és működéséhez állandóan ki kell kérni. Az O T P. fiókok azonban 
a BM  KST-k működését nem ellenőrizhetik, névsorok, személyi adatok az 
O T P . részére nem adhatók ki.

A  K ST  vezetőségének és ellenőrző bizottságának kijelölése az illetékes pa
rancsnokok, míg a K ST  munkájának elvi irányítása, a KST-nak nyomtatvá
nyokkal és bélyegzővel való ellátása és az adminisztrációt végző K ST  titkár 
oktatása és kiképzése az illetékes O T P  fiókok feladata. A  K ST  titkáraként 
csak a pénzügyi ügyvitelben jártas K ST tag jelölhető ki.

A  befizetési időszak a BM. KST-nél egy évre terjed ki. Idejét minden év 
december hó 1-től a következő év november hó 30-ig terjedő időszakban álla
pítom meg. Ennek megfelelően az 1958. évi befizetési időszak a KST-k meg
alakulásakor kezdődik és f. év november 30-ig tart.

A  KST-k népgazdasági jelentőségére, a BM. dolgozók takarékosságának fo
kozására és kölcsönökkel való ellátásának megjavítására való tekintettel a 
KST-k megalakítására fokozott gondot kell fordítani. A z arra illetékes vezető 
elvtársak a mellékelt minta alapszabályzat előzetes áttanulmányozása után a 
KST-k megszervezése érdekében forduljanak felhívással a személyi állomány
hoz. A  szervezési munkában kérjék a politikai apparátus és a pártszervezetek 
segítségét, ugyanakkor gondoskodjanak arról is, hogy a K ST  tagok szervezése 
a legszigorúbb önkéntesség elve alapján történjen.

A  Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetőjét utasítom, hogy a főosztály egy arra 
alkalmas dolgozóját a KST-k működésének elvi irányításával és a működési 
engedélyhez szükséges hozzájárulások kiadásával bízzon meg.

A  megbízott személy látja el a továbbiakban össz-minisztériumi viszonylatban 
K S T  ügyekben a BM. képviseletét az O T P . felé.

Jelen utasítom végrehajtásáról és a K ST szervezés állásáról az illetékes vezető 
elvtársak 1958. május 20-ig a Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetőjének küld
jenek tájékoztatást.

(10 .24/13/1958.)

Budapest, 1958. április 21.
Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 

19. számú utasítása 

TÁRGY: Szolgálati telefonok a lakásokon

1957. évi 49. számú utasításomban megállapítottam azokat a beosztásokat, 
amelyeknek ellátói lakásukon szolgálati telefonra jogosultak. A z eltelt idő
szak tapasztalatai arra mutatnak, hogy az igényjogosultak körének megálla
pítása nem teljes egészében felel meg a szolgálat követelményeinek, ezért a 
49. számú utasításomban megjelöltek helyett a jövőben az alábbi beosztáso
kat ellátók részére biztosítom a lakáson felszerelhető szolgálati telefont.

1. Minisztérium központi szerveinél:

Miniszter,
Miniszterhelyettes,
Főosztályvezetők és helyetteseik, 
Ö nálló osztályok vezetői és helyettesei,
Politikai Nyomozó Főosztály osztályvezetői és helyetteseik, 
a I I /6 . Osztály helyszínelő alosztály vezetője, 
a II/9 . Osztály a), b ), c) alosztályainak vezetői, 
a Miniszter titkára,
a miniszterhelyettesi titkárságok vezetői,
Központi Tiszti Iskola parancsnoka,
Központi Anyagraktár parancsnoka,
Központi Fegyverszertár parancsnoka,
Korvin Ottó Kórház és Szamuelly Tibor tbc. Gyógyintézet parancsnoka, 
a Korvin Ottó Kórház sebészeti, gégészeti, belgyógyászati I., II., ideggyó
gyászati, szülészeti, nőgyógyászati osztályainak vezető orvosai, 
a Szamuelly Tibor tbc. Gyógyintézet sebészeti és belügyógyászat I., II. 
osztályainak vezető orvosai.

2. Rendőrségnél:

a) ORFK. és közvetlen külső szerveinél:
O R FK . vezetőjének helyettesei,
O R FK . társadalomtulajdon védelmi, bűnüldözési osztály-, életbizton
sági, betörési alosztály-, valamint a bűnügyi laboratórium vezetője, 
O R FK . Vasúti Főosztály bűnügyi és kerületi osztály vezetője, 
O R FK . Közbiztonsági Ő rizetet Végrehajtó Tábor parancsnoka,
Iskola parancsnokok.

b) Budapesti Rendőrfőkapitányságnál:
Főkapitány és helyettesei,
Politikai Nyomozó Osztály vezetőjének helyettesei,
Bűnügyi és közbiztonsági helyettes II.,
Társadalomtulajdon védelmi, bűnügyi, felderítő, közrendvédelmi, köz
lekedésrendészeti, gyermekvédelmi, anyagi osztályok vezetői,
Politikai Nyomozó Osztály II., V., V I., V III. alosztályainak vezetői, 
Fegyelmi, ipari, közlekedési, közellátási, aranyvaluta, életbiztonsági, 
körözési, betörési, vegyes bűncselekmények, értékesítési, erkölcsrendé-
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szeti alosztályok vezetői,
Hírközpont vezetője,
Gyilkolási és rablási csoport vezetője,
Közbiztonsági zászlóalj parancsnoka,
Kerületi kapitányság vezetők,
Budapesti vasúti és folyamrendészeti kapitányság vezetője, a IV., V., 
V I., V II., V III., IX., X ., X I., X III ., X IV ., kerületi politikai nyo
mozó alosztály vezetők,
a V II., V III . kerületi kapitányság bűnügyi osztály-, a IX ., X III. 
kerületi kapitányság bűnügyi alosztály vezetője.

c) Megyei rendőr-főkapitányságoknál:
Rendőrfőkapitány és helyettesei,
Politikai Nyomozó Osztály vezetőjének helyettesei,
Politikai Nyomozó Osztály II., V ., V I. alosztály vezetője,
Társ. tul. védelmi és bűnüldözésési osztály vezetője,
Városi, (járási) kapitányságok vezetői,
Kerületi vasúti kapitányságok vezetői,
Folyamrendészeti kapitányság vezető.

3. Karhatalomnál:

Karhatalmi Parancsnokság vezetője és helyettesei,
Karhatalom törzsparancsnoka,
Hadműveleti és elhárító osztály vezetője,
Karhatalmi és őrségi ezred parancsnoka és helyettese,
Karhatalmi őrségi ezred törzsparancsnoka,
Karhatalmi őrségi zászlóalj törzsparancsnoka,
Megyei karhatalmi egység (zászlóalj, vagy század) parancsnoka,
Ezred elhárító csoport vezetője,
Zászlóalj vezető elhárító tisztje.

4. Határőrségnél:

Határőrség Országos Parancsnoka és helyettese,
Határőrség politikai csoportfőnöke és törzsfőnöke,
Parancsnokság felderítő, elhárító és szolgálati osztály vezetője, 
Hírzászlóalj parancsnoka, 
a Tiszti továbbképző tanfolyam parancsnoka, 
a kerületparancsnok és helyettesei, 
a kerületi törzsfőnök,
a kerület felderítő osztály-, illetve önálló alosztály vezetője, 
a kerület határügyi, elhárító alosztály csoport vezetője, 
a kerület hadtápparancsnoka, 
a kerület híradófőnöke.

5. Büntetésvégrehajtásnál:

Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka és helyettesei,
Országos és megyei börtönök parancsnokai,
Bv. Iskola parancsnoka.

6. Tűzoltóságnál:

Tűzrendészet Országos Parancsnoka és helyettesei,
Országos parancsnokság szolgálati osztály vezetője,
Budapesti tűzoltó osztályparancsnok és helyettese,
Megyei tűzoltó osztályparancsnok,
Tűzoltó alosztályparancsnokságok vezetői,
Tisztképző iskola parancsnoka. 
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7. Légoltalomnál:

Légoltalom Országos Parancsnoka és helyettesei,
Központi zászlóalj parancsnoka.
Légo. iskola parancsnoka.

Jelen utasításom folyó évi június hó 1.-ével lép hatályba. Végrehajtásáról az
1957. évi 49. számú utasításom egyéb rendelkezéseinek alkalmazásával a 
pénzügyi szervek gondoskodjanak.

(10- 2 4 /19 - 1958.)

Budapest, 1958. május 26.
Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes

TÁRGY: Gépjármű alkatrészek helyi beszerzése

A  8/1957. (I. 29.) számú Kormányrendelet végrehajtása érdekében kiadott 
25. sz. Utasítás 34. pontja a szolgálat érdekében lehetőséget adott a szervek 
és csapatok részére, hogy a karbantartási forint ellátmány terhére indokolt eset
ben -  a fennálló pénzügyi rendelkezések értelmében -  gépjármű alkatrésze
ket vásárolhassanak.
Az ellenőrzések során és a pénzügyi beszámolójelentések adataiból megálla
pítást nyert, hogy a csapatok és szervek indokolatlanul nagymennyiségű alkat
részt szereztek be a karbantartási F t ellátmány terhére. Nem vették figyelembe 
a végrehajtási utasítás azon rendelkezéseit, amelyek előírták, hogy a karban
tartási Ft keret terhére csak abban az esetben vásárolhatnak gépjármű alkat
részeket, amennyiben a szükséges alkatrészeket a Központi Anyagraktár nem 
tudja biztosítani, illetve ha a szükséges alkatrészek hiánya a javítás alatt álló 
gépjármű elkészítését nagymértékben késlelteti, gátolja.

A  túlzott mértékű Ft felhasználás következtében az 1957-es költségvetési év 
IV. negyedévében komoly pénzügyi problémák és nehézségek álltak elő, ezért 
a helyi gépjármű alkatrész beszerzés ideiglenesen le is lett állítva.

A  tapasztalat és az eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy a gazdasági szempon
tok érvényesítése érdekében továbbra is szükséges korlátozott mértékben a helyi 
alkatrész beszerzés engedélyezése egy-egy javítás alatt álló gépjármű gyors 
elkészítéséhez.

A  helyileg történő gépjármű alkatrészek -  egységes elvek alapján való -  
beszerzése érdekében az alábbiakat rendeljük el:

1. A  BM. szervek és csapatok a rendelkezésükre álló éves gépjármű karban
tartási Ft keret terhére gépjármű alkatrészeket helyileg vásárolhatnak abban 
az esetben, ha az alkatrész javítás alatt álló gépjármű elkészítéséhez szük
séges és előzetes igénylés útján a K özponti Anyagraktártól nem volt biz- 
tosítható.

2. A  helyileg történő gépjármű alkatrészek beszerzése maximálisan az éves 
gépjármű karbantartási hitelkeret 15 százalékáig terjedhet. A  megállapí
tott Ft keretet a szervek és csapatok nem léphetik túl. A  helyileg elvégez
tetett alkatrész felújítások költsége ezt a keretet nem érinti.

3. A  helyi gépjármű alkatrész beszerzésére biztosított Ft ellátmányból raktári 
készletre gépjármű alkatrészt vásárolni tilos.

4. Nem vásárolhatók helyileg gépjármű fődarabok (motor, sebváltó, hátsó- 
híd, első tengely, kormánymű, karosszéria, stb.) gumiköpenyek és akkumu
látorok ezek biztosítása csakis központi kiutalásra történhet.
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5. A  helyileg beszerzett gépjármű alkatrész számláira (megrendelőjére) min
den esetben rá kell vezetni annak a javítás alatt lévő gépjárműnek a rend
számát, amelyhez az alkatrészt beszerezték.

6. A  helyileg beszerzett gépjármű alkatrészek kifizetett számláit a 05/31 
költségvetési tételen a karbantartási F t ellátmány terhére kell lekönyvelni 
és a negyedéves pénzügyi beszámolójelentésben is ezen a költségvetési té
telen kell jelenteni.

7. A  fentiek a kerékpár alkatrész beszerzést nem érintik, mivel a szükséges 
kerékpár alkatrészek beszerzésére külön Ft keret lett biztosítva a 05/32 
költségvetési tételen.

A  BM. Anyagi és Technikai Főosztály Gépjármű Osztálya és a BM. Terv- 
és Pénzügyi Főosztály Költségvetési Osztálya a helyi alkatrész beszerzésére 
biztosított Ft összegekről a BM. számadótesteit értesítse.

A z alkatrészek beszerzésére biztosított F t összeg arányos és indokolt felhasz
nálásáért az Anyagi Osztály és Pénzügyi Osztály vezetője együttesen felelős.

(754- 1/1958.)

Budapest, 1958. április 1-én.

Pál Antal s. k. Berecz Béla s. k.
r. alezr. r. vőrgy.

főosztályvezető főosztályvezető

TÁRGY: Bontásból kikerült anyagok értékesítésének 
szabályozása

A  belügyi dolgozók az utóbbi időben gyakran fordulnak a minisztériumhoz 
olyan értelmű kéréssel, hogy kislakás építésben támogassuk őket a BM. tulaj
donát képező bontott, építési anyagok és felszerelések eladásával.

A  minisztérium bontási anyagok átengedésével támogatni kívánja azon dol
gozókat, akik kislakásépítéshez fogtak hozzá, hogy ezzel is enyhítse dolgozói 
lakásproblémáját.

A  kislakásépítő belügyi dolgozók támogatása érdekében az alábbiakat ren
delem el:

1. A  kislakásépítők kérelmére értékesíthető minden olyan bontásból eredő fö
lösleges építési és épületfelszerelési anyag, mely a számadótest készletét 
képezi s arra a szervnek nincs szüksége.

2. Bontási anyagot olyan belügyi dolgozó vásárolhat (igényelhet), akiknek 
ilyen támogatását közvetlen parancsnoka javasolja és szociális helyzete is 
indokolja.

A  dolgozó az illetékes helyi tanács által kiállított igazolást mutasson fel, 
melyszerint kislakásépítéshez kezdett és az építkezés befejezéséhez nem ren- 
delkezik teljes mértékben a szükséges anyagokkal.

A z illetékes parancsnok által javasolt kérelmeket kéttagú bizottság bírálja 
felül, hagyja jóvá és határozza meg a fizetés módját. A  bizottság tagjai: 
a parancsnok által kijelölt személy, továbbá az anyagi osztály vezetője, 
illetve hadtápparancsnoka legyen.

3. Az átadásra kerülő bontási anyagokról a számadótestnek három példány
ban jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:
a) az átadott anyagok mennyiségét,
b) minőségét és értékét,
c) fizetés módját (készpénz vagy részletfizetés).
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A  jegyzőkönyv 1 példánya alapján az átadott anyagokat a nyilvántartás
ból kiadásba kell helyezni, 1 példányt a pénzügyi osztálynak kell átadni, 
1 példány pedig az anyagvásárlónál marad.

Készpénzfizetés esetén a pénzügyi osztály által adott befizetési nyugtát a 
jegyzőkönyvhöz csatolva nyilvántartási okmányként kell kezelni. A  kész- 
pénzfizetés esetén a vásárló részére befizetési nyugta leadása ellenében lehet 
az anyagot kiadni.

4. A  bontási anyagokat a mellékelt árjegyzékben feltüntetett árak alapján 
lehet értékesíteni.

A  vételárat 500,-  Ft összeg erejéig történő vásárlás esetén azonnal kész
pénzben kell fizetni. 500,-  Ft-nál nagyobb értékű anyag vásárlása ese
tén -  a szociális helyzetet figyelembe véve -  3 hónaptól 1 évig terjed
hető részletfizetési kedvezmény adható. Készpénzfizetés esetén az átvett 
építési anyagok megállapított Ft értékét a számadótest házipénztárába kell 
befizetni. Részletfizetés esetén a vásárolt anyagok értékét a pénzügyi osz
tály a hozzá leadott jegyzőkönyv 1 példánya alapján a BM-al szemben 
fennálló tartozásként jegyezze elő és gondoskodjon a fizetésből való levo
násról.

A z eladott bontási anyagok ellenértékét a pénzügyi osztályok saját bevételi
számlájukra kötelesek befizetni.

(3299/1957.)

Budapest, 1957. február 26-án.

Kincses Zoltán s. k. Kecskés József s. k.
r. szds. r. őrgy.

pü. osztályvezető főosztályvezető h.
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Melléklet a 3299/1957. számú utasításhoz

Á R J E G Y Z É K
bontásból kikerült anyagokról

Sorsz. M e g n e v e z é s Menny. egys. Egységár Ft

1. Tégla kisméretű egész 1000/db 3 2 2 , -  

2. Tégla kisméretű vegyes 1000/db 150,-

3. Tégla nagyméretű egész 1000/db 417,-
4. Tégla nagyméretű vegyes 1000/db 200,-
3. Hornyolt tetőcserép hibátlan 1000/db 552,-
6. Hornyolt tetőcserép hibás 1000/db 368,-
7. Hódfarkú tetőcserép hibátlan 1000/db 5 1 3 ,-
8. Hódfarkú tetőcserép hibás 1000/db 342,-
9. Nagykúpcserép hibátlan 1000/db 2061,-

10. Nagykúpcserép hibás 1000/db 1374,-

11. Kiskúpcserép hibátlan 1000/db 1610,-
12. Kiskúpcserép hibás 1000/db 1077,-
13. Tetőfedő pala 100/db 56,20
14. Terméskő m3 26,40
15. Mozaiklap szürke 20 x 20 hibátlan m2 29,20
16. Mozaiklap szürke 20 x 20-as hibás m2 19,80

17. Faragottfa, tiplifa, gömbfa m3 648,-
18. Fűrészelt gerenda 3 m-ig m3 8 6 0 ,-

19. Fűrészelt gerenda 3 m felül m3 1290,-

20. Fenyődeszka 3 m-ig m3 1000,-
21. Fenyődeszka 3 m felül m3 1500,-
22. Tetőléc (800 fm/1 m3) m3 912,-

23. Hajódapló m3 1698,-

24. Parketta hibátlan m2 93,-

25. Parketta hibás m2 4 7 , -
26. Ajtó-, ablaktokok, ajtó-, ablakszárnyak q 4 0 0 ,-

27. W C  csésze fajansz hibátlan db 67,10

28. W C  csésze fajansz hibás db 47,90
29. Mosdó fajansz hibátlan db 80,10
30. Mosdó fajansz hibás db 57,20
31. Falikút hibátlan db 76,-
32. Falikút hibás db 5 9 , -
33. Fürdőkád hibátlan db 210,-
34. Fürdőkád hibás db 1 5 3 ,-
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TÁRGY: Hajóvizsgálati díjak kezelése 
és nyilvántartása

A  BM. folyamrendészeti szervei a hajóvizsgálat alkalmával előírt hatósági 
vizsgálati díjakat az 5660- 20/1951. BM. sz. utasításban foglaltak szerint 
szedik be.

A  folyamrendészeti szervek a hajóvizsgálat alkalmával beszedett hatósági 
díjak kezelését, elszámolását és nyilvántartását az alábbiak szerint kötelesek 
végezni:

1. Hajóvizsgálati díjak beszedése:

A  hajóvizsgálati díjakat az e célra rendszeresített Rsz. 1119. sz. nyugta
tömb szelvényeinek kiállítása és kiadása mellett kell beszedni. A  befizeté
sek alkalmával a nyugtatömb lapjaiból három példányt, a „Nyugta”, „E l
lennyugta” és a „Szelvény” részt kell kiállítani.

a „Nyugta” részt a befizető kapja, az „Ellennyugta” a pénztárnapló bi
zonylata lesz és a „Szelvény” rész a nyugtatömbben marad.

Esetleges téves, vagy tartozatlan befizetések alkalmával, amikor a már be
fizetett hatósági díjat vagy teljes egészében, vagy részben vissza kell fi
zetni, akkor az „Ellennyugta” lesz a fél példánya és a „Nyugta” képezi 
a pénztárnapló bizonylatát.

2. A  beszedett díjak nyilvántartása:

A  fenti díjak elszámolása, illetve könyvelése az Rsz. 1117. sz. „Folyam
rendészeti pénztárnapló"-ban történik, melyet csak bekötve és hitelesítéssel 
ellátva szabad használatba venni. A  pénztárnapló bizonylatát az 1 pontban 
elmondottak alapján befizetés alkalmával a nyugtatömb ellennyugta, kifi
zetés alkalmával a nyugtatömb nyugta szelvénye képezi, míg a bevételi 
számlára történt befizetés alkalmával a postai befizetőlap „Elismervény” 
szelvényét kell a vonatkozó tétel bizonylatául megőrizni. A  pénztárnapló 
rovatait értelemszerűen kell kitölteni. A  „Tartalom” hasábba az egységes 
vezetés érdekében a megvizsgált hajó nevét, a hajó tulajdonosának (válla
latnak) megnevezését, a vontatott uszályok darabszámát, és a ki-, vagy be
lépés tényét kell beírni.

A  pénztárnaplót minden hónap utolsó napján le kell zárni. A  lezárás úgy 
történik, hogy a hó utolsó tétele után a pénztárnaplót vízszintes vonallal 
alá kell húzni és a „Bevétel” , illetve „K iadás” végösszegét a vonal alatt 
tintával be kell írni, majd záróvonal meghúzása után a naplót kelettel és 
aláírással kell ellátni.

3. A  beszedett díjak befizetése a bevételi számlára.
A  beszedett hajóvizsgálati díjakat a folyamrendészeti szervek három na
ponként a területileg illetékes rendőrfőkapitányságok pénzügyi osztályai
nak bevételi számlájára kötelesek befizetni. A  hó utolsó befizetését úgy kell 
eszközölni, hogy annak megtörténte után a pénztárnapló egyenleget ne mu
tasson, tehát a bevételek és kiadások összegeinek meg kell egyezni. A  havi 
zárást csak ennek megtörténte után szabad elkészíteni.

A  rendőrfőkapitányságok a bevételi számláikra befizetett hajóvizsgálati 
díjakat rendes bevételként kezeljék és az egyéb bevételeikkel együtt a z 
50/26 „Engedély és felügyeleti díjak” tételen számolják el.

4. A  hajóvizsgálati díjak kezelésének ellenőrzése.

A  rendőrfőkapitányságok pénzügyi osztálya az állandó előlegek ellenőrzése 
alkalmával, de évenként legalább négy alkalommal kötelesek a gazdálko- 
dásilag hatáskörükbe utalt folyamrendészeti szervek „Folyamrendészeti 
pénztárnaplóit” , azok helyes vezetését, és a beszedett hatósági díjak be
fizetését ellenőrizni.
A z ellenőrzés alkalmával a pénztárnapló adatait a nyugtákkal és ellennyug
tákkal, valamint az „Érkezési jelentés”-ek és a „Hajóforgalmi napló”-k
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adataival is egyeztetni kell. Ez alkalommal meg kell győződni arról is, 
hogy a hajóforgalmi naplóban feltüntetett és vizsgálati díj fizetésére kö
telezett valamennyi hajó után a vizsgálati díjat megfizették-e.

5. Nyomtatvány ellátás.

A  folyamrendészeti szerveknek a jelen utasításban feltüntetett nyomtatvá
nyokkal (Rsz. 1117. sz. folyamrendészeti pénztárnapló, Rsz. 1119. sz. 
nyugtatömb) történő ellátása a Budapesti Révkapitányság feladata, mely 
az említett nyomtatványok beszerzéséről -  a Budapesti Rendőrfőkapi
tányság Anyagi Osztályán keresztül gondoskodik és a felmerült igények 
alapján a folyamrendészeti szervek részére az igényelt nyomtatványokat 
megküldi.

Tekintettel arra, hogy a nyugtatömbbel különféle visszaéléseket lehet elkö
vetni, az ennek megakadályozása érdekében sorszámmal van ellátva, ezért 
kiadásának három példányú elismervény kiállítása ellenében kell megtör
ténnie. Ebből egy példány a nyomtatvány kiadójánál marad, míg két pél
dány az átvevő szerv példánya lesz, melyből az egyik példányt a szerv 
köteles a területileg illetékes rendőrfőkapitányság pénzügyi osztályának -  
melyhez a befolyó vizsgálati díjakat befizeti -  megküldeni.
A  pénzügyi osztály a hozzá érkező elismervényeket köteles összegyűjteni, 
ellenőrzései alkalmával felhasználni.

A  bevételi számlára történő befizetésekhez szükséges postai befizetési lapok 
elkészíttetése és a folyamrendészeti szervek részére történő kiadása a terü
letileg illetékes rendőrfőkapitányság pénzügyi osztályának feladata. Ameny- 
nyiben megfelelő mennyiségű előrenyomott postai befizetési lappal jelen
leg nem rendelkezik, úgy az MNB-nál a szükséges mennyiség elkészítte
tésére haladéktalanul intézkedni kell.

6. Vegyes rendelkezések.

A  folyamrendészeti szerveknél kezelt állandó előlegeket a beszedett hajó
vizsgálati díjakkal együtt kezelni, vagy a befolyt hajóvizsgálati díjakat 
állandó előleg céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad.

A  rendőrfőkapitányságok pénzügyi osztályai jelen utasításom kézhezvétele 
után a gazdálkodásilag hatáskörükbe utalt folyamrendészeti szerveknél az 
átvétel napjától kezdődően azonnal vizsgálják felül a hajóvizsgálati díjak 
kezelését és az eddig beszedett összegek bevételi számláikra történő befi
zetésére a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg. Egyidejű
leg gondoskodjanak arról is, hogy a folyamrendészeti szervek a bevételi 
számlára történő befizetésekhez a megfelelő mennyiségű előrenyomott pos
tai befizetőlappal el legyenek látva.

Jelen utasításom visszamenőlegesen 1958. április hó 1-én lép hatályba, végre
hajtásáról a folyamrendészeti szervek és a rendőrfőkapitányságok pénzügyi
osztályai együttesen kötelesek gondoskodni.
(3 /7 6 - 1958.)
Budapest, 1958. május 14-én.

Kincses Zoltán s. k.
r. őrgy 

osztályvezető
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TÁRGY: Folyamrendészeti szervek 
helyszínbírságolása

A  helyszínbírságolási jogkörrel felruházott folyamrendészeti szervek az ezzel 
kapcsolatos bevételeiket eddig a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium ren
delkezései szerint kezelték és számolták el. Miután a Minisztertanács 3039/
1958. sz. határozata alapján a folyamrendészeti feladatokat ezentúl a Bel- 
ügyminisztérumi látja el. „A  közlekedési pénzbírság nyilvántartása és elszá
molása” tárgyában 1956. augusztus 17-én kiadott 311 - 19/1956. BM. sz. 
utasítást (megjelent a 2/1957. sz. P ut. 77. oldalán) a folyamrendészeti szer
vek helyszínbírságolásból befolyó bevételeinek kezelésére és elszámolására 
azonnali hatállyal kiterjesztem.

Ezzel kapcsolatban felhívom, hogy a folyamrendészeti szervektől a helyszín
bírságolással kapcsolatos eddig használt összes (felhasznált és fel nem hasz
nált) nyomtatványt és elszámolást -  jegyzőkönyv alapján -  azonnal vonja 
be, s egyidejűleg lássa el a fent hivatkozott BM. utasításban rendszeresített 
nyomtatványokkal.

A  takarékosság érdekében a folyamrendészeti szervektől bevont üres helyszín
bírságolási jegytömböket az említett BM. utasítás szerint felül kell bélyegezni 
s azután újból ki kell adni felhasználásra. Ebben az esetben az újból felhasz
nálásra kerülő régi jegytömböket a „Helyszínbírságolási N apló”-ba -  a 
jegyzőkönyv alapján -  ugyanúgy be kell vételezni, mint a Központi Raktár 
által kiutaltakat.

Felhívom, hogy a nyomtatványellátással egyidejűleg alaposan oktassa ki az 
illetékeseket a jegytömbök kezelésére és ellenőrzésére, valamint a helyszínbír
ságolási napló vezetésére.

(99/1958.)

Budapest, 1958. június 6.
Szabó Ferenc s. k.

r. szds. 
osztályvezető h.

TÁRGY: Gépjárművezetők részére adható szakmai 
kitüntetésekkel járó pénzjutalom kifizetése

A  gépjárművezetők jutalmazására és szakmai kitüntetésére vonatkozó 74- 3 / 
70. sz. Utasítás II. fejezetét hatályon kívül helyező 1957. október 18.-án kelt 
2748/1957. számú utasítást, (megjelent az 1. sz. Anyagi Utasítások Gyűj
teménye 70. oldalán) egyes szervek nem helyesen értelmezik és alkalmazzák. 
Több esetben előfordult, hogy a hivatkozott Utasítás I. fejezetében foglaltak 
szerint a gépjárműszolgálat beosztottai részére adható szakmai kitüntetések
kel egyidejűleg járó, meghatározott összegű pénzjutalom kifizetését a pénz
ügyi szolgálat a 2748/1957. sz. utasításra hivatkozással vagy megtagadta, 
vagy annak kifizetésére innen kért engedélyt.

Az egyöntetű helyes eljárás végett közlöm, hogy a hivatkozott 74- 3 /70. sz. 
Utasítás I. fejezete továbbra is érvényben van. Az abban foglaltak szerint a 
gépjárműszolgálat élenjáró beosztottainak adható szakmai kitüntetésekkel járó 
és az ott meghatározott összegű pénzjutalmakat, az érdekeltek részére a kitün
tetés kiadásával egyidejűleg ki kell fizetni. A  kifizetett pénzjutalmakat a 
03/11. jutalmazás kv. tételen lévő javadalomkerete terhére kell elszámolni.

(102/1958.)

Budapest, 1958. május 30.
Kónya Gábor s. k.

r. fhdgy. 
osztályvezető h.
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TÁRGY: Temetési költségek elszámolásának 
módosítása

A  105/42/1956. sz. utasítás 2. pontja (megjelent az 1. sz. Pénzügyi Utasítá
sokban, található: a 89. lapoldalon) szabályozza, hogy a hősi halált halt bel
ügyi beosztottaknak felállítható síremlék költsége címén legfeljebb 1500,-  
Ft számolható el a BM. terhére.
A z 1956. évi októberi ellenforradalom idején, valamint az azóta eltelt idő 
alatt hősi halált halt belügyi beosztottak hozzátartozói, továbbá a szervek 
által hozzám intézett kérelmek alapján megállapítást nyert, hogy jelenleg e 
jogcímen elszámolható keret nem elegendő a hősi halottakat megillető, sírem
lék felállítására.
Erre való tekintettel hivatkozott számú utasítás 2 /a )  pontjának vonatkozó 
részét az alábbiak szerint módosítom:
A  hősi halottak részére felállításra kerülő síremlék (sírkő) BM. tárcahitel 
terhére elszámolható összegét

2500,-  Ft-ban
állapítom meg.
A  megállapított keretösszeg egy műkőből készült síremlék (párna, tábla, vagy 
oszlop márványtáblával és a keret), valamint a sírkő vésési, a síremlék kiszál
lítási és felállítási költségére nyújt fedezetet.
Amennyiben a szóban forgó költségek összege nem éri el a fent engedélyezett 
keret összegét, úgy csak a ténylegesen felmerült költségek számolhatók el. 
Ellenkező esetben viszont, ha a felállított síremlék költsége meghaladja az el
számolásra engedélyezett összeget, a különbözeti összeg a hozzátartozót illetve 
hozzátartozókat terheli. Azt a javadalom kerete terhére elszámolni nem lehet. 
A  fenti módosítás azonnali hatállyal érvényes és a jelenleg már folyamatban 
lévő síremlék (sírkő) felállításánál is alkalmazni kell. A z utasítás kézhez
vétele előtt véglegesen elintézett esetekre a rendelkezésben foglaltakat vissza
menőleg alkalmazni nem lehet.
(100/1958.)
Budapest, 1958. május 27. Kincses Zoltán s. k.

r. őrgy 
osztályvezető

TÁRGY: Útiköltség térítésben részesülő dolgozók 
utazási kedvezményének rendezése

A  Közlekedés és Postaügyi Minisztérium értesített, hogy a Belügyminisztérium 
azon beosztottai, akik a 12/1956. sz. miniszteri utasítás 80. pontjában foglal
tak alapján útiköltség térítésben részesülnek, túlnyomó részben a M Á V  által 
rendszeresített 86 százalékos kedvezményű dolgozók havi jegyét veszik 
igénybe.
A  101.934/1958. KPM . sz. utasítás szerint a fenti kedvezmény a Belügymi
nisztériumot -  tekintettel arra, hogy a felmerült költségeket a dolgozóinak 
megtéríti -  nem illeti meg. Dolgozóink a kedvezményt csak abban az eset
ben vehetik igénybe, ha a felmerült utazási költséget részükre a BM. nem 
téríti meg.
Így a különélési díj helyett útiköltségtérítésben részesülő BM. dolgozók csak 
a M ÁV. által rendszeresített, mintegy 60 százalékos kedvezményt nyújtó 
" Általános havijegy”-et vehetik igénybe.
A  fentiek alapján felhívom, hogy az ellátásilag hatáskörébe tartozó szervek
nél költségtérítésben részesülő dolgozókat a fentiekről tájékoztassa és e ren
delkezésem kézhezvétele után csak a 60 százalékos kedvezményű általános 
havijegy árát -  a havijegy bemutatása ellenében -  12/1956. sz. miniszteri 
utasításban előírtak szerint számolja el.
(9 /2 5 -1 9 5 8 .)
Budapest, 1958. május 2-án. Kincses Zoltán s. k.

r. őrgy 
osztályvezető
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TÁRGY: Belföldi hivatalos kiküldetések és átköltöz- 
ködések alkalmával felszámítható költségek szabályo

zása tárgyában kiadott 12/1956. sz. miniszteri 
utasítás módosítása

Belügyminiszter-helyettes elvtárstól kapott felhatalmazás alapján a Belügymi
nisztérium beosztottainak belföldi kiküldetése és áthelyezése alkalmával felszá
mítható díjait szabályozó 12/1956. sz. miniszteri utasítás II. rész 14. pontját
1958. június 1-vel hatályon kívül helyezem és helyette -  a fegyveres testü
letek utazási módjainak egybehangolása érdekében -  az alábbiakat kell al
kalmazni:

„Vasúton, illetőleg hajón történő utazás alkalmával az I. kocsiosztályt, illető
leg hajóosztályt vehet igénybe a Belügyminisztérium valamennyi katonai és 
irodai rendfokozatú tiszt beosztottja, beosztásra és testületi hovatartozásra való 
tekintet nélkül.”

A  tiszti állomány hivatalos utazásainál az I. osztály igénybevételének engedé
lyezése szükségessé teszi a „Katonadíjszabás” szerint utazó határőr, karha
talmi és légoltalmi alakulatok tiszti beosztottai által ezideig használt utazási 
okmányok megváltoztatását.

Ezért a fenti három testületnél a hivatalos utazás alkalmával -  az ezideig 
használt utazási okmányoktól (belügyi katonai utazási utalvány) eltérően -  
valamennyi tiszti állományú beosztottat 1958. június hó 1-től a Pü. 23/a. r. sz. 
(piros sávos) készpénz ellenében katonamenetjegy váltására jogosító menet
levéllel kell ellátni.

Ennek megfelelően a 12. sz. miniszteri utasítás II. rész 18. pontja helyett az 
alábbiakat kell alkalmazni:

„Vasúton történő utazás esetén a BM. központi szervei, a Rendőrség, a Bün
tetésvégrehajtás és a Tűzrendészet állományába tartozó beosztottak polgári 
díjszabás szerinti utazási költséget, míg a Határőrség, a Karhatalom és a Lég
oltalom valamennyi tiszti állományú beosztottja katonadíjszabás szerinti úti
költséget számíthat fel.

A  Határőrség, a Karhatalom és a Légoltalom állományába tartozó nem tiszti 
rendfokozatú személyek ( -  ideértve a bv. őrség sorállományú tagjait is - ) 
szolgálati utazásaikat belügyi katonai utazási utalvánnyal kötelesek lebonyo
lítani. Kivételesen a Határőrség, a Karhatalom és a Légoltalom állományába 
tartozó -  utazási utalvány használatára kötelezett személy -  is felszámíthat 
utazási költséget, ha olyan közlekedési eszközt vesz igénybe, melyre az uta
zási utalvány érvényessége nem terjed ki, illetőleg akkor, ha a szolgálat érde
kében a készpénzzel történő jegyváltás szükséges.”

Kérem, hogy a fentiekről a teljes személyi állományt tájékoztatni és az ügyben 
esetleg szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék.

A z utazási okmányok, valamint az elszámolási rendszer változásával kapcso
latos teendőkről a pénzügyi szolgálat felé külön intézkedem.

(88/1958.)

Budapest, 1958. május 16-án.

Pál Antal s. k.
r. alezr. 

főosztályvezető
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TÁRGY: Pü. 23/a. mintájú menetlevelek 
rendszeresítése

Értesítem, hogy a Parancsnok Elvtárs részére ugyanezen szám alatt megkül
dött rendelkezésemmel a Parancsnokság állományában szolgálatot teljesítő 
tisztek részére vasútion és hajón történő utazásnál az I. kocsi (hajó) osztály 
igénybevételét engedélyeztem és egyidejűleg a belügyi katonai utazási utal
vány használatát megszüntettem. Ennek alapján 1958. június hó 1 -től tiszti 
állomány hivatalos kiküldetés esetén csak a Pü. 2 3 /a. r. sz. piros sávos 
(katonamenetjegy váltására jogosító) menetlevelet veheti igénybe.

A z említett menetlevél kb. 66 százalékos kedvezményű katonamenetjegy vál
tására jogosít, ennek megfelelően tehát a hivatalos útra indítottak az utazásuk 
megkezdése előtt menetlevelüknek a vasúti pénztárnál történő bemutatása mel
lett, készpénzfizetés ellenében katonamenetjegyet váltani kötelesek arra a vonat
nemre és kocsifajtára, melyet a menetlevél megfelelő részén (V . rész) az útba
indító parancsnok megjelöl.

A  Pü. 23/a. mintájú menetlevelekkel történő ellátásra vonatkozóan a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztály felé intézkedtem.

A z útiköltségek elszámolásához szükséges „Katonadíjszabás” szerinti menet
díjtáblázatot mellékelem.

Felhívom, hogy a fentiekkel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket hala
déktalanul tegye meg.

(88/1958.)

Budapest, 1958. május 16.
Pál Antal s. k.

r. alezr. 
főosztályvezető
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Melléklet: a 88/1958. sz. ügyirathoz.

Katonadíjszabás szerinti menetdíjtáblázat személyek 
fuvarozására

Kilométer

Személyvonat
Sebesvonati

pótdíj
Gyorsvonati

pótdíjpárnás / fapados
kocsiján

f o r i n t b a n

1 2 3 4 5

1 -  5 0,60 0,40
6-  10 1,20 0,80

11-  15 2 , - 1,30

16-  20 2,70 1,80 1,50 3 -
21-  27 3,60 2,40
28-  30 3,90 2,60
31-  40 5,30 3,50
41-  50 6,60 4,40
51-  60 8 , - 5,30
61-  70 9,20 6,10

71-  80 10,40 6,90 3 , -  6,-
81-  90 11,70 7,80
91- 100 12,90 8,60

101- 110 14,30 9,50
111- 120 15,70 10,40

121- 130 1 7 , - 11,30 4,- 8 , -
131- 140 1 8 , - 12,-
141- 150 19,40 12,90
151- 160 20,70 13,80
161- 170 21,90 14,60

171- 180 23,30 15,50 5,- 1 0 , -
181- 190 24,50 16,30
191- 200 25,70 17,10
201- 220 2 7 , - 1 8 , -
221- 240 28,40 18,90

241- 260 29,70 19,80 6,50 13,-
261- 280 30,90 20,60
281- 300 32,40 21,60
301- 320 33,80 22,50
321- 340 35,10 23,40

341- 360 36,50 24,30 8 , - 16,-
361- 380 37,70 25,10
381- 400 39,20 26,10
401- 420 40,50 2 7 , -
421- 440 41,90 27,90

441- 460 43,20 28,80 9,50  19,-
461- 480 44,40 29,60
481- 500 45,90 30,60
501- 520 47,30 31,50
521- 540 48,60 32,40

541- 560 5 0 , - 33,30 1 1 , - 22,-
561- 580 51,20 34,10
581- 600 52,70 35,10
601- 620 5 4 , - 36,-
621- 640 55,40 36,90

641- 660 56,70 37,80 12,50 2 5 , -
661- 680 57,90 38,60
681- 700 59,40 39,60
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Gyors- vagy sebesvonattal történő utazás esetében a személyvonati menetdíj
hoz a gyors- vagy sebesvonati pótdíjat hozzá kell adni.

Részben személy-, részben gyorsvonaton, valamint részben személy-, részben 
sebesvonaton való utazás esetében az egész útvonalra esedékes személyvonati 
menetdíjat és a gyors-, vagy sebesvonaton megtett útvonalra esedékes gyors-, 
illetőleg sebesvonati pótdíjat kell számítani.

Részben sebes- és részben gyorsvonaton való utazás esetén az egész útvonalra 
a sebesvonati menetdíjat és a gyorsvonaton megtett útvonalra esedékes fél- 
gyorsvonati pótdíjat kell felszámítani.

Részben gyors-, részben sebes-, részben személyvonaton való utazás esetén 
az egész útvonalra esedékes személyvonati menetdíjat, a sebes- és gyorsvona
ton megtett egész útvonalra, a sebesvonati pótdíjat és ezenfelül a gyorsvonaton 
megtett útvonalra további fél gyorsvonati pótdíjat kell számítani.

TÁRGY: Katonai bíróságokhoz megidézett személyek 
útbaindítása

Tudomásomra jutott, hogy a katonai bíróságokhoz megidézett belügyminisz
tériumi alkalmazottakat az állományilag illetékes szerv nem látja el utazási 
költséggel. Fenti eljárás azonkívül, hogy a fennálló rendelkezések szerint sza
bálytalan, visszaélésre, kettős ellátottságra is lehetőséget ad.

A  helytelen gyakorlat megszüntetése végett (hivatkozással a BM. Titkárság 
6- 548/1957. sz. utasítására) az alábbiakat közlöm, illetve rendelem:
1. A  katonai bíróságokhoz tanúként megidézett beosztottak utazását hivatalos 

kiküldetésnek kell tekinteni, tehát az állományilag illetékes szerv köteles 
ellátni a szükséges menetlevéllel, útiköltséggel, illetve az érvényben lévő 
szabályok szerint napidíjjal.

2. A  vádlottként megidézett belügyi alkalmazottat menetlevéllel szintén el kell 
látni és visszafizetési kötelezettség mellett előlegezni kell részére az utazási 
költséget. Ebben az esetben a menetlevélen fel kell tüntetni azt, hogy a 
menetlevél alapján sem napidíj, sem utazási költség nem számolható el, 
valamint azt, hogy a felvett utazási előleg teljes egészében térítményezendő.

Jelen utasításban foglaltakat következetesen be kell tartani, ellenkező esetben 
a mulasztóval szemben a legszigorúbban fogok eljárni.

(322- Me- 2 /2 - 1957.)

Budapest, 1957. július 2 .

Réthelyi Nándor s. k.
r. őrgy 

főosztályvezető h.
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TÁRGY: Tanfolyamhallgatók élelmezési térítésének 
szabályozása

A  311- É /4 - 1/1954. sz. utasítás (megjelent az 1958. évi 1. sz. Pénzügyi 
Utasításokban, található: a 63 lapoldalon) I/2 . pontja szabályozza a tanfo
lyamokra (iskolákra) vezényelt h a l lg atók étkezési térítését.
A  hivatkozott utasítás szerint a hallgatók által térítendő összeg nagysága az 
előírt egyéb feltételek fennállása mellett a beosztási illetménycsoportba való 
besorolás függvénye.
Tekintettel arra, hogy a 9. sz. miniszteri parancs a márciusi illetmény rende
zés során megváltoztatta a beosztási illetményrendszert, így a szóbanforgó 
rendelkezés I/2 . pontjának a), b ), és c) alpontjait -  a térítési összeg meg
változtatása nélkül -  az alábbiak szerint módosítom:
a) ha a hallgatónak eltartásra szoruló gyermeke nincs és

a 2- 19 beo. ill. csoportba van besorolva, havi 330,-  Ft
20- 26. beo. ill. csoportba van besorolva, havi 290,-  Ft
27, vagy annál alacsonyabb beo. ill. csoportba
való besorolás esetén, havi 250,-  Ft

b ) ha a hallgatónak legalább egy, vagy két eltartásra 
szoruló gyermeke van és a
2- 19. beo. ill. csoportba van besorolva, havi 200,-  Ft
20- 26. beo. ill. csoportba van besorolva, havi 160,-  Ft
27, vagy annál alacsonyabb beo. ill. csoportba való 
besorolás esetén, havi 100,-  Ft

c) ha a hallgatónak három, vagy ennél több eltartásra szoruló 
gyermeke van és a
2- 19. beo. ill. csoportba van besorolva, havi 120,-  Ft
20- 26. beo. ill. csoportba van besorolva, havi 80,-  Ft
27, vagy annál alacsonyabb beo. ill. csoportba való 
besorolás esetén -  nem térít.

Felhívom, hogy fentiekről a tanfolyam (iskola) hallgatókat tájékoztassa, és 
a térítési összegek helyes megállapítására nézve haladéktalanul intézkedjen.
(80/1958.)
Budapest, 1958. május 5. Kincses Zoltán s. k.

r. őrgy 
osztályvezető

TÁRGY: Objektumőrző őrsök személyi állománya 
élelmezésének szabályozása

Az 1957. augusztus 9.-én kelt 2097/2- 1957. számú utasítás (megjelent a
2. sz. Anyagi Utasítások Gyűjteménye 22. oldalán) az objektumőrző őrség 
beosztottai részére -  a kis létszámra való tekintettel -  a napi élelmezési 
forint-normát 14,70 Ft helyett 17,-  Ft-ban állapította meg.
Tudomásomra jutott, hogy egyes egységeknél a szabadságra, eltávozásra, stb. 
elengedett sorállományúak (objektumőrök) részére a szabadság, eltávozás 
idejére a II. sz. élm. norma szerinti 14,70 Ft helyett élelmezési normavált- 
ságként napi 17,-  Ft-ot fizetnek.
Ez az eljárás helytelen, mert 17,-  Ft-ot csak az objektumőrző őrsök kony
háinál biztosított élelmezésre, valamint a fent hivatkozott utasítás 2. pontjában 
foglaltak esetében lehet elszámolni. Ezért a hivatkozott utasítást -  az Anyagi 
és Technikai Főosztállyal egyetértésben -  az alábbiak szerint egészítem ki: 
Szabadságra, eltávozásra, stb. elengedett sorállományúak részére élelmezési 
normaváltság címén naponta csak 14,70 F t fizethető ki a 05/51. természet
beni élelmezés kv. tételen lévő javadalomkeret terhére. Az eddig helytelenül 
kifizetett különbözetet visszatéríttetni nem kell.
Fentiek alapján a szükséges intézkedés megtételéről haladéktalanul gondos
kodjon.
(29- 46/1958.)
Budapest, 1958. június 7. Szabó Ferenc s. k.

r. szds
 osztályvezető h.
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TÁRGY: Árvízvédekezéssel kapcsolatos anyagi 
intézkedés

A  Belügyminiszter elvtárs f. évi 2. számú utasítása alapján az árvíz és bel
víz veszéllyel kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges anyagi és 
technikai eszközök biztosítására az alábbiak szerint intézkedem:

I.

Á L T A L Á B A N

1. A z árvíz és belvíz bekövetkezése előtt és a veszély elhárítása ideje alatt 
a BM. csapatai, szervei -  a rendelkezésükre álló anyagi és technikai esz
közök igénybevételével -  segítsék elő az árvízveszély gyors és sikeres el
hárítását.

2. Az árvízveszély elhárításához szükséges anyagi és technikai eszközök biz
tosításánál tervszerűen kell eljárni.

3. Az árvízvédelmi munkálatokhoz anyagi és technikai eszközök kiadását 
csak a csapat, szerv parancsnoka, vezetője engedélyezheti.

A  hadtápparancsnok (anyagi osztályvezető) köteles gondoskodni a kiutalt 
anyagi és technikai eszközök helyszínre való kiszállításáról.

4. A  védelmi munkához szükséges anyagi és technikai eszközöket olyan mér
tékben kell biztosítani, hogy ebből kifolyólag a belügyi, határőrizeti, stb. 
szolgálat hátrányt ne szenvedjen.

II.

R É SZ L E T E IB E N

1. Élelmezés:

Az árvíz és belvízvédelmi munkálatokban résztvevő BM. beosztottak ré
szére -  állományviszonyuktól függetlenül (hivatásos, sorozott, vagy pol
gári állományú) -  térítés nélkül természetbeni élelem ellátást kell bizto
sítani.

A z élelmezésre naponként és személyenként (háromszori étkezésnél) 21,-  
Ft számolható fel.
A z ellátáshoz szükséges élm. anyagok beszerzésénél és az árvízvédelmi
munkában résztvevő személyek élelmezéséről a hadtápparancsnok (anyagi 
osztályvezető) gondoskodik.

A z árvízvédelmi munkálatokban résztvevő személyek étkeztetéséhez szük
séges evőeszközt (csajka, kanál) valamint az élm. és konyhafelszerelési 
cikkeket elsősorban saját készletből kell biztosítani. Amennyiben készlet
tel nem rendelkezik, úgy soron kívül igényelje.

Az élelmezés biztosításával kapcsolatosan felmerült költséget a 11/10. 
rovat terhére kell elszámolni.

2. Ruházat:

A z árvízvédelmi munkákban résztvevő BM. beosztottak részére védőruha
ként a számadótest készletéből az alábbi ruházat és lábbeli kiadását enge
délyezem:

1 db zubbony (ingzubbony) III. o.

1 db csizmanadrág III. o.

1 pár csizma III. o.

A  kiadott ruházati cikkeket és lábbelit a védelmi munkák befejezésével 
megtisztított állapotban le kell adni.
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3. Gépjármű:

Az árvízvédelmi munkálatokhoz szükséges személy és anyagszállítást a csa
pat, szerv gépkocsi állományából kell kielégíteni.

A  védelmi munkálatokhoz igénybevett gépkocsik kilométer túllépését a 
gépkocsik rendszámának feltüntetésével utólagos engedélyezés végett a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztály Gépjármű Osztályához kell felterjeszteni. 
Amennyiben a veszélyeztetett területen lévő BM. csapatok és szervek 
anyagi és technikai segítség kevésnek bizonyulna, úgy a veszélyeztetett 
területtől távol eső BM. csapattól, vagy szervtől kell anyagi segítséget kérni. 
A z árvízveszély elhárításának befejezésével a védelmi munkálatokhoz ki
adott anyagi és technikai eszközök bevonásáról a hadtápparancsnok 
(anyagi osztályvezető) köteles gondoskodni.

(2773/1937.)

Budapest, 1937. május 31-én.
Berecz Béla s. k.

r. vörgy 
főosztályvezető

TÁRGY: Árvízvédekezéssel kapcsolatos intézkedés 
kiegészítése

A  Belügyminiszter elvtárs múlt évben kelt 2. sz. utasítása végrehajtására ki
adott 2773/1957. sz. intézkedést (megjelent az 1. sz. Anyagi Utasítások 
Gyűjteményében, található: a 26. lapoldalon) az alábbiakkal egészítem ki:

A z árvíz- és belvízvédelmi munkálatokban résztvevők részére a teljes napi 
élelmezés csak napi 12, vagy annál több órai igénybevétel esetén biztosítható. 
Amennyiben az igénybevétel nem egésznapos -  azaz a napi 12 órát nem 
éri el, -  úgy a munkálatokban résztvevők csak részétkezésben részesíthetők. 
Tehát csak azokat az étkezéseket lehet biztosítani, amelyek az igénybevétel 
idejére esnek. (Igénybevétel ideje alatt a szolg. helyről a munkálat helyére és 
onnan vissza a szolgálati helyre való visszatérés időtartama értendő.)

A  részétkezések F t összege a következő:

reggeli 5,30 Ft

ebéd 8,40 Ft

vacsora 7,30 Ft

Amennyiben a természetbeni élelmezés biztosítása valamilyen nehézségbe üt
közik, az szervezett hidegélelmezés útján sem oldható meg, úgy az élelmezési 
költség -  21,-  Ft -  a munkálatokban résztvevők részére készpénzben ki
fizethető. Nem teljes napi igénybevétel esetén természetesen csak a részétkezés 
Ft összege fizethető ki, ill. számolható el.

Az árvíz- és belvízvédelmi munkálattal kapcsolatban felmerült élelmezési 
anyag, illetve Ft költség jogosságát a munkálatra kirendelő parancsnoknak 
igazolni kell.

A  szóbanforgó munkálaton résztvevők részére -  a munkálat tartama alatt 
-  napidíj nem illetményes.

(81/1958.)

Budapest, 1958. május 5.

Berecz Béla s. k. Pál Antal s. k.
r. vörgy r. alez.

főosztályvezető főosztályvezető
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TÁRGY: Önálló és utalt számadótestek negyedéves 
számviteli beszámolójának elkészítése

A z önálló és utalt számadótestek a negyedévi pénzgazdálkodásukról számvi
teli beszámolót kötelesek készíteni azon szerv részére, amely a gazdálkodás
hoz szükséges pénzösszegeket részükre kiutalta.

I.

Negyedévi beszámoló elkészítése.

A z önálló számadótestek számviteli beszámolói felterjesztési határidejét attól 
függően, hogy a gazdálkodáshoz szükséges pénzösszegeket honnan kapták, az 
alábbiak szerint állapítom meg:

a) A  Terv- és Pénzügyi Főosztály közvetlen irányítása alá tartozó önálló 
számadótestek, melyek utalt számadótestekkel nem rendelkeznek, negyed
éves számviteli beszámolóikat a tárgynegyedévet követő hó 8-ig, az utalt 
számadótestekkel rendelkező önálló számadótestek a tárgynegyedévet kö
vető hó 12.-ig kötelesek a számviteli beszámolóikat a Terv- és Pénzügyi 
Főosztálynak felterjeszteni.

b) A z országos parancsnokságok irányítása alá tartozó önálló számadótestek 
beszámolóinak határidejét -  a részükre a 11/2150/2- 1957. sz. utasí
tásban megszabott határidőn belül -  az országos parancsnokságok pénz
ügyi osztályai állapítják meg, azonban az országos parancsnokságok alá
rendelt számadótestek számviteli beszámolóikat a jelen utasítás szerint kö
telesek elkészíteni és az illetékes országos parancsnoksághoz felterjeszteni.

A z önálló számadótestek beszámolói már magában foglalják az utalt szám
adótestek pénzgazdálkodásának adatait is, tehát az önálló számadótesteknek 
az utalt számadótestek felhasználási kimutatásának ellenőrzött adatait saját be
számolójelentésük összeállítása előtt el kell könyvelniük.

Az utalt számadótestek a negyedéves felhasználásról készített beszámolójelen
tését és felhasználási kimutatását ezért legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó 
6-ig az önálló számadótestekhez fel kell terjeszteni.

Az önálló számadótesteknek az utalt számadótestek felhasználási kimutatását és 
beszámolójelentését könyvelés előtt a II. részben ismertetett módon ellenőrizni 
kell és csak ennek megtörténte után szabad a felhasználási kimutatás „Tárgy- 
negyedévi tényleges kiadás” hasábjában feltüntetett felhasználás összegeit té
telesen elkönyvelni. (A  hasáb pár tartozik oldalának összegéből levonjuk a kö
vetel oldal összegét és a kapott egyenleget könyveljük el.)

Amennyiben az ellenőrzés során kitűnik, hogy az utalt számadótest beszámoló- 
jelentésének és felhasználási kimutatásának adatai nem fogadhatók el, úgy 
azok készítőjét az önálló számadótesthez haladéktalanul be kell rendelni és 
a hibákat ki kell javíttatni.

Több utalt számadótest esetén a felhasználási kimutatások „Tárgynegyedévi 
tényleges kiadás”-airól összesítőt kell készíteni és az egyes tételeken mutat 
kozó felhasználásokat egyösszegben kell elkönyvelni.

A z egyes rovatokon belül mutatkozó tételes összegeket rovatonként is össze
síteni kell és az összesítő jegyzékben a könyvelés és az utólagos ellenőrzés 
megkönnyítése végett ki kell mutatni.

A  felhasználási kimutatás tételes és rovatos összegeinek könyvelése a követ
kező:

Tételes számi alapokon:

T A R T O Z IK  tényleges kiadás hasáb (az egy-egy tételre eső felhasználás 
összegével),

Rovatos számlalapokon:

K Ö V E T E L  elszámolás hasáb (a rovatra eső felhasználás összegével).
A  könyvelést a javadalom naplón átírással kell elvégezni, a szöveg rovatba 
„ . . . negyedévi felhasználás” szöveg írandó.
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A  könyvelés elvégzése után az önálló számadótest könyvelése az utalt szám
adótest felhasználásának adatait is tartalmazza.

A  számviteli beszámoló két részből áll:

1. Felhasználási kimutatás,

2. Beszámolójelentés.

(A  rendszeresített formanyomtatványt a Terv- és Pénzügyi Főosztály bo- 
csá tja  a számadótestek rendelkezésére.)

1. Felhasználási kimutatás.

A  felhasználási kimutatás elkészítése előtt valamennyi használatban lévő 
számlalap forgalmát ceruzával össze kell adni. A z összeadás apró számok
kal történjék, hogy üres sor ne maradjon ki és a folyamatos könyvelést a tárgy- 
negyedévi és a következő negyedévi könyvelés között ne akadályozza.

Ezután a tételes számlalapok forgalmát a tételrend szerint emelkedő sorrend
ben bevezetjük a felhasználási kimutatás megfelelő hasábjaiba. (A  rovatos 
számlalapokat itt nem kell figyelembe venni, azok csak a „Beszámolójelentés
ben” szerepelnek.)

A  „Tétel száma” és a „Tétel megnevezése” hasábok értelemszerűen tölten
dők ki.

A  „Forgalom”, az „Elszámolás” és a „Tényleges kiadás” hasábokba a téte
les számlalapok tartozik és követel forgalmát vezetjük be -  halmozva -  a 
költségvetési év elejétől a beszámolási időszak végéig.

A  „Tárgynegyedévi tényleges kiadás” hasábba írandó összeget úgy kapjuk 
meg, hogy a tényleges kiadás hasáb tartozik, illetve követel rovatába beírt ösz- 
szegekből levonjuk az előző negyedévi felhasználási kimutatás hasonló osz
lopaiban szereplő tartozik, illetve követel összegeket. Tekintettel arra, hogy 
az első negyedévi felhasználási kimutatás „Tényleges kiadás” hasábpárjának 
összegei megegyeznek a „Tárgynegyedévi tényleges kiadás” összegeivel, ezért 
az I. negyedévben ennek kitöltése felesleges. .

Ezután az egyes rovatokon belüli tételek összegeit összeadjuk és az utolsó 
tétel után „ . .  .rovat összesen” megjelöléssel a rovat együttes összegét be
írjuk.

Valamennyi tétel bevezetése után a rovat összesen sorokat is összeadjuk és 
az így nyert eredményeket a „Felhasználás összesen” sorába hasábonként be
vezetjük.

2. Beszámolójelentés.
A  felhasználási kimutatás elkészítése után kell a „Beszámolójelentést” elké
szíteni.

A  beszámolójelentés „Rovat száma” és „Rovat megnevezése” hasábjai érte

lemszerűen töltendők ki.

Az összeg rovatok kitöltése a következők szerint történik:

A  felhasználási kimutatás rovat összesen sorainak összegeihez hozzá kell adni 
az azonos rovatos számlalap hasábjainak összegeit és az így kapott eredményt 
a rovatok számának megfelelően növekvő sorrendben a beszámolójelentés meg
felelő hasábjaiba be kell írni.

Valamennyi rovat forgalmi eredményeinek bevezetése után a maradványt kell 
kiszámítani. 
A  maradványt úgy számítjuk ki, hogy a javadalom hasábpár egyenlegéből le
vonjuk a tényleges kiadás hasábpár egyenlegét. T ehát a maradvány hasáb ősz - 
szegei magukban foglalják az önálló számadótest javadalomszámla és a pénz
tár maradványán kívül az önálló számadótest elszámolatlan előlegeit, az utalt 
számadótestek maradványait és elszámolatlan előlegeit is. A  maradványok 
összegét fekete, a túlkiadások összegét piros tintával kell beírni.

Az egyes költségvetési rovatok ilymódon nyert forgalmi összegeit hasábonként 
összeadjuk és megkapjuk a „Tényleges forgalom összesen” sort. A  m arad

-  21 -

ÁBTL - 4.2 - sz.n. - BM Terv és Pénzügyi főosztály utasítások /22



vány hasábba az egyes rovatokon esetleg mutatkozó túlkiadások piros tintá
val beírt összegeit, a fekete tintával beírt maradványok összegéből le kell 
vonni.
A  „Tényleges forgalom összesen” sor megállapítása után beírjuk az „Állandó 
előleg”, az „Á tfutó” és „M NB átvezetési számla” forgalmait és ezt a tény
leges forgalom összesen sor összegeihez hozzáadjuk. (Több átfutó számlalap 
esetén a számlalapok forgalmait össze kell adni és az így kapott eredményt 
kell az átfutó sorba beírni.)

Így kapjuk meg a beszámolójelentés „Ö sszesen” sorának összegeit. (A z „Á l
landó előleg”, „Á tfutó” és „MNB. átvezetési számla” sorok maradvány ha
sábjait kitölteni nem kell.)

Az „Ö sszesen” sor maradványa megmutatja, hogy az önálló és utalt számadó
testek együttesen mennyi maradvánnyal rendelkeznek és hogy könyvelésük mi
lyen összegű -  véglegesen még el nem számolt -  kifizetést tart nyilván.
A z így kapott maradvány megoszlását a beszámolójelentés alsó részében az 
alábbiak szerint kell részletezni:

A  „Maradvány megoszlása önálló számadótesteknél” részben ki kell mutatni 
az önálló számadótest javadalmi számláján („ K ” betétkönyvén) és a kész
pénzben meglévő maradványokat.

A  „Maradvány megoszlása utalt számadótesteknél” részben az utalt szám
adótestek számlán („ K ” betétkönyvében) és a készpénzben mutatkozó ma
radványainak együttes összegét kell feltüntetni.

„Elszámolatlan összegek” részben külön ki kell mutatni az önálló és utalt 
számadótestek elszámolatlan útielőlegeit, göngyölegeit, állandó előlegeit és az 
egyéb elszámolatlan előlegeket és ezek együttes összegeit. Itt kell kimutatni 
az önálló és utalt számadótestek átfutó összegeit és ezek együttes összegét. 
Minthogy az önálló számadótestek az utalt számadótestek átfutó összegeit 
nem könyvelik el a beszámoló alapján, ezért az utalt számadótestek átfutó 
összegeit külön kigyűjtés útján kell megállapítani, mert ez az utalt szám
adótestek maradványában mint készpénz, vagy bankszámla maradványt 
növelő összeg szerepel. Az „Á tfutó” számlalap általában maradványt nem 
mutathat, mert a számadótestek a beszámolási időszak végéig átfutó összegei
ket rendezni kötelesek, amennyiben ez valamely oknál fogva lehetetlen, úgy 
azt külön kötelesek megindokolni.

Azok az önálló számadótestek, amelyekhez több utalt számadótest is tartozik, 
kötelesek a „Maradvány megoszlása utalt számadótesteknél” részt -  a be
számolójelentés hátoldalán -  utalt számadótestenként is részletezni.

II.
A  beszámolójelentés ellenőrzése és egyeztetése.

A  beszámolójelentést kitöltése után ellenőrizni és egyeztetni kell és annak he
lyességéről meg kell győződni. Az önálló számadótestek utalt számadótesteik, 
illetve az országos parancsnokságok pénzügyi osztályai az alárendeltségükbe 
tartozó számadótestek beszámolóinak ellenőrzése alkalmával a kiutalt javada
lom, illetve ellátmányok összegeinek ellenőrzésén kívül a hozzájuk felterjesz
tett beszámolókat elkönyvelés előtt az alábbiak szerint is ellenőrizni kötelesek. 
Helyes könyvelés, pontos számolás esetén a beszámolójelentésben a következő 
egyezőségeknek kell fennállni:

a) A  beszámolójelentés összesen sorának „Forgalom”, „Javadalom”, „E l
számolás” és „Tényleges kiadás” hasábpárok tartozik oldalai együttes 
összegének meg kell egyezni ugyanezen hasábpárok követel oldalai együt
tes összegeivel. (Ugyanez az egyezőség az egyes rovatok sorainál is fenn
áll.)

b) F orgalom hasábpár egyenlegének a „Maradvány megoszlása önálló szám
adótesteknél” végösszegével.

c) Egy-egy hasáb végösszegének a javadalom és pénztárnapló azonos ha
sábjai együttes összegével.

d) „Javadalom” és „Tényleges kiadás” hasábpárok egyenlegei különböze- 
tének az „Ö sszesen” sor „Maradvány” hasábjának végösszegével.
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e) A  „Tárgynegyedévi tényleges kiadás” hasábpár végösszegeinek a „Tény
leges kiadás” hasábpár és az előző negyedévi beszámolójelentés „Tény
leges kiadás” hasábpár összegeinek különbözetiével.

f) A  „Maradvány” hasáb „Ö sszesen” sorának a „Maradvány megoszlása 
önálló számadótesteknél”, a „Maradvány megoszlása utalt számadótestek
nél” és az „Elszámolatlan összegek” végösszegei együttes összegével kell 
megegyezni.

g) Az „Elszámolás” hasábpár egyenlegének az „Elszámolatlan összegek” és 
a „Maradvány megoszlása utalt számadótesteknél” részek együttes vég
összegeivel kell megegyezni.

A  felhasználási kimutatást és a beszámolójelentést az utalt számadótestek két- 
két példányban készítik el és egyik példányát ahhoz az önálló számadótest
hez terjesztik fel, melytől az ellátmányt kapták. A z önálló számadótestek a 
beszámolót és felhasználási kimutatást szintén két-két példányban készítik el 
és egyik példányát egyéb jelentésektől elkülönítve a Terv- és Pénzügyi Főosz
tályhoz, illetve a felettük felügyeletet ellátó országos parancsnokság pénzügyi 
osztályának terjesztik fel. A  beszámoló és a  felhasználási kimutatás házi (má
sod) példányait a könyvelés mellett kell megőrizni.

Az utalt számadótestek beszámolójelentéseiket és felhasználási kimutatásaikat 
az önálló számadótestekével azonosan készítik el, azonban a beszámolójelen
tésben a „Maradvány megoszlása az önálló számadótesteknél” részt nem töl- 
tik ki, hanem csak a „Maradvány az utalt számadótesteknél” részt. A  felhasz
nálási kimutatás kitöltése az önálló számadótestekével teljesen azonosan tör
ténik.

A  számviteli beszámolóhoz külön szöveges beszámolót mellékelni nem kell. 
A  számadótest a beszámolójelentéssel kapcsolatos esetleges észrevételeit, meg
jegyzéseit, vagy egyes tételek esetleges (például átfutok) indokolásait a be
számolójelentés hátoldalán kötelesek megtenni.

III.

Vegyes rendelkezések.

Jelen utasítást 1958. január 1-től kell alkalmazni. A  jelen utasítás kiadásá
val a 315/Vegy. 326/1955. sz. utasításom hatályát veszti.

(29- 32/1958.)

Budapest, 1958. április 15-én.
Pál Antal s. k.

r. alezr. 
főosztályvezető

TÁRGY: Göngyölegek visszaszállítása

Ellenőrzések során megállapítottam, hogy a göngyölegek visszaszállítása, ke
zelése és elszámolása terén komoly hiányosságok vannak, melynek következ
tében a Belügyminisztériumot károsodás éri.

A  Budapesti Konzervgyár a közelmúltban göngyölegek késedelmes visszaszál
lítása címén a BM. szerveket 500;000,-  Ft kötbér igénnyel terhelte meg. 
M ajd 1957-ben újabb 50 000,-  Ft kötbérigényt nyújtott be a KDB-hoz 
alakulatainkkal szemben a göngyölegek késedelmes visszaszállítása miatt.

A  vállalat kötbérigényeit megvizsgálva megállapítottam, hogy a követelések 
legnagyobb részben jogosak. Ennek ellenére a Vállalattal folytatott tárgya
lások eredményeképpen 1957. II. 1-ig fennálló összes göngyölegkötbér kö
veteléseket hatályon kívül helyezte.
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Azon alakulatok tehát, amelyek a fenti Vállalattal szemben göngyölegkötbér 
miatt március, vagy április hó folyamán a KDB-hoz vannak tárgyalásra be
idézve, a tárgyaláson ne jelenjenek meg (ezen követeléseket a Vállalat vissza
vonta).
Ettől függetlenül megengedhetetlen, hogy a göngyölegeket a jövőben is ha
sonlóképpen hanyagul és felületesen kezeljék, illetőleg a visszaszállításokat 
határidőn túl eszközöljék. A  jövőben a hasonló mulasztásokból eredő kötbé
reket a mulasztóval fogom megtéríttetni és a mulasztásért felelős személyt a 
legszigorúbban meg fogom fenyíttetni. Miheztartás végett közlöm az aláb
biakat:

A  konzervgyárral kötött szállítási szerződés értelmében a göngyölegeket a fel
adás napjától számított, Budapesten 60 napon, vidéken 90 napon belül kell 
a Vállalat címére visszaküldeni.

A  visszaszállításra kerülő üvegeket tisztán kell visszaküldeni. Megengedhetet
len, hogy az üvegeket szennyes állapotban szállítsák vissza. A  közelmúltban 
több alakulat szennyes üvegeket szállított vissza a Vállalat címére. Ez egész
ségügyi szempontból is veszélyes, ezért a jövőben a visszaszállításokat ilyen 
vonatkozásban is ellenőriztetni fogom.

Továbbiakban közlöm, hogy üvegek késedelmes visszaszállítása miatt a vál
lalat nem követel kötbért. A  kötbérigény csakis a ládákra vonatkozik.

Egyes alakulatok a kutyatáphús-konzerveket negyedéves időtartamra kapják 
meg.

Ezek az alakulatok a konzerveket alárendelt szerveik között osszák szét és 
ennek megtörténte után a ládákat vonják azonnal be alegységeiktől, hogy a 
visszaszállítást határidőn belül teljesíteni tudják. A  következő negyedévben 
megérkezett szállítmánnyal hasonló módon járjanak el, de ilyenkor a kikerült 
üvegeket is tegyék bele a visszaküldésre kerülő ládákba. Így a késedelmes 
visszaszállításokat ki tudják küszöbölni.

A  fent feltüntetett visszaszállítási határidő nem vonatkozik azon göngyöle
gekre, melyeket a BM. Élelmezési Osztálya tartalék készletként adott ki és 
ennél fogva huzamosabb időn keresztül kell tárolni. Erre a vállalattal külön 
megállapodás történik és a visszaszállításra is külön rendeletben adok ki in
tézkedést.

A  Konzervgyárnál tartott tárgyalások kapcsán azt is megállapítottam, hogy 
egyes alakulatok a göngyölegeket visszaszállították ugyan, de nem tették meg 
az intézkedést, hogy a göngyölegek árát inkasszálják a Vállalattól.

Ezen keresztül ugyancsak nagy anyagi veszteség éri a Belügyminisztériumot. 
A  jövőben a htp. parancsnokok, anyagi osztályvezetők ellenőrizzék a göngyö
legek visszaszállítását és azt, hogy a leszámlázott összegek a visszaküldés után 
befolytak-e az alakulat egyszámlája javára.

A z ellenőrzéseket visszamenőleg is ejtsék meg, a még vissza nem fizetett ösz- 
szegek inkasszálására a szükséges intézkedést megtehessék.

Miheztartás végett közlöm, hogy a visszaküldött göngyölegeket a Vállalat 
felé le kell számlázni (a vállalat által számlázott áron) és a számlázott össze
get a Vállalattól inkasszó rendszerben le kell hívni.

Tekintettel arra, hogy a fenti hiányosságokat nemcsak a Konzervgyárral, 
hanem a többi Vállalatokkal szemben is elkövetik, felhívom az illetékes htp. 
pk-at, agi. o. vezetőket, hogy beosztottaikkal jelen rendeletemet alaposan 
tanulmányoztassák át és annak végrehajtását ellenőrizzék le.

 (2010/19- 1957.)
Budapest, 1957. március 26.

Czuczi József s. k.
r. őrgy

 osztályvezető
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TÁRGY: Költségvetési beszámolójelentések 
összeállítása

A  11- 2148/1957. sz. utasítással rendszeresített költségvetési beszámolóje
lentés táblázatai a pénzügyi szolgálat múlt évi átszervezésére, valamint a költ
ségvetési rovatrend megváltozására való tekintettel átmenetileg nem kerültek 
kinyomatásra. Tekintettel arra, hogy az említett változások már megtörténtek, 
a beszámolójelentések egységes összeállításának biztosítása érdekében az adat- 
szolgáltató táblázatokat -  részben változatlan, részben pedig új, illetve mó
dosított formában -  nyomdailag legyártattam.

Az egyes táblázatok módosítását elsősorban az illetményrendszerben történt 
változások tették szükségessé. Az eddigi tapasztalatok alapján a nélkülözhető 
adatszolgáltatásokat, amelyek a pénzgazdálkodás elemzéséhez és irányításá
hoz nem elsőrendű fontosságúak (pl. a szolgálati időpótlékban részesültek lét
számának szolgálati évek szerinti megoszlása, a létszám megoszlása havi bon
tásban, stb.) megszüntettem.

A  jutalom-, segély- és illetményelőleg keretek felhasználására vonatkozó sta
tisztikai adatszolgáltatást megváltoztattam. A z ezekre vonatkozó adatszolgál
tatást -  kiegészítve a kulturális támogatással -  az 1. sz. táblázatban kell el
készíteni.

Új táblázatként vettem fel a beszámolójelentésbe ,,A polgári alkalmazottak 
alapilletményének alakulása” című táblázatot.

Egyelőre nem gyártattam le a 4. sz. ,,A létszám beosztási illetmény szerinti 
megoszlása” és az 5. sz. ,,A  polgári alkalmazottak létszámának munkakör 
szerinti megoszlása” című táblázatokat. Ezek kiadására később intézkedem. 
A  kinem adott 4. sz. 5. sz. táblázatok helyett egyelőre az eddig használt 4. 
sz. és 6. sz. táblázatokat kell házilag elkészíteni és felterjeszteni. A  régi 4. sz. 
táblázatban a létszám megoszlását természetesen az új beosztási illetményrend
szerinti 40. beo. csoporttal kell szerepeltetni.

A  költségvetési beszámolójelentés táblázatait értelemszerűen s az ezzel kap
csolatban korábban kiadott utasítások érvényben lévő rendelkezéseinek figye
lembevételével kell kitölteni.

Az 5. sz. táblázat megjegyzés hasábjában továbbra is fel kell tüntetni a be
számolási időszakban táppénz címén kifizetett összegeket. Amennyiben ilyen 
címen kifizetés nem történt, úgy ezt a tényt is meg kell jegyezni.

A  8. sz. táblázatban a különélési hónapok számát attól az időponttól kell szá
mítani, amióta a különélő megszakítás nélkül pótdíjban részesül. (Tehát nem 
csak azt az időt kell figyelembevenni, amióta jelenlegi szolgálati helyén kap 
pótdíjat, hanem azt az időt is be kell számítani, amelyet megelőző szolgálati 
helyén töltött el pótdíjban részesülve.)

A  beszámolójelentést továbbra is két példányban kell elkészíteni, amelynek 
egy példányát a tárgynegyedévet követő hó 10. napjáig (az országos parancs
nokságoknak 15.-ig) kell a Terv- és Pénzügyi Főosztályhoz felterjeszteni.

Az első beszámolójelentés elkészítésének és felterjesztésének határideje f. évi 
július hó 10. (országos parancsnokságoknál július hó 15.)

A  szükséges nyomtatványokat -  amelyek a f. évi év a jövő évi teljes szük
ségletet biztosítják -  csatoltan megküldöm. Intézkedjen a nyomtatványok 
gondos megőrzéséről, mert újabb nyomtatványokat a jövő év végéig nem áll 
módomban kiadni.

A  11- 2148/1957. sz. BM. utasításnak a jelen utasítással ellentétes részeit 
hatályon kívül helyezem.

(29- 55/1958.)

Budapest, 1958. június 30.
Szabó Ferenc s. k.

r. szds. 
osztályvezető h.
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TÁRGY: Bankszámlák (betétkönyvek) feletti rendelkezési 
jog a MNB-nál való bejelentésének szabályozása

Ellenőrzések során megállapítottam, hogy a bankszámlák (betétkönyvek) felett 
rendelkezőket a MNB-nál sok esetben nem az érvényben lévő rendelkezések 
szerint jelentik be. A  tapasztalt helytelen gyakorlatok kiküszöbölése érdeké
ben az aláírás bejelentésének módját az alábbiak szerint szabályozom:

I.

A  bankszámlák felett rendelkezésre jogosultak (csekk aláírók) kijelölése.

A  bankszámlák feletti rendelkezésre feltétlenül be kell jelenteni a bankszámlá
val rendelkező szerv vezetőjét (parancsnokát) és helyettesét, a pénzügyi osz
tály (alosztály, illetve szolgálat) vezetőjét és azok helyetteseit. A  fentieken 
kívül bejelenthetők a pénzügyi osztály (alosztály, illetve szolgálat) előadói 
(pénztáros, könyvelő, számfejtő, stb.) is. A  bejelentettek számát úgy kell meg
állapítani, hogy egyes bejelentett személyek távolléte, (szabadság, betegség, 
stb.) az ügymenetben zavart ne okozzon.

II.

A  bankszámlák feletti rendelkezés (csekk aláírás) módja.

A  bankszámlák feletti rendelkezés minden esetben két arra bejelentett személy 
aláírásával történik. A  rendelkezéshez minden esetben a szerv vezetőjének (pa
rancsnokának), vagy helyettesének, illetve a pénzügyi osztály (alosztály, szol
gálat) vezetőjének aláírása szükséges. Ezért az aláírás bejelentésén be kell 
jelenteni azt is, hogy a rendelkezésre jogosult személyek közül ki kivel együtt 
jogosult aláírni.

III.

A  bankszámlák felett rendelkezők aláírásának, a számlát vezető bankfiókboz 
való bejelentése.
A  bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak aláírását az erre a célra rend
szeresített és a MNB. fiókjaitól beszerezhető nyomtatványon kell 4 példány
ban bejelenteni. A  nyomtatványon fel kell tüntetni a vonatkozó bankszámla 
számát és székhelyét. Az aláírásra jogosultak nevét írógéppel (esetleg tintá
val), a sajátkezű aláírást pedig minden esetben tintával -  kell eszközölni. 
Vegytintával, ceruzával teljesített aláírásokat a bankfiók nem fogad el. A z 
aláírásra bejelentett személyek rendfokozatát és beosztását csak a nyomtat
vány két példányán (a Terv- és Pénzügyi Főosztály példányán és a házipél
dányon) kell feltüntetni.

A  nyomtatvány túloldalán fel kell tüntetni a rendelkezés módját és a rendel
kezésnél használandó bélyegző lenyomatát.

„A  rendelkezés módja” című részbe, a jelen utasítás II. pontjában közölte
ket figyelembe véve, az alábbi megjegyzést kell beírni:

„A  rendelkezés érvényességéhez a  számok alatt bejelentett személyek
egyikének aláírása szükséges.”

A z aláírásra bejelentett személyek jogosultságát a szerv vezetője (parancs
noka) sajátkezű aláírásával és bélyegzőlenyomattal igazolja. Az így kiállított 
nyomtatványokból 3 példányt a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály Számviteli 
Osztályának kell megküldeni, ahol azokból 2 példányt -  záradékolás után 
-  az illetékes bankfiókhoz továbbítanak.

IV.
Változások bejelentése.

A  számadótestek kötelesek az aláírásra jogosultak személyében, nevében, alá
írás módjában és a bejelentett bélyegzőlenyomatban beállott változást késedelem 
nélkül bejelenteni. A  bejelentés elmulasztásából származó összes következmé
nyekért a számadótest pénzügyi osztályának (alosztályának, szolgálatának) 
vezetője a felelős.
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A  fent említett változások bejelentése újonnan kiállított aláírásbejelentőlapok
kal történik. Tekintettel arra, hogy az új bejelenéssel az előző bejelentés ér
vényességét veszti, az új bejelentésben azoknak a nevét és aláírását is fel kell 
tüntetni, akiknek jogosultsága továbbra is érvényben marad.
A  változást közlő bejelentést -  záradékolás végett -  a Terv- és Pénzügyi 
Főosztály Számviteli Osztályának meg kell küldeni.
A  számadótestek a székhelyükben vagy a közelebbi címükben beálló változást 
-  a bankkal való kapcsolat zavartalan lebonyolítása végett -  közvetlenül a 
számlájukat vezető bankfióknak írásban kötelesek bejelenteni.

V.
A  betétkönyvek követelése felett rendelkezők bejelentése.

A  „K ” és „K K ” betétkönyvkövetelések felett rendelkező személyek nevét, 
aláírását, valamint a rendelkezésnél használandó körbélyegző lenyomatát a be
tétkönyvet kezelő postahivatalnál kell, a betétkönyvben található „Nyilatko- 
zat”-on és „Törzslapon” bejelenteni. A  bejelentés adataiban beállott változá
sokat a betétkönyvet kezelő postahivatalnál beszerezhető „Pótnyilatkozat”-on 
kell két példányban bejelenteni.

VI.
Egyéb rendelkezések.

Az utalt számadótestek bankszámlái (betétkönyvei) felett rendelkezésre jo
gosultak aláírásbejelentését a fent közöltekhez hasonlóan kell elkészíteni azzal 
a különbséggel, hogy az utalt számadótestek aláírásbejelentéseit az illetékes 
önálló számadótest pénzügyi osztály (alosztály) vezetője záradékolja és küldi 
el a számlát vezető bankfiókhoz.

Jelen utasítás 1955. szeptember hó 1-én lép érvénybe.

Utasítom a pénzügyi osztály (alosztály, szolgálat) vezetőket, hogy a jelen
leg érvényes aláírásbejelentéseket (utalt számadótestekét is) vizsgálják felül. 
Amennyiben a bejelentések a jelen utasítással ellentétesek, úgy azokat új alá- 
írásbejelentéssel módosítsa.

(315- Ren- 60/1955.)

Budapest, 1955. augusztus 26.
Kecskés József s. k.

áv. szds. 
főosztályvezető h.

TÁRGY: Szakmai alapvizsgák rendszeresítéséről szóló 
10/1958. sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás 

végrehajtása a pénzügyi szolgálatban

A  szakmai alapvizsgák rendszeresítése tárgyában kiadott 1958. évi 10. sz. 
belügyminiszterhelyettesi utasítás rendelkezéseinek a pénzügyi szolgálatban 
foglalkoztatottak esetében történő végrehajtására nézve a BM. Tanulmányi és 
Módszertani Osztály, valamint a belügyi testületek kiképzési osztályaival (al
osztályaival) egyetértésben az alábbiakat rendelem:

I.

1. Általános pénzügyi alapvizsgát köteles tenni testületi hovatartozásra, be
osztásra és rendfokozatra való tekintet nélkül valamennyi pénzügyi szol
gálatot ellátó tiszt, ht. tiszthelyettes és pénzügyi szakbeosztást betöltő iro
dai rendfokozatú személy.

2. A z alapvizsga letétele történhet:
a) iskolán kívüli szakmai oktatás -  egyéni tanulás -  keretében,
b ) 3 hónapos pénzügyi tanfolyam elvégzése útján.
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3. Iskolán kívüli szakmai oktatás keretében köteles vizsgát lenni valamennyi, 
jelenleg is állományban lévő, valamint 1958. december 31-ig állományba 
kerülő Budapesten szolgálatot teljesítő pénzügyi tiszt és tiszthelyettes.

Háromhónapos pénzügyi tanfolyam elvégzése útján köteles szakmai vizs
gát tenni valamennyi, az előző bekezdésben nem említett pénzügyi munka
kört betöltő tiszt és tiszthelyettes.

4. A z általános pénzügyi tiszti és tiszthelyettesi alapvizsga tantárgyai a 3 hó
napos tanfolyamon és az iskolán kívüli szakmai oktatás keretében:

a) Pénzügyi ismeretek. (Valamennyi beosztott részére testületi hovatarto
zásra tekintet nélkül.)
-  Általános pénzügyi ismeretek.
-  Költségvetés.
-  Számvitel.
-  Illetmény.
-  Nyugdíj.
-  Kiküldetés.
-  Ellenőrzés.
-  Kártérítés.

b) Általános jellegű tananyagok.
-  Alaki kiképzés. (Hőr. Karh. Rendőr, Légo állományúak részére.)
-  Lőkiképzés. (H őr., Karh., Légo., Rendőr állományúak részére.)
-  Szolgálati szabályzat. (Hőr., Karh., Rendőr, Légo., Bv., állomá

nyúak részére.)
-  Határőrizeti utasítás. (Hőr. beosztottak részére.)
-  Karhatalmi ismeretek. (Karh. beosztottak részére.)
-  Légoltalmi ismeretek. (Légo. beosztottak részére.)
-  Bv. szakismeretek. (Bv. beosztottak részére.)
-  Tűzoltói szakismeretek. (Tűzoltó beosztottak részére.)
-  Ügyvitel, ügykezelés. (Valamennyi beosztott részére.)

5. A  jelenleg állományban lévők, valamint az 1958. december hó 31-ig állo
mányba kerülők közül tanfolyam végzésére kötelezettek a tanfolyamot 
1960. évi június hó 30-ig, az iskolán kívüli alapvizsga letételére kötelezet
tek pedig az alapvizsgát 1959. évi június hó 30-ig kötelesek elvégezni, il
letve letenni. 1959. január hó 1. utáni állományba kerülőket az iskolai ki
képzés lehetőségeinek megfelelően fogom a szakmai alapvizsga letétele 
céljából tanfolyamra berendelni.

6. Mentesek a pénzügyi alapvizsga letétele alól:

a) a „Pénzügyi ismeretek” tantárgyaiból:
-  a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály osztály- és alosztályvezetői,
-  a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály Kiképzési Csoportjának be

osztottai,
-  a testületi pénzügyi osztályok vezetői, továbbá azok akik:

-  1954. évben, vagy ezt követően háromhónapos pénzügyi tan
folyamot,

-  1945. év után 4 hónapos, vagy ennél hosszabb gazdásztiszti, 
gazdásztiszthelyettesi, honvéd hadtáptiszti, (hadtáp akadémiát) 
tiszthelyettesi tanfolyamot,

-  számviteli főiskolát,
-  közgazdasági egyetemet végeztek,
-  mérlegképes, vagy okleveles könyvvizsgálói oklevéllel rendel

keznek,
-  azok, akiket a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetője felment.

b) Az „Általános jellegű tananyagok” tantárgyaiból:
-  a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály osztály- és alosztály vezetői,

-  a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály Kiképzési Csoportjának be
osztottai,
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-  a testületi pénzügyi osztályok vezetői,
-  az 1954. évben, vagy ezt követő időben 3 hónapos pénzügyi tan

folyamot végzettek,
-  az 1945. év után 4 hónapos, vagy ennél hosszabb tiszti, tiszthelyet

tesi tanfolyamot végzettek, 
-  azok, akik 1948 évben a centenáriumi tiszti vizsgát letették,
-  végül mindazok, akik hitelt érdemlően igazolják, hogy 1945. év után 

a vonatkozó tantárgyakból sikeresen vizsgát tettek.

7. Azok a pénzügyi szolgálatot ellátók, akik a 6. pont alapján a „Pénzügyi 
ismeretek”-ből, vagy az „Általános jellegű tananyagok"-ból vizsga leté
tele alól mentesülnek, ezt a körülményt okmánnyal (bizonyítvány, oklevél, 
stb. . . .” igazolni kötelesek.

8. A  miniszterhelyettesi utasítás értelmében azoknak a pénzügyi szolgálatot 
ellátóknak, akik általános iskolai, középiskolai, egyetemi tanulmányokat 
folytatnak, vagy mérlegképes könyvelői vizsgára készülnek, a tanfolyam el
végzésére, illetve az iskolán kívüli alapvizsga letételére kérésükre halasz
tást engedélyezek.

Azok a beosztottak, akik az említett iskolák elvégzése után pénzügyi tan
folyamra, vagy alapvizsga letételére kötelezettek, tanulmányaik befejezése 
után kötelesek -  az 5. pontban említettek figyelembevételével -  a tanfo
lyamot elvégezni, illetve az alapvizsgát letenni.

II.

9. A  3 hónapos tanfolyam elvégzésére kötelezettek tanfolyami kiképzésére 
1960. évi június hó 30-ig 4 tanfolyamot szervezek. A  tanfolyamok kez
detének időpontjai:

-  V III. pénzügyi tanfolyam 1958. évi szeptember hó 15.

-  IX. pénzügyi tanfolyam 1959. évi január hó 10.

-  X. pénzügyi tanfolyam 1959. évi április hó 25.

-  X I. pénzügyi tanfolyam 1959. szeptember hó 15.

Kérem Parancsnok (vezető) elvtársat, hogy a V III . pénzügyi tanfolyamra 
név szerint 1958. évi augusztus hó 1-ig hallgatókat javasoljon.
A  javaslatok beérkezése után a tanfolyamra történő berendelésekről a ren
delkezésemre álló létszámhely figyelembevételével fogok intézkedni.

10. A z iskolán kívüli szakmai alapvizsga megszervezésével és letételével kap
csolatos kérdéseket külön utasításban szabályozom.

(29-  19/37-  1958.)

Budapest, 1958. július hó 5.
Pál Antal s. k.

r. alez. 
főosztályvezető
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TÁRGY: Szakmai oktatás rendje az 1958/59. oktatási 
évben

A z 1958/59. oktatási évben az iskolán kívüli pénzügyi szakmai oktatás meg
szervezésével kapcsolatban az alábbiakat rendelem el:

I.

Budapest területén működő belügyi szerveknél szolgálatot teljesítők esetében.
Budapest területén működő belügyi szerveknél pénzügyi szolgálatot ellátó 
tisztek, ht. tiszthelyettesek és irodai rendfokozatúak 1958/59. évi iskolán kí
vüli oktatását a szakmai alapvizsgára való felkészítés céljának megfelelően 
kell megszervezni. Tekintve, hogy az oktatásban résztvevők az oktatási év vé
gén vizsgát kötelesek tenni, az oktatást az eddigi oktatási formánál alaposab
ban, szervezettebben és fegyelmezettebben kell lebonyolítani.

A z oktatás megszervezésénél a következőket kell figyelembevenni:

1. Az iskolán kívüli oktatás 1958. évi szeptember hó 1-én kezdődik és 1959. 
évi június hó 30-án fejeződik be.

2. A z iskolán kívüli oktatási formában kötelesek részt venni:
- a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály valamennyi beosztottja (az utalt 

számadótestek pénzügyi beosztottai is),
-  a BM. Határőrség Országos Parancsnokság Pénzügyi Osztályának és 

Pénzügyi Alosztályának beosztottai,
-  a BM. Karhatalmi Parancsnokság Pénzügyi Osztályának, valamint a 

Budapesten lévő egységeinek pénzügyi beosztottai,
-  a BM. Bv. Országos Parancsnokság Pénzügyi Osztályának, valamint 

Budapesten lévő szerveinek pénzügyi beosztottai,
-  a BM. Légoltalom Országos Parancsnokság Pénzügyi Osztályának, 

valamint a Budapesten lévő szerveinek pénzügyi beosztottai,
-  a BM. Tűzrendészet Országos Parancsnoksága Pénzügyi Osztályának, 

valamint Budapesten lévő szerveinek pénzügyi szolgálatot ellátó beosz
tottai,

-  a BM. Budapesti Rendőrfőkapitányság Pénzügyi Osztályának vala
mennyi beosztottja (az utalt számadótestek pénzügyi szolgálatot el
látói is),

-  a BM. Pest megyei Rendőrfőkapitányság Pénzügyi Osztályának vala
mennyi beosztottja és

-  a felsorolásban nem szereplő valamennyi budapesti BM. szerv pénz
ügyi szolgálatot ellátó beosztottja,

amennyiben a szakmai alapvizsga letétele alól a 29- 19/37- 1958. sz. 
utasítás 6. pontja alapján mentesítést nem kaptak.

3. Az általános pénzügyi alapvizsga letételére kötelezettekből szervenként egy- 
egy tanuló csoportot kell szervezni, melynek szervezője és vezetője a pénz-

 ügyi osztály (alosztály, szolgálat) vezető, vagy az általa megbízott szak
mailag legképzettebb beosztott. Ahol a létszám alacsony volta önálló ta
nulócsoport létrehozását nem teszi lehetővé, az oktatásban részvételre köte
lezetteket az irányító magasabb pénzügyi szervnél létrehozott tanulócso
portba kell beosztani.

4. Az iskolán kívüli oktatás tananyagát a mellékletként kiadott „Pénzügyi K i
képzési Tematika” képezi. A  tananyagot valamennyi vizsgára kötelezett 
egyéni tanulás formájában köteles elsajátítani. A  felkészülés elősegítése,  
valamint a tanulócsoportba beosztottak felkészülésének ellenőrzése végett 
a mellékletben megadott időbeosztás szerint havonta tanulócsoportonként 
ellenőrző konferenciákat kell tartani.

A  tanulócsoport-vezetők részére időszakosan központilag szervezek el
lenőrző konferenciákat. Ezekre történő berendelésről külön, időben intézke
dem. A  tanulás elősegítése érdekében ezenkívül a tananyag egyes fonto
sabb, vagy nehezebben elsajátítható részeiből előadással összekötött kon
ferenciákat is fogok tartani, melyen valamennyi vizsgára kötelezett részt  
vehet.
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5. A  tanulócsoport vezetők naplót kötelesek felfektetni, melybe a megtartott 
órákat a leadott, illetve megbeszélt anyagot és a résztvevők felkészülését 
kell rögzíteni, hogy a tanulást és a foglalkozások megtartását ellenőrizni 
lehessen. A  naplót a BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály bocsátja 
rendelkezésre.

6. A  tanulócsoport vezető a testületeknél, önálló számadótesteknél létrehozott 
oktatási és módszertani bizottságnak van alárendelve, melynek az oktatás
sal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait köteles figyelembevenni.

7. A z „Általános jellegű tananyagok” oktatására a testület (önálló számadó
test) kiképzési osztályának (alosztályának, stb.) beosztottját kell felkérni, 
vagy az oktatást az oktatási és módszertani bizottság által kijelölt személy 
végezze.

8. A  miniszterhelyettesi utasítás értelmében az alapvizsga sikeres letétele ér
dekében konferenciák és konzultációk megtartására havonta a hivatalos 
munkaidőből 8 órát lehet igénybevenni.

9. A  tanulmányi időszak befejezése után a pénzügyi alapvizsgát öttagú vizsga- 
bizottság előtt kell letenni.

A  vizsgabizottság elnöke az általam kijelölt személy, tagjai a testület, vagy 
az önálló számadótest személyzeti osztályának vezetője, vagy megbízottja, 
a T P O ., vagy az önálló számadótest pénzügyi osztály vezetője és az „Á l
talános jellegű tananyagok” előadója, valamint a BM. Tanulmányi és 
Módszertani Osztály kiküldötte.

10. A  vizsgák letételének időpontjára és a vizsgáztatás egyes részletkérdé
seire nézve később külön utasításban intézkedem. A z értékelés úgy a 
vizsgán, mint a konferenciákon a 10. sz. miniszterhelyettesi utasítás mel
lékleteként kiadott tájékoztatóban meghatározott elvek szerint és jegyek
kel történik.

11. Amennyiben a tanulás során az anyaggal kapcsolatban olyan kérdések 
merülnek fel, melyeknek tisztázása a tanulócsoporton belül nem lehetsé
ges, úgy az érdemleges válasz megadása végett a BM. Terv- és Pénzügyi 
Főosztály Kiképzési Csoportjához kell fordulni.

II.

Vidéken működő belügyi szerveknél szolgálatot teljesítők esetében.

Tekintve, hogy a vidéken szolgálatot teljesítő pénzügyi beosztottak szakmai 
alapvizsgájukat háromhónapos pénzügyi tanfolyam elvégzése keretében teszik 
le, az 1958/59. oktatási évtől kezdve meghatározott tanterv alapján működő 
szervezett szakmai oktatást indítani nem kell.

A  szolgálat megfelelő ellátásához szükséges utasítások és rendeletek tanulmá
nyozását az egyes pénzügyi szervek vezetőinek útmutatásai alapján minden 
pénzügyi szolgálatos folyamatosan egyéni úton köteles elvégezni. A  tanulás 
és önképzés eredményeit a végzett munkán keresztül kell lemérni és a rendsze
res minősítések keretében értékelni.

Valamennyi pénzügyi szolgálatosra háruló egyéni önképzés mellett az egyes 
pénzügyi szerveknél a vezető köteles gondoskodni a megjelenő új rendelkezé
sek szervezetszerű folyamatos ismertetéséről és megmagyarázásáról. E  szak
mai megbeszélések anyagát és időtartamát -  a szükségnek megfelelően. -  
a pénzügyi vezető határozza meg. A  szakmai megbeszéléseket hivatalos munka
időn belül lehet megtartani és azokról haladási naplót, stb. vezetni nem kell.

(29- 20 /67 - 1958.)

Budapest, 1958. július hó 5.
Pál Antal s. k.

r. alezr.
főosztályvezető
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

21. számú utasítása

TÁRGY: Dózsa Sportegyesüket minőségi sportolói 
állományviszonya és illetményei

A  Dózsa Sportegyesületnek a Belügyminisztérium egyes testületeinél szolgá
latot teljesítő minőségi sportolói (továbbiakban sportolók) állományviszonyá
val, foglalkoztatásával és illetményével kapcsolatos kérdések rendezésére az 
alábbiakat rendelem el:

I.
Az utasítás hatálya.

1. Jelen utasítás hatálya a Dózsa SE  fent említett sportolói közül azokra 
terjed ki, akik sportágukban első osztályú, vagy ennél magasabb minősí
tést értek el, akik az NB. I., illetve labdarúgóknál az NB. II. osztályba 
tartozó csapatoknak tagjai, akik edzői minőségben működnek, valamint 
akiket külön rendelkezés alapján kell jelen rendelkezés hatálya alá tarto
zónak tekinteni.

2. Jelen utasítás hatálya alá nem tartozó sportolók állományviszonyára, fog
lalkoztatására és illetményeire nézve a Belügyminisztérium többi beosz- 
tottaira vonatkozó szabályok érvényesek, vagyis e sportolókat sporttevé
kenységük alapján semmiféle különleges elbírálás nem illeti meg.

II.
Állományviszony, szolgálat.

3. A  belügyi testületek hivatásos, vagy polgári állományába tartozó sportoló
kat az egyes belügyi testületek szervezetszerű beosztására kinevezve (a l
kalmazva) kell foglalkoztatni. Egyes sportolók valamely szerv állomá
nyába átmeneti jelleggel létszámfelettiként is beoszthatok, azonban a lét- 
számfelett foglalkoztatottak számát fokozatosan csökkenteni kell és töre
kedni kell arra, hogy a sportolók mielőbb valamely szervezetszerűen biz
tosított beosztásra nyerjenek kinevezést.

4. Arra nézve, hogy mely sportoló tekintendő létszámban lévőnek, illetve lét
számfelettinek, a f. évi március hó 1-vel végrehajtott illetményrendezés 
besorolási jegyzőkönyvei az irányadók. Mindazokat akiket a besorolási 
jegyzőkönyvben létszámfelettiként nem tüntették fel, létszámban lévőnek 
kell tekinteni.

5. A  béralap- és létszámgazdálkodás rendje érdekében a létszámfelettiként 
beosztható sportolók státuszának biztosítása céljából külön, ú. n. „spor
tolói létszámkeretet” kell létesíteni.

A  sportolói létszámkeret felhasználásával és nyilvántartásával, ennek ter
hére történő alkalmaztatások lebonyolításával, a Gazdasági Szervek Sze
mélyzeti Alosztályát bízom meg országos hatáskörrel. A  sportolói létszám- 
keret terhére történő alkalmaztatások, elbocsátások esetén azonban a Gaz
dasági Szervek Személyzeti Alosztálya minden esetben csak a BM. Sport
osztály vezetőjének javaslata alapján, ill. egyetértése mellett járhat el.

6. A  sportolói létszámkeret terhére kinevezetteket szaktudásuk és képességük 
alapján, részükre legjobban megfelelő belügyi szervhez, illetve beosztásba 
kell tényleges szolgálattételre beosztani. A  szolgálati hely szerinti elöljáró 
köteles gondoskodni a sportoló állományba vételéről, rendszeres foglalkoz
tatásáról, ugyanúgy, mint az állományba tartozó egyéb beosztottak ese
tében. A  szolgálati hely szerinti elöljárót egyébként a sportolói létszám- 
keretbe tartozó személyekkel szemben ugyanazok a jogok illetik meg, ame
lyeket az állományába tartozó egyéb beosztottakkal kapcsolatban gyako
rolhat, azzal a kivétellel, hogy a sportoló elbocsátása, áthelyezése iránt 
csak a Sportosztály vezetője véleményének előzetes kikérése után intéz
kedhet.
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7. A  sportolók állományviszonyára vonatkozóan a következő elveket kell 
alkalmazni:

a) A  szervezetszerű helyet betöltő sportoló állományviszonyát a minden
kor érvényes állománytáblázat, illetve azt kiegészítő, vagy magyarázó 
rendelkezések szabják meg.

b) A  sportolói létszámkeret terhére alkalmazottak közül a férfiakat ka
tonai, vagy polgári, a nőket irodai, vagy polgári állományba lehet ki
nevezni, illetve alkalmazni.

8. A  sportolók, akár szervezetszerű, akár sportolói keretből biztosított lét
számhelyet töltenek be, a beosztásukból adódó feladatokat szolgálati ide
jük alatt a többi beosztottakhoz hasonlóan, illetve a testületi tagokra vo
natkozó szabályok szerint kötelesek ellátni. Szolgálati kötelezettségeik, 
munkaidejük azonos az állomány egyéb tagjaiéval azzal az eltéréssel, 
hogy a sportolói tevékenységük folytatásához (edzések, edzőtáborok, ver
senyek) részükre szükséges szolgálatmentesítést biztosítani kell.

9. A  sportolók részére edzés, stb. címén adható szolgálatmentesség időtar
tamát a BM. Sportosztály vezetője határozza meg, amit az illetékes szer
vek parancsnokai a Sportosztály vezetőjének megkeresése alapján folya
matosan biztosítani kötelesek.

Edzőtáborok és versenyek idejére a rendszeresnél hosszabb időtartamú 
mentesítések csak a Sportosztály vezetőjének esetenkénti írásbeli kérelme 
alapján teljesíthetők. 

III.

Illetmény.

10. A  szervezetszerű létszámba tartozó sportolók illetményét az általános 
szabályok szerint kell megállapítani és folyósítani.

11. A  sportolói létszámkeret terhére foglalkoztatott sportolók:
-  rendfokozati illetményét tényleges rendfokozatuk,
-  beosztási illetményét az általuk ténylegesen ellátott beosztás, illetve 

munkakör,
-  szolgálati időpótlékát a szolgálati idejük alapján kell megállapítani, 

a BM. egyéb beosztottaira érvényes rendelkezések betartásával.

12. A  beosztási illetmény megállapításának joga annak a szervnek a vezető
jét illeti meg, amely szervhez a sportoló foglalkoztatás céljából beosztást 
nyer.

A  beosztási illetmény megállapításánál egyébként ugyanazok a szempon
tok az irányadók, mint a szervezetszerű létszámhelyet betöltő beosztottak
nál. Tehát, ha a sportoló pl: nyomozói munkát végez, beosztási illetmé
nyét ennek alapulvétele mellett kell megállapítani, azonban, ha az 1957. 
évi 67. sz. miniszterhelyettesi utasítás 17. pontjában foglalt körülmények 
fennállnak, az illető beosztásra rendszeresítettnél alacsonyabb beosztási 
illetményt is meg lehet állapítani.

A z egyébként megállapítható beosztási illetménynél alacsonyabbat azon
ban kizárólag azért, mert a sportoló munkaidő kedvezményben részesül, 
nem szabad megállapítani.

13. Amennyiben a sportoló hivatali beosztását önkényesen, súlyos mértékben 
elhanyagolja, vagy munkahelyéről önkényesen távolmarad, a katonai és 
irodai rendfokozatúaknál a beosztási illetmény, a polgári alkalmazottak
nál a teljes illetmény folyósítását be kell szüntetni fegyelmi eljárás azon
nali hatályú megindítása mellett.

14. Azoknak a sportolóknak (szervezetszerű létszámba tartozóknak és a spor
tolói létszámkeret terhére foglalkoztatottaknak) akik igen nagy fizikai 
erőnlétet kívánó sportágat űznek, ami állóképességük olyan fokozott mér
tékű utánpótlását teszi szükségessé, amelyre szabályszerű illetményük -  
egyéb körülményeiket (családtagok száma, stb.) is figyelembe véve -  tel
jes egészében nem ad lehetőséget, sportmunkájuk alapján a BM. Sport
osztály vezetője havi 100- 500,-  Ft-ig terjedhető összegű személyi pót-
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lékot javasolhat. A  személyi pótlék engedélyezésének joga a BM. Test- 
nevelési és Sportbizottságot illeti meg.

A  beosztás szerint járó összilletmény, valamint a személyi pótlék együt
tes összege havi 2500,-  Ft-ot azonban nem haladhatja meg.

15. A  szervezetszerű létszámba tartozó sportolók ruházati járandóságát -  a 
többi testületi tagokhoz hasonlóan -  az általuk betöltött beosztásra, az 
állománytáblázatban meghatározott norma szerint kell kiszolgáltatni, 
illetve folyósítani.

A  sportolói létszámkeretbe tartozó katonai állományúak részére, a vegyes 
ruházati norma szerinti egyenruházati ellátást és a tiszteknek évi 2000,-  
Ft, a tiszthelyetteseknek évi 1500,-  Ft míg az irodai rendfokozatúak- 
nak a IV. norma szerinti járandóságokat kell biztosítani.

IV.

Vegyes rendelkezések.

16. Jelen utasításom f. évi március 1. napjával lép hatályba. Végrehajtásáról 
a Terv- és Pü. Főosztály, a Szervezési Osztály, a Sportosztály és a Gaz
dasági Szervek Személyzeti Alosztálya vezetője gondoskodjon.

A  végrehajtás részletkérdéseire vonatkozóan a Terv- és Pü. Főosztály, 
valamint a Szervezési Osztály vezetője közös végrehajtási utasítást ad
jon ki.

17. Jelen utasításomat az érintett sportolókkal -  rájuk tartozó mértékben -  
a BM. Sportosztály vezetője ismertesse.

(10- 24/21/1958.)

Budapest, 1958. május 29.

Horváth Gyula s. k. Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes miniszterhelyettes

TÁRGY: Dózsa Sportegyesület minőségi sportolói 
állományviszonya és illetményei tárgyában megjelent 
21/1958. számú miniszterhelyettesi utasítás végrehajtása

A  Dózsa Sportegyesület belügyi alkalmazásban álló minőségi sportolóinak 
állományviszonyát és illetményeit szabályozó f. évi 21. számú miniszterhelyet
tesi utasítás (továbbiakban: U t.) végrehajtására az U. 16. pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, a következőket rendeljük:

I.

1. Annak megállapítása, hogy személy szerint mely sportolók, edzők (a to
vábbiakban: sportolók) tartoznak az Ut. hatálya alá, az M T SH  által kö
zölt, illetve megszabott minősítések, vagy előírások alapján történik.

2. Külön rendelkezéssel -  rendkívül indokolt esetben -  csak a BM. Test- 
nevelési és Sportbizottság vonhat sportolókat az Ut. hatálya alá.

3. A  BM. Gazdasági Szervek Személyzeti Alosztálya (továbbiakban: Sze
mélyzeti Alosztály) ezév június 30. napjáig:

a) állapítsa meg, hogy személy szerint mely sportolók tartoznak a spor
tolói létszámkeretbe és ezek közül mely szervek, hány főt foglalkoz
tatnak;
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b) az egyes szervek által a sportolói létszámkeret terhére foglalkoztatott 
sportolók számát közölje a BM. Szervezési Osztályával a sportolói 
létszámkeret terhére történő foglalkoztatás engedélyezése céljából.

4. A  Személyzeti Alosztály az Ut-al hatáskörébe utalt sportolók felvétele,  
kinevezése, áthelyezése, stb. esetén: 

a) az Ut-ban foglalt eltérések kivételével ugyanazokat az eljárási sza
bályokat (állományparancs elkészítése, stb.) kell, hogy alkalmazza, 
mint az egyéb felvételek, kinevezések, stb. esetében;

b) a sportolói létszámkeretben történő változásokat a BM. Terv- és Pénz
ügyi Főosztály és a BM. Szervezési Osztály Vezetőjével közölje, a 
szükséges intézkedések (a szervek részére engedélyezett sportolói lét
számkeret és béralap növelése, vagy csökkentése, stb.) végrehajtása 
céljából.

5. A  létszámba tartozó sportolók felvétele, kinevezése, stb. az adott szerv 
illetékes személyzeti szervei útján történik, a mindenkori érvényes rendel
kezések (hatásköri lista, stb.) és eljárási szabályok betartásával.

6. A  sportolók felvételénél, kinevezésénél, stb. -  függetlenül attól, hogy az 
a sportolói létszámkeret terhére történik-e vagy sem -  ugyanazon szem
pontokat kell figyelembevenni, amelyeket a személyzeti szervek az egyéb 
felvételeknél, kinevezéseknél, stb. számításba vesznek. Vitás esetekben a 
BM. Sportosztály és a Személyzeti Alosztály vezetőjének előterjesztésére 
a BM. Testnevelési és Sportbizottság dönt.

II.

7. A z Ut. hatálya alá tartozó sportolókról személyszerinti nyilvántartást kell 
felfektetni, illetve vezetni az alábbiak szerint:

a) az Ut. hatálya alá tartozó valamennyi sportolóról, a BM. Sportosz
tálynak;

b) a sportolói létszámkeretbe tartozó sportolókról pedig külön a Személy
zeti Alosztálynak is.

8. Mindkét nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a sportoló nevét, esetleges rendfokozatát és beosztását, illetve a munka
kör és a szolgálati hely megnevezését;

b) a besorolás szerinti beosztási illetménycsoport számát és fokozatát, 
illetve a polgári munkakörök kulcsszámát és ezek összegeit, valamint 
az esetleges rendfokozati illetmény és a pótlékok összegét;

c) az összilletmény összegét;

d ) a felvételről, kinevezésről szóló irat számát.

9. A  BM. Sportosztály nyilvántartásában az előző pontban foglaltakon kívül 
egyéb, a sportolók tevékenységével összefüggő adatokat (a  minősítések 
száma és időpontja, stb.) is vezessen.

10. A  Személyzeti Alosztály a sportolói létszámkeretbe tartozó sportolók ese
tében a jelen utasítás 3 / a. és a 9. pontjában foglalt adatokat ezév július
10. napjáig közölje a BM. Sportosztály vezetőjével, illetve fektesse fel 
a nyilvántartását.

\
11. A  nyilvántartásba vétel során a BM. Sportosztály és a Személyzeti Alosz

tály vizsgálja meg, hogy a sportolói létszámkeretbe tartozó sportolók az 
Ut. 7. pontjában említett állománycsoportba tartoznak-e és hogy a spor
tolók beosztása, illetve foglalkoztatása megfelel-e az Ut. 6. pontjában 
foglaltaknak. Amennyiben nem, a szükséges átminősítésről, vagy áthelye
zésről, stb. gondoskodjanak.

Ugyancsak meg kell vizsgálni azt, hogy a jelenleg a sportolói létszámke
retbe tartozó sportolókat miként lehet a foglalkoztató szerv létszámába 
áthelyezni.

12. A  létszámba tartozó sportolókat sem az Ut. végrehajtása során, sem egyéb 
alkalommal a sportkeret terhére átsorolni nem szabad.
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III.

13. Azon sportolók esetében akik:

a) az Ut. végrehajtásáig létszámfelettiként szerepeltek, de az Ut. 1. pont
jában előírt minősítési szintet nem érték el és így a sportolói létszám- 
keretbe nem tartozhatnak,

b) az Ut. megjelenése után az Ut. 1. pontjában meghatározott minősí
tésnél, vagy teljesítménynél időközben alacsonyabb minősítést, vagy 
teljesítményt érnek el és ezért rájuknézve az Ut.-ban foglaltak alkal
mazása megszűnik,

a BM. Sportosztály és a Személyzeti Alosztály vezetője gondoskodjon 
az állománytáblázatokban rendszeresített beosztásokba, illetve munkakö
rökbe történő áthelyezéséről, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az érin
tett sportoló ügyét terjesszék a BM. Testnevelési és Sportbizottság elé.

IV.

14. A  sportolói létszámkeretbe tartozó sportolók beosztási illetményeit -  az 
Ut. 10- 12. pontjában foglaltaknak figyelembevételével -  az erre ille
tékes parancsnokok ezév június 30. napjáig állapítsák meg és ezt az egy 
hóra eső illetménynövekedés összegének feltüntetésével közöljék a Terv- 
és Pénzügyi Főosztállyal.

13. A  sportolói létszámkeretbe tartozó sportolók részére főelőadó, vagy ennél 
magasabb beosztás, munkakör (csoportvezető, alosztályvezető, stb.) után 
megállapított illetményt, munkabért folyósítani nem szabad.

16. A  sportolói létszámkeret terhére foglalkoztatott azon sportoló illetményét, 
aki polgári állományú és:

a) katonai, vagy irodai rendfokozatú beosztást tölt be, vagy;
b) olyan munkakörben dolgozik, amely az állománytáblázatokban nem 

szerepel,

a Személyzeti Osztály felterjesztése alapján a Terv- és Pénzügyi Főosz
tály vezetője állapítja meg.

17. A z új beosztási illetmények folyósítását személyi állományra vonatkozó 
paranccsal kell elrendelni, az adott beosztás betöltésének napjától, azon
ban legkorábban 1958. március 1. napjától kezdődően.

18. A z új besorolásból eredő illetményjárandóságokat az illetékes illetmény
számfejtő helyek ezév július 10. napjáig számfejtsék és fizessék ki. Az 
esetleges illetménycsökkenéséből eredő összeget térítményezni nem szabad.

19. A z Ut. 14. pontjában foglaltak szerint megállapított személyi pótlékok 
csökkentésére, vagy megszüntetésére, amennyiben ez:

a) a személyi pótlék megállapításakor figyelembevett illetmény (rendfo
kozati illetmény, szolgálati időpótlék, korpótlék, beosztási illetmény 
stb.) emelkedése miatt válik szükségessé, az illetményemelkedés ösz- 
szegének erejéig az illetményszámfejtőhelyek,

b) egyéb, az előző pontban nem említett összes többi esetben pedig a BM. 
Sportosztály vezetőjének javaslatára a BM. Testnevelési és Sportbi
zottság jogosult.

20. A  sportolók részére megállapított személyi pótlékokra nézve is vonatko
zik a 66/1937. sz. miniszterhelyettesi utasítás 2. pontjában foglalt ren
delkezés. Ezért a BM. Sportosztály vezetője minden év novemberében 
tegyen javaslatot a BM. Testnevelési és Sportbizottságnak a személyi 
pótlékoknak a következő költségvetési évben történő folyósítására vonat
kozóan.

21. A z Ut. 15. pontjának ( 2 ) -bekezdésében foglalt rendelkezést ez évben 
csak azokra a sportolói létszámkeretbe tartozókra kell alkalmazni, akik
nek felvétele, kinevezése 1958. évi június 30. napja után történt. Az 1958. 
évi június 30. napját megelőzően felvett, vagy kinevezett sportolók 1958. 
évi ruházati illetményét a BM. egyéb beosztottaira vonatkozó rendelke
zések szerint kell kifizetni. 1959. január 1. napjától kezdődően azonban
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az Ut. 15. pontjának (2 ) bekezdésében foglaltakat a sportolói keretbe 
tartozó valamennyi sportolóra nézve alkalmazni kell.

22. Nem jár ruházati illetmény, sem ruházati ellátás a polgári állományú spor
tolóknak még akkor sem, ha katonai, vagy irodai rendfokozatú beosztást 
töltenek be.

23. A  sportolói létszámkeretbe tartozó sportolók illetményeinek folyósításá
nál esetlegesen előálló megtakarításokat más beosztottak részére felhasz
nálni nem szabad.

24. Az Ut. 9. pontjában említett szolgálatmentességet kizárólag a BM, Sport
osztály vezetőjének, vagy helyettesének előzetes írásban közölt megkere
sése alapján engedélyezhetik az erre illetékes parancsnokok.
Más szerv, vagy a sportoló egyéni kérelme alapján szolgálatmentességet 
engedélyezni nem szabad.

25. A z Ut. 13. pontjában említett esetekben történő fegyelmi eljárás megin
dításával egyidőben az érintett sportolót -  függetlenül attól, hogy a spor
tolói létszámkeretbe tartozik-e, vagy sem -  beosztásának, munkakörének 
ellátása alól fel kell függeszteni. A felfüggesztésről szóló határozatban 
ki kell mondani azt, hogy:

a) katonai és irodai rendfokozatú sportolók esetében a beosztási illet
mény teljes összegének,

b) a polgári állományú sportolók esetében pedig -  beleértve az Ut. 
16 /a) és b) pontjában említetteket is -  ellentétben a jelen Ut. 13.

•pontjában foglaltakkal, a havi kereset fele összegének folyósítását be 
kell szüntetni. Egyebekben az alapilletmények megállapításáról és fo
lyósításáról szóló 67/1957. (X II. 18.) számú (1957. évi 2. sz. P ut.) 
miniszterhelyettesi utasításban foglaltakat kell betartani.

(43- 91/1958.)

Budapest, 1958. június 30.

Fehérvári Bertalan s. k. Pál Antal s. k.
r. őrgy r. alezr.

osztályvezető h. főosztályvezető

TÁRGY: Polgári alkalmazottak illetményrendezése

A  Belügyminisztérium polgári alkalmazottainak illetménye jelenleg több 
munkakörben alacsonyabb a népgazdaság számos területén hasonló munka
körben foglalkoztatott dolgozók fizetésénél. Ez a körülmény azonkívül, hogy 
a végzett munka színvonalára is hatással van, a polgári állomány létszámában 

 -  a BM. szempontjából káros -  fluktuációra, egyes esetekben létszám- 
hiányra vezet.

A  szolgálat zavartalan ellátásának biztosítása és a helyes, illetve szükséges 
fizetési arányok megteremtése céljából a BM. polgári alkalmazottainak illet
ményrendezésére vonatkozóan az alábbiakat rendelem:

I.

1. A  Belügyminisztérium állományába tartozó állandó és időszaki főfoglal
kozású polgári alkalmazottakat jelenlegi ténylegesen betöltött munkakö
rüknek megfelelően, a mellékelt munkaköri jegyzék alapján 1957. évi 
április hó 1. hatállyal újból be kell sorolni.

2. A z alapilletmény a besorolás alkalmával -  az átlagbéralap betartása 
mellett, a II. fejezetben foglaltak figyelembevételével -  az alsó és felső
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bérhatár közötti bármely összegben megállapítható. Ennek megfelelően a 
polgári alkalmazottak béralapját a bérátlagok alapján kell előirányozni.

3. A z egyes polgári alkalmazottak részére esetleg folyósított személyi pót
lékot az illetményemelés összegével csökkenteni kell, illetve meg kell szün
tetni.

4. A  munkaköri jegyzékben foglaltaktól eltérő alapilletményt megállapítani 
nem szabad. Amennyiben valamely oknál fogva a munkaköri felső bérha
tárnál magasabb összegű illetmény megállapítása válik szükségessé, a sze
mélyre szóló fizetés engedélyezését -  kellő indokolás mellett -  a BM. 
Terv- és Pénzügyi Főosztálytól kell kérni,

5. A  munkaköri jegyzékben szereplő bértételek havi 210 óra munkaidőre 
vonatkoznak.

A  mellékfoglalkozású (részfoglalkozású), vagy második állást betöltő 
polgári alkalmazottak illetményét az adott munkakörre vonatkozó alapil
letmény átlagának, munkaidejükkel arányos hányadában kell megállapí
tani.

6. A  polgári alkalmazottakat a havi kötelező munkaidőn felül teljesített 
munkáért túlóradíj illeti meg az alább felsorolt kivételektől eltekintve. 
A  túlóradíj mértéke a havi alapilletmény és a havi munkaórák hányadosa. 
Ezen felül -  függetlenül attól, hogy a túlmunkát munkanapon, vagy 
munkaszüneti napon végezték -  egyéb díjazást (túlórapótlék, stb.) folyó
sítani nem szabad.

Nem jár túlmunkadíj valamennyi „Ügyintéző és adminisztratív” munka
körben, a „Műszaki és munkás” munkakörök közül a 41- 49. kulcsszá- 
múakban, valamennyi „Filmtechnikai” és „Oktatói, nevelői” munkakör
ben, a „Konyha, étterem, étkezdei” munkakörök közül a 151., 152., 154., 
160., 191., a „Gondnoksági” munkakörök közül a 201., 202., 203., 207., 
213/b, 215., 216., 217., 219., 220., 222., 225., 226. kulcsszámú munka
körökben.

7. A  polgári alkalmazottakat (beleértve az időszaki főfoglalkozásúakat és 
részfoglalkozásúakat is) beszámítható szolgálati idejük alapján az alap- 
illetményen kívül korpótlék illeti meg.

A  korpótlék mértéke minden betöltött öt szolgálati év után az alapillet
mény összegének 2 százaléka.

A  korpótlék alapját képező alapilletményhez -  az orvosi különpótlékot 
kivéve -  semmilyen pótlékot hozzászámítani nem szabad.

8. A  mellékfoglalkozású, vagy második állású polgári alkalmazottakat kor
pótlék nem illeti meg.

9. A  korpótlék alapjául figyelembevehető szolgálati időt továbbra is a je
lenleg érvényben lévő rendelkezések szerint kell beszámítani.

II.

10. A  munkaköri jegyzék a munkakörökre általában széles bérhatárokat álla
pít meg abból a célból, hogy a szervek vezetői az alkalmazottakat szak
mai képzettségük, gyakorlatuk, munkájuk minősége, illetve értéke alapján 
minél igazságosabban sorolhassák be.

A  széles bérhatárokból adódó helytelen besorolások elkerülése végett:

a) A z 1. kulcsszámú „Főelőadó, ügyintéző csoportvezető”-i munkakör
ben lévőknek a BM. központi főosztályainak, önálló osztályainak és 
országos parancsnokságainak országos elvi irányító munkát végző fő
előadóin (csoportvezetőin) kívül 2000,-  Ft-nál magasabb összegű 
alapilletményt megállapítani nem szabad.

b) A  2. kulcsszámú „Előadó”-i munkakörben lévők részére az a ) pont
ban említett kivételektől (Közp. főosztályokon, stb. foglalkoztatottak) 
eltekintve 1700,-  Ft-nál magasabb összegű alapilletmény nem álla
pítható meg.

c) A  19. kulcsszámú „Könyvtárvezető”-i munkakörbe csak a 10 000 kö
tetnél nagyobb könyvállománnyal rendelkező könyvtárak vezetői sorol-
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hatók, azonban az átlagnál magasabb illetmény csak a 40 000 kötetet 
meghaladó könyvtár vezetők részére állapítható meg.

d) A  20. kulcsszámú „Főkönyvtáros”-i munkakör, illetve bértétel csak 
akkor alkalmazható, ha

-  legalább 4 könyvtári beosztott van, akik közül egy főt -  ameny- 
nyiben a megkívánt képesítéssel rendelkezik -  főkönyvtáros
ként lehet besorolni (megkívánt képesítés: főiskolai oklevél)

-  10000 köteten aluli könyvtárnál a könyvtárvezető legalább főis
kolai képesítéssel rendelkezik.

e) A  21. kulcsszámú ,,Könyvtáros”-i munkakörbe tartoznak

-  a 10000 köteten aluli könyvtárak vezetői, amennyiben főiskolai 
képesítéssel nem rendelkeznek, és

-  a könyvtár nagyságától függetlenül a legalább könyvtárosi szak
vizsgával rendelkező könyvtári beosztottak.

f) A  22. kulcsszámú „Segédkönyvtáros”-i illetményt a szakképesítéssel 
nem rendelkező könyvtári beosztottak részére kell megállapítani.

g) A  48. kulcsszámú „Vezetőtechnikus” és 49. kulcsszámú „Technikus” 
munkakörökre meghatározott illetményt csak a technikusi képesítéssel 
rendelkezők részére szabad megállapítani. Vezetőtechnikusnak csak 
az tekinthető akinek legalább egy technikus beosztottja van.

h) A z 50. kulcsszámú „Szakmunkás” munkakörre megállapított bértétel 
alkalmazásánál a következők az irányadók:

1. A  bértételt csak a szakmunkás képesítéssel -  minimálisan segéd
levéllel, vagy szakmunkás vizsgával -  rendelkező szakmunkások 
esetében szabad alkalmazni.

A  szakmunkát végző, de a szükséges szakmai képesítéssel nem 
rendelkező betanított munkásokra (pl. több éve szobafestők mellett 
dolgozó segédmunkás) az 51. kulcsszámú „Betanított munkás” 
munkakörre vonatkozó bértételt kell alkalmazni.

2. A  bértétel átlaga fölé általában csak az autószerelő szakmához 
tartozók, a szerszámkészítő, idomszerész, mintakészítő lakatos, 
puskaműves, vagy egyéb vasipari szakmával rendelkezők és nem 
karbantartó munkát végzők, továbbá a műszerészek, mintakészítő 
és műasztalosok, nyomdai gépmester, vésnök szakmájúak sorol
hatók. A z épületkarbantartási munkákat végző szakmunkásokat, a 
betűszedő, könyvkötő, kárpitos, stb. szakmájúakat a bérátlag fölé 
sorolni csak kivételes esetekben szabad, ha azt a hosszú szakmai 
gyakorlat, átlagosnál jobb minőségű és mennyiségű munka indo
kolja.

i) A  151. kulcsszámú „Étteremvezető”-i munkakör csak a BM. Köz
ponti Konyhájára vonatkozik.

j)  A  152. kulcsszámú „É tkezdevezető”-i bértétel átlaga fölé csak a napi 
500 adagnál többet kiszolgáltató étkezdék (közétkezések) vezetőit 
szabad besorolni.

k) A  154. kulcsszámú „Konyhafőnök, konyhavezető”-i munkakörre a j) 
pont alattiak vonatkoznak.

l ) A  155. kulcsszámú „Részlegvezető szakács” munkakör, illetve bérté
tel csak a legalább egy fő szakképzett szakács beosztottal rendelkező 
szakácsra alkalmazható.

m) A  156. kulcsszámú „Ö nálló szakács” munkakört, illetve bértételt kell 
alkalmazni azoknál a közétkezéseknél, ahol az ételek előállítását segéd- 
személyzettel egy szakács végzi.

n) A  201. kulcsszámú „Gondnokságvezelő”-i bértétel a karbantartó 
szakmunkás beosztottakkal is rendelkező gondnokságvezetőkre alkal
mazható.
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11. A  polgári alkalmazottak besorolásáról az az önálló számadótest köteles 
gondoskodni, amelynek illetményszámfejtés szempontjából hatáskörébe 
tartoznak.

12. A  besorolásról 2 példányú jegyzőkönyvet kell felfektetni a következő ha
sábokkal:

1. Sorszám,
2. Munkaköri kulcsszám a jelen utasítás mellékleteként kiadott nomen

klatúra szerint.
3. A  polgári alkalmazott neve.
4. 1956. szeptember hóban betöltött munkaköre.
5. 1957. május hóban betöltött munkaköre.
6. Szakmai képesítése.
7. Korpótlék szempontjából beszámítható szolgálati évek száma.
8. Korpótlék százaléka.
9. 1957. május havi (rendezés előtti) alapilletményének összege.

10. 1957. május havi (rendezés előtti)kor pótlék összege.
11. Alapilletmény és korpótlék (rendezés előtti) együttes összege.
12. Új alapilletmény átlagos összege.
13. Új alapilletmény tényleges összege.
14. Korpótlék összege az új alapilletmény után.
15. Ú j összilletmény.
16. Alapilletmény emelésének összege.
17. Korpótlék emelésének összege.
18. Alapilletmény és korpótlék emelésének együttes összege.

13. A  besorolási jegyzőkönyvbe a szervnél foglalkoztatott valamennyi polgári 
alkalmazottat fel kell venni, az időszakiakat, az esetleges második állásúa- 
kat, vagy részfoglakozásúakat is, azonban ezeket az állandó főfoglalko- 
zásúaktól el kell különíteni.
Ugyancsak elkülönítve kell feltüntetni a munkaköri jegyzékből esetleg 
hiányzó munkakörben foglalkoztatottakat. Ezeknek illetményét csak át
menetileg szabad megállapítani. Végleges megállapításuk csak a BM. 
Terv- és Pénzügyi Főosztály írásbeli jóváhagyása, illetve a munkaköri 
jegyzék kiegészítése után történhet.
A  gépkocsivezetői munkakört a munkaköri jegyzék nem tartalmazza, mi
vel a gépkocsivezetők illetményeinek rendezése külön fog sorra kerülni.

14. A  besorolással kapcsolatban a polgári alkalmazottakkal új szerződési 
kötni nem kell. A  számfejtés alapjául a besorolási jegyzőkönyv szolgál, 
amelyet be kell iktatni és a szükséges adatoknak a számfejtési okmányo
kon történt feljegyzéskor az iktatószámra hivatkozni kell. A  besorolási 
jegyzőkönyv alapján az érdekelt polgári alkalmazottakkal írásban (3. sz. 
melléklet) közölni kell munkakörüket és havi illetményük új összegét.

15. A  besorolási jegyzőkönyveket az összeghasábok összeadásával szabály
szerűen le kell zárni és egy példányát irattárba kell helyezni, a másod- 
példányt pedig legkésőbb 1957. június hó 15-ig a BM. Terv- és Pénz
ügyi Főosztálynak meg kell küldeni.

16. A  polgári alkalmazottak illetményeit szabályozó korábbi rendelkezések 
jelen utasítással ellentétes részei -  a BM. Külügyi Osztály polgári al
kalmazottaira vonatkozó munkaköri jegyzék és a BM. Anyagi és Tech
nikai Főosztály tüzelőanyagtelep rakodómunkásainak bérezését szabá
lyozó rendelkezés kivételével -  1957. április hó 1 -el hatályukat vesztik.

(11- 2009/25- 1957.)

Budapest, 1957. május hó 21.
Réthelyi Nándor s. k.

r . őrgy  
főosztályvezető h.

III.
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Melléklet a 11- 2009/25- 1957. számhoz.

BM. Polgári alkalmazottak munkaköri jegyzéke

I.

Ügyintéző és adminisztratív munkakörök.

Kulcsszám Munkakörök alsó felső átlag
bérhatár

1. Főelőadó, ügyintéző csop. vez. 1700- 2400 2050
2. Előadó 1400- 1900 1650
3. Segédelőadó 1000- 1400 1200
4. Főkönyvelő 1800- 2200 2000
5. Könyvelő, statisztikus 1100- 1500 1300
6. Kalkulációs és számlázási csop. vez. 1500- 1900 1700
7. Kalkulátor 1100- 1500 1300
8. Főpénztáros 1400- 1900 1650
9. Pénztáros 1100- 1500 1300

10. Főrevizor 2300- 2600 2450
11. Revizor 1700- 2200 1950
12. Segédrevizor 1300- 1700 1500
13. Fordító 1300- 1900 1600
14. Segédhivatalvezető 1100- 1500 1300
15. Irodakezelő, adminisztrátor 900- 1200 1050
16. Nyilvántartó 900- 1100 1000
17. Gyors- és gépíró 900- 1200 1050
18. Gépíró 9 0 0 -1 1 1 0 1000
19. Könyvtárvezető 1400- 1800 1600
20. Főkönyvtáros 1300- 1600 1450
21. Könyvtáros 1200- 1400 1300
22. Segédkönyvtáros 1000- 1300 1150
23. Jegy propagandista 1100- 1400 1250
24. Jegyelosztó 1000- 1300 1150
25. Propagandaanyagterjesztő 1000- 1300 1150
26. Kultúrfelelős, játékszerfelelős 1000- 1300 1150
27. Dekorációs 1100- 1300 1200

II.

Műszaki és munkás munkakörök.

41. Főmérnök 2200- 3000 2600
42. Mérnök 1900- 2700 2300
43. Műszaki ellenőr

a) épületátvevő 1700- 2200 1950
b) átvevő, bevizsgáló

(BM . Anyagi Techn. Főo.) 1550- 2050 1800

44. Műhelyvezető
a) gépjármű
b) egyéb

1800- 2200
1600- 2000

2000
1800

45. Mosodavezető 1450- 1950 1700
46. Mosodai művezető, mosómester 1250- 1750 1500
47. Garázsmester 1600- 2000 1800
48. Vezetőtechnikus 1700- 2300 2000
49. Technikus 1500- 2000 1750
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Kulcsszám Munkakörök alsó felső átlag
bérhatár

50. Szakmunkás 1300- 2000 1650
51. Betanított munkás 1200- 1600 1400
52. Segédmunkás 1100- 1400 1250
53. Szállítómunkás 1100- 1600 1350
54. Kertész 1100- 1500 1300
55. Kertimunkás 1000- 1200 1100
56. Mosónő 900- 1100 1000
57. Vasalónő 900- 1100 1000
58. Varrónő 1000- 1200 1100
59. Kocsimosó 1100- 1300 1200
60. Mentős 800- 1000 900
61. Fürdős 800- 1000 900
62. Hajóvezető 1200- 1400 1300
63. Matróz 800- 1000 900
64. Vitorlásvezető 900- 1100 1000

III.

Filmtechnikai munkakörök.

81. Gyártásvezető 1900- 2600 2250
82. Operatőr 1700- 2300 2000
83. Segédoperatőr 1500- 2100 1800
84. Hangfelvevő 1500- 2100 1800
85. Laboráns 1400- 2000 1700
86. Negatívvágó 1150- 1850 1500
87. Beoszt, laboráns, retusőr 1000- 1600 1300

IV.

Oktatói, nevelői munkakörök.

101. Tanár 1200- 1700 1450
102. Tanító 1000- 1500 1250
103. Vezető óvónő, gondozónő bentlakásos

óvodánál
a) 100 főn felüli befogadó képes. 1200- 1700 1450
b) 100 főn aluli befogadó képes. 1100- 1600 1350

104. Napközi otthonvezető
a) 100 fő létszámig 1100- 1600 1350
b) 100- 200 fő létszámig 1200- 1700  1450
c) 200 fő létszám felett 1300- 1800 1550

105. Bentlakásos otthonvezető
a) 100 fő létszámig 1150- 1650 1400
b) 100- 200 fő létszámig 1250- 1750 1500
c) 200 fő létszám felett 1350- 1850 1600

106. Óvónő oklevéllel 1000- 1300 1150
107. Óvónő oklevél nélkül 900- 1100 1000
108. Gondozónő oklevéllel 1000- 1200 1100
109. Gondozónő oklevél nélkül 900- 1100 1000
110. Szakoktató kutyaiskolán 1200- 1400 1300

V.

Konyha, étterem, étkezdei munkakörök.

151. Étteremvezető 1500- 2000 1750
152. Étkezdevezető 1400- 1800 1600
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Kulcsszám Munkakörök alsó felső átlag
bérhatár

153. Büfévezető 1000- -1300 1150
154. Konyhafőnök, konyhavezető 1400- -1800 1600
155. Részlegvezetőszakács 1400- -1700 1550
156. Ö nálló szakács, cukrász (szakképz.) 1200- -1600 1400
157. Ö nálló szakács, cukr. (szakképz. nélk.) 1100- -1500 1300
158. Beo. szakács, cukrász (szakképz.) 1100- -1500 1300
159. Beo. szakács, cukrász (szakképz. nélk.) 1000- -1500 1250
160. Szakácsnő őrs közétkezésnél 8 0 0 - -1100 950
161. Konyhamészáros 1100- -1500 1300
162. Felszolgáló csop. vez. 1300- 1700 1500
163. Felszolgáló szakkép. (pincér) 1200- -1600 1400
164. Felszolgáló szakkép, nélkül 9 0 0 --1100 1000
165. Felíró 9 0 0 --1000 950
166. Konyhalány, mosogató 8 0 0 --1000 900
167. Büfés 8 5 0 - - 950 900
168. Kávéfőző 8 5 0 - - 950 900
169. Italmérő 8 0 0 --1100 950
170. Gazdaasszony, szobaasszony 8 5 0 -- 950 900
171. Kézilány, kézilegény, előkészítő 9 0 0 --1000 950
172. Kenyereslány 8 5 0 -- 950 900
173. Ételszállító 8 5 0 - - 950 900
174. Tejkonyhás ( gyermekintézményeknél) 

Üdülők idényalkalmazottai:

9 0 0 --1000 950

191. Konyhafőnök, konyhavezető 1500- -2100 1800
192. Szakács, cukrász (szakkép.) 1200- -1900 1550
193. Pincér 1300- -1600 1450

VI.
Gondnoksági munkakörök.

201. Gondnokságvezető
a) 5, vagy ennél több beosztottal 1400- 1800 1600
b) 2- 4 beosztottal 1300-  1700 1500

202. Gondnok beo. nélkül, vagy 1 fő beo. 1200- 1500 1350
203. Raktárvezető 1300-  1700 1500
204. Raktáros 1 1 0 0 - 1500 1300
205. Raktárkezelő, anyagmozgató 1000- -1400 1200
206. Anyagbeszerző 1300- 1600 1450
207. Tüzelőtelepvezető 1800

208. Árukiadó, mérlegmester, térmester 1200- 1500 1350
209. Kézbesítő 8 5 0 - -1150 1000
210. Liftkezelő 7 5 0 - - 850 800
211. Telefonkezelő 8 5 0 - -1050 950
212. Eligazító 9 0 0 - -1100 1000
213. Kapus

a) hivatali szervnél 9 0 0 - -1100 1000
b) egyesületi szervnél 7 5 0 - - 850 800

214. Jegyszedő, ruhatáros, motozó 8 0 0 - - 900 850
215. Kazánfűtő, vizsgázott 1 2 0 0 --1500 1350
216. Kazánfűtő vizsga nélkül 1100- -1400 1250
217. Kályhafűtő 9 0 0 - -1200 1050
218. Takarító 8 0 0 - - 900 850
219. Telepfelügyelő 7 5 0 - -1050 900
200. Házfelügyelő 8 0 0 - -1000 900
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Kulcsszám Munkakörök alsó felső átlag
bérhatár

221. Éjjeliőr 800-  900 850
222. Állatgondozó (tehenész, sertésetető,

kutyagondozó, stb.) 800- 1000 900
223. Kutyagondozó (kiképzést is végez) 900- 1200 1050
224. Kutyaszakács 800-  900 850
225. Lóápoló 900- 1200 1050
226. Kocsis 930- 1250 1100

TÁRGY: Polgári alkalmazottak helyettesítésének 
szabályozása

A  Belügyminisztérium területén ezideig nincs szabályozva az, hogy milyen 
esetekben és díjazások mellett lehet polgári alkalmazottakat helyettesíteni. 
Az egységes eljárás biztosítása végett a következőket rendelem el:

1. A  parancsnok (vezető) a 2. pontban felsorolt munkakörökben foglalkoz
tatott alkalmazott helyébe helyettest alkalmazhat akkor, ha az szülési 
szabadságra, betegszabadságra, fizetésnélküli szabadságra (gyermeke 
betegsége miatt), vagy betegállományba megy. Helyettest lehet továbbá 
felvenni a felsoroltakon kívül a rendes évi fizetett szabadság esetében 
kizárólag akkor, ha az adott beosztásban csak 1 főt foglalkoztatnak és 
helyettesítését sem hasonló munkakört ellátónak ideiglenes megbízásával, 
sem vezényléssel megoldani nem lehet. (Pl. őrs-szakácsnő.)

2. Helyettesítésre felvenni polgári alkalmazottat kizárólag az alább felso
rolt munkakörökbe lehet:
asszisztensnő,
ápoló (segédápolónő),
felszolgáló,
konyhalány, kézilány,
takarítónő,
segédmunkás,
fűtő,
szakácsnő.
Amennyiben helyettes felvétele más munkakörben is szükséges, erre 
vonatkozóan a Terv- és Pénzügyi Főosztálytól előzetesen engedélyt kell 
kérni.

3. A  szülési szabadságra küldött alkalmazott helyett
a) a szülési szabadság megkezdését követő első napon,
b) a betegszabadságra, fizetésnélküli szabadságra, valamint betegállo

mányba küldött alkalmazott helyett pedig csak akkor, ha a távollét 
előre láthatólag két hétnél hosszabb ideig tart,

lehet helyettest felvenni.
A z őrs-szakácsnőre vonatkozóan az a) pontban foglaltak alapján kell 
értelemszerűen eljárni.

4. A  helyettesítő dolgozót meghatározott időre kell alkalmazni (Munka 
Törvénykönyv 22. §.), tehát a munkaszerződésben szerepelnie kell 
annak, hogy a helyettesítő alkalmazott munkaviszonya melyik naptári 
napon szűnik meg felmondási idő és felmondási illetmény nélkül. 
Amennyiben a helyettesített alkalmazott a szerződésben meghatározott 
időre munkahelyét az 1. pontban említett okok meghosszabbodása 
(további betegség, stb.) miatt elfoglalni nem tudja, úgy a szerződést 
meg lehel hosszabbítani.
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5. A  helyettesítő alkalmazott annyi bért kaphat, amennyit a helyettesített 
alkalmazott kapott; legfeljebb azonban a munkakörre megállapított leg
magasabb bértételt.
A  helyettesített alkalmazott személyi fizetését, vagy személyhez kötött 
pótlékát (személyi pótlók, korpótlék) a helyettesítési díj megállapításá
nál figyelembe venni nem szabad.

6. A  helyettesítő alkalmazottat a fennálló rendelkezések értelmében táp
pénz, családi pótlék, ugyanúgy megilleti, mint a határozatlan időre fel
vett alkalmazottat.
Szabadságot a Munka Törvénykönyve szerinti mértékben 6 hónap el
telte után bármikor, 6 hónapnál rövidebb időtartamú munkaviszony ese
tén a munkaviszony utolsó napjain az egész foglalkoztatási időre termé
szetben kell kiadni.
A  szabadságidő pénzben nem váltható meg.

A  helyettesítési díjat az 1957. évi költségvetés 01. rovata, illetve a minden
kori polgári alkalmazottak béralapjának terhére, míg az esetleges családi 
pótlékot a 03/40. rovat terhére kell elszámolni.
A  helyettesítő megbetegedése esetén a táppénz (csökkentett illetmény) 
folyósítását az állományba tartozó polgári alkalmazottakéhoz hasonló mó
don kell eszközölni.
A  helyettesként alkalmazott dolgozókat az egyéb, állományba tartozó alkal
mazottaktól úgy nyilvántartás, mint számfejtés szempontjából el kell hatá
rolni és az esetleges létszámjelentésekben semmilyen formában szerepeltetni 
nem szabad.
A  negyedévi beszámoló jelentésekben a betegség idejére kifizetett illetmény 
(táppénz, ideiglenes rokkantsági járadék) táblázatnál fel kell tüntetni a 
negyedév folyamán helyettesítőkként alkalmazottak számát -  negyedéves 
szintre átszámítva (átlagos létszám) -  és a részükre kifizetett illetmény 
összegét.

Jelen utasítás 1957. február 1-én lép érvénybe.

(11- 2009/1- 1957.)

Budapest, 1957. február 14.
Réthelyi Nándor s. k.

r. őrgy 
főosztályvezető h.

TÁRGY: Polgári alkalmazottak helyettesítési díjának 
elszámolása

A  11- 2009/1 - 1957. sz. utasításban szabályoztam a polgári alkalmazot
tak helyettesítésének módját.
Ezen utasítás befejező részének első bekezdése akként intézkedik, hogy a 
helyettesítési díjat a 01. rovat terhére kell elszámolni.
Az időközben történt változás miatt az említett utasítás ezen részét hatály
talanítom és helyette az alábbiakat rendelem el:
A  helyettesítési díjat a  mindenkori költségvetés „Állományon kívüliek bér
alapja” elnevezésű rovat „külső helyettesítők díjazása" tétel (f. évben 
02/12.) terhére kell elszámolni.
Utasítom, hogy a helyettesítési díjakat ennek megfelelően f. év január hó 
1-től visszamenőleg a 02/12. kv. tétel terhére számolja el.

(29/42- 1958.)

Budapest, 1958. május 17.
Réthelyi Nándor s. k.

 r. őrgy
főosztályvezető h.
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TÁRGY: Szabadság tartamára illetmény kifizetés

Megállapítottam, hogy az illetményszámfejtőhelyek a szabadságidőre járó 
illetmények kifizetése tekintetében nem egységesen járnak el.

Ezzel kapcsolatban a helyes és egyöntetű eljárás a következő:

A  rendes szabadság idejére járó illetmény legkorábban a szabadságidő 
megkezdése előtti napon fizethető ki:

1. ha a rendes szabadságra távozó szabadságát a szabadság időtartamába 
eső illetménykifizetési napon -  a hó 1-én vagy 16-án, stb. -  attól 
a helységtől, ahol illetményeit fizetik, távol (más helységben) tölti, és

2. ha az illetékes parancsnok igazolja, hogy a szabadságra távozó ellen 
fegyelmi eljárás nincs folyamatban.

3. Az 1. és 2. pontban foglalt feltételek megléte esetén is legfeljebb egy 
havi illetményt lehet a rendes szabadságidőre kifizetni. (P l.: ha valaki 
33 napos szabadságát egyszerre veszi ki, azt 1958. V I. hó 30.-án kezdi 
meg és V III. hó 2.-án fejezi be, részére -  bár a szabadságidő tartamába 
3 fizetési nap esik -  csak az 1958. V II. hó 1-én és V II. hó 16.-án 
esedékes illetményeket szabad kifizetni.)

Az illetménykifizetések teljesítéséhez előírt, felsorolt feltételeket szolgálati 
jegyen a közvetlen parancsnokkal kell igazoltatni, s a szolgálati jegynek 
tartalmaznia kell a szabadságidő alatti tartózkodási hely nevét is.

Ennek az igazolásnak hiányában a számfejtőhely illetményt előre nem fi
zethet ki.

(3224/1958.)

Budapest, 1958. június 5.
Ecsédi Nándor s. k.

r. szds 
alosztályvezető

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK

11. számú utasítása

TÁRGY: Határőrségnél szolgálatot teljesítő 
sorállományúak zsoldilletménye

A  Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a múlt évben határozatot 
hozott a BM. Határőrségnél szolgálatot teljesítő sorozott állomány szolgálati 
idejére vonatkozóan. A  határozat a hároméves szolgálati időt lényegében 
megszüntette. Az új szolgálati időnek megfelelően a sorállományúak illet
ményével kapcsolatban a következőket rendelem el:

1. A  BM. Határőrség szerveinél az első tényleges katonai szolgálati idejük 
harmadik évét teljesítők részére rendszeresített zsoldpótlékot 1957. évi 
január hó 1.-i hatállyal megszüntetem.

Ettől az időponttól kezdve azoknak a sorkatonáknak, akik 1956. szeptem
ber 1.-e után lépnek, illetve léptek szolgálati idejük harmadik évébe, 
zsoldpótlékot folyósítani nem lehet.

Azoknak viszont, akik már 1956. szeptember 1.-e előtt is harmadik évü
ket szolgálták, a jelenleg is folyósított zsoldpótlékot leszerelésükig folyó
sítani kell.
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2. A  sorkatonák egyes rendfokozati illetményének havi összegét a BM. vala
mennyi csapatalakulatánál 1957. január 1-i hatállyal megváltoztatom, még
pedig az őrmesteri rendfokozatét 20,-  Ft-tal, a törzsőrmesteri rendfoko
zatét 40,-  Ft-tal felemelem. Az emelésnek megfelelően a sorkatonák 
havi zsoldilletménye 1957. január 1-től a következő:

határőr, őr 40,-  Ft
őrvezető 60,-  Ft
tizedes 80,-  Ft
szakaszvezető 100,-  Ft
őrmester 140,-  Ft
törzsőrmester 180,-  Ft

3. A  21/1954. számú belügyminiszterhelyettesi utasításban foglaltak a 
fentieknek megfelelően módosulnak.

Jelen utasításomat megfelelő mértékben ismertetni kell az egész érintett 
személyi állomány előtt.

(11- 2014/61- 1957.)

Budapest, 1957. február hó 13.
Pőcze Tibor s. k.

r. vezérőrnagy 
miniszterhelyettes

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK

22. számú utasítása

TÁRGY: Határőrpótdíj folyósítása

A  BM. Határőrség csapatalakulatainál tényleges szolgálatot teljesítő sor
állományúak határőr pótdíjának (továbbiakban: hőr. pótdíj) folyósításával 
kapcsolatban az alábbiakat rendelem:

1. Hőr. pótdíjra jogosult a BM. Határőrség csapatalakulatainál tényleges 
¡katonai szolgálatot teljesítő valamennyi sorállományú személy, az újonc
kiképzés befejezését követő hó 1-től.
A z újonckiképzés időtartamára hőr. pótdíjat folyósítani nem szabad.

2. A  hőr. pótdíj összege a szolgálati helytől függően kétféle:
„A ” pótdíj összege havi 100,-  Ft 
„B” pótdíj összege havi 75,-  Ft

3. Napokra történő folyósítás esetén a napi pótdíj, a havi összeg 1/30-ad 
része.
A  pótdíjat utólag minden hó 16.-án és a következő hó 1-én a zsolddal 
együtt kell elszámolni.

„A ” pótdíjra jogosultak:
Hőr. 1- 4. kerület állományába tartozó (F E P . is) sorállományúak -  
kivéve az 1. kerület északi, és a 4. kerület déli határszakaszon lévő határőr 
őrsök beosztottait -  a Hőr. Tiszti Iskola hallgatói.

„B” pótdíjra jogosultak:
az „A ” pótdíjra nem jogosult összes egyéb beosztottak.
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4. A  Hőr. pótdíjra való igényjogosultság megszűnik:
a) a végleges fogyatékba jutás (leszerelés) esetén, amennyiben a le

szerelés a hónap első felében (1 - 15. között) történik, a hó 15. 
napjával, vagy ha a hónap második felében (16- 31.-e között) tör
ténik, a hó végével;

b) tényleges szolgálatra való alkalmatlanság miatt történt leszerelés 
(betegség, baleset, rokkantság) esetén a leszerelés napjával;

c) előzetes letartóztatásba helyezettek, valamint bűnvádi eljárás alá von
tak esetében a letartóztatás, illetve fogságba vétel napjával. H a az 
eljárás megszüntető határozattal, vagy felmentő ítélettel nyer befeje
zést, a pótdíjat visszamenőlegesen ki kell fizetni.

5. Ideiglenes távoliét (rendes évi, mezőgazdasági szabadság, betegszabad
ság, egészségügyi intézeti ápolás, stb.) esetén a távoliét megkezdését 
követő második hónap végéig a pótdíj teljes havi összegét, a harmadik 
hónap 1. napjától kezdődően annak fele összegét kell folyósítani. H a 
a távoliét megkezdése a hó első napjára esik, az időtartamot ettől a naptól 
kell számítani.

6. Tíz napot meghaladó fegyelmi fenyítés esetén, amennyiben a fenyített 
személy a fenyítés időtartama alatt szolgálatot nem láthat el, erre az 
időre részére pótdíjat fizetni nem lehet. A z esetleg már felvett pótdíjat 
tartozásként kell előjegyezni és a legközelebbi fizetéskor vissza kell tar
tani. E  bekezdésben foglaltakat akkor is alkalmazni kell, ha a sorállo
mányú személyt fegyelmi büntetésként fegyelmező zászlóaljhoz vezénylik. 
Egyéb fenyítés a pótdíjra való jogosultságot nem érinti.

Jelen utasítás 1957. május hó 1. napján lép életbe. Egyidejűleg a hőr. pót
díjjal kapcsolatos eddig kiadott valamennyi rendelkezés hatályát veszti.

(11- 2014/146- 1957.)

Budapest, 1957. április 5.
Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes

TÁRGY: Határőr pótdíj folyósítása

A  nyugati határszakaszon elhelyezkedő határőr szervek hiv. és tsz. állo
mánya részére -  a 105/6502- 1953. és a 2- 10/65/1956. számú utasítá
sok alapján járó határőrpótdíjat (továbbiakban: pótdíj) a jelenlegi szerve
zésnek megfelelően az alábbiak szerint kell folyósítani:

1. Pótdíj jár a határőrség 2. és 3. kerülete, továbbá az 1. és 4. kerület 
osztrák határszakaszon elhelyezett, illetve osztrák határszakaszt tartó 
szervei hivatásos tiszti és tiszthelyettesi, valamint tsz. tiszthelyettesi állo
mányának.

2. Irodai rendfokozatúaknak és polgári alkalmazottaknak a pótdíj nem jár.

3. A  pótdíj mértéke a rendfokozati és beosztási illetmény együttes össze
gének 10 százaléka.

4. A  pótdíj utólagosan esedékes. A  rendszeres alapilletményekkel együtt 
kell számfejteni és kifizetni.

5. A  pótdíjra való igény megnyílására és megszűnésére vonatkozóan a 
67/1957. sz. miniszterhelyettesi utasításban foglaltak az irányadók, 
vagyis:
a) áthelyezés esetén a pótdíj az 1. pontban felsorolt szervekhez tör

tént áthelyezés napját követő hó 1-től jár. H a az áthelyezés napja 
a hó 1. napjára esik, úgy ettől a naptól.
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b) Vezénylés esetén a pótdíj csak akkor jár, ha a vezénylés tartama a 
30 napot meghaladja. A  pótdíj annak a hónapnak 1. napjától jár, 
amelyikben a vezénylés kezdetétől számított 30 nap letelik. 30 nap
nál rövidebb időtartamú vezénylés esetén pótdíjat folyósítani nem 
lehet.
Amennyiben a vezényeltnek a vezénylést megelőző összilletménye
magasabb, mint a vezénylés helyén pótdíjjal együtt járó összillet-
mény, úgy részére azt kell folyósítani.

c) A  rendszeres alapilletmények beszüntetésének esetein kívül be kell
szüntetni a pótdíj folyósítását
-  bel-, vagy külföldi iskolára, tanfolyamra, tanulmányútra vezény

lés esetén, ha a vezénylés egy hónapnál hosszabb időtartamú, 
a vezénylést követő hónap első napjaival,

-  az 1. pontban felsorolt szervektől történt áthelyezéskor, az elhe
lyezést követő hónap első napjával.

6. A  pótdíj az összilletménybe a nyugdíjjárulék szempontjából beszámít, 
egyéb levonások tekintetében -  a gyermektartásdíjat és kártérítést ki
véve - , mint terhelhető illetményt figyelembevenni (pl.: illetményelőleg 
engedélyezésénél) nem szabad. A  nyugdíjalap megállapításánál a 12 havi 
összilletménybe [Nyugdíjszabályzat H . 4. pont (2 ) bek.] be kell szá
mítani.

7. A  pótdíj a költségvetés 01/21. tétele terhére számolandó el.

Jelen utasításom végrehajtásához szükséges intézkedést az érintett kerüle
tek felé tegye meg.

(43- 87/1958.)
Budapest, 1958. június hó 19.

Pál Antal s. k.
r. alezr. 

főosztályvezető

TÁRGY: Járőr parancsnoki pótdíj rendszeresítése

A  Belügyminiszter Elvtárs szeptember hó 21-én kelt 55. számú parancsa

2. pontjában foglaltak végrehajtására az alábbiakban intézkedem.

1. A  BM. Határőrség sorozott állományába tartozó járőrparancsnokok ré
szére 1955. évi október hó 1. hatállyal „járőrparancsnoki pótdíjat” rend
szeresítek.

A  pótdíj összege rendfokozatra és szolgálati időre való tekintet nélkül 
havi 20,-  (húsz) forint.

2. A  pótdíjat utólagosan az esedékes zsoldilletménnyel együtt kell a 01/20.
kv.-i rovat, illetve tétel terhére számfejteni és kifizetni.
A  pótdíj napokra nem osztható jellegű illetmény.

3. A  pótdíjra való igény a járőrparancsnoki beosztásba helyezés napját
követő hónap első napjával nyílik meg és megszűnik a járőrparancsnoki 
beosztásból történő leváltást, áthelyezést, iskolára, tanfolyamra vezény
lést követő hó első napjával.

4. A  járőrparancsnoki beosztásban szolgálatot teljesítők névsorát, valamint 
a pótdíjra jogosultság kezdő időpontját parancsban kell közölni az ille
tékes zsold-számfejtőhellyel.

A  zsoldszámfejtőhely az illető zsoldkartonjának hátlapján feljegyezni
tartozik a vonatkozó parancs számát, valamint keltét, és köteles a pótdíj 
folyósítása iránt a szükséges intézkedést megtenni.
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5. A  pótdíjat október 1. előtt megelőző időre visszamenőlegesen megállapí
tani és folyósítani nem lehet.

6. Tényleges és tartalékos tisztek, polgári állományúak, valamint irodai 
rendfokozatúak részére a járőrparancsnoki pótdíj nem folyósítható.

7. Amennyiben a pótlék folyósításához szükséges pénzügyi fedezettel nem 
rendelkezne, úgy a pénzellátási utasítás rendelkezései szerint pótjava
dalom igénylést terjesszen elő.

Jelen utasítás végrehajtásáról haladéktalanul gondoskodjon.

(105- 151/1955.) 

Budapest, 1955. évi október hó 15. napján.
Pál Antal s. k.

r. őrnagy 
főosztályvezető

TÁRGY: Dohányváltság folyósítása

A  BM. testületeinél tényleges szolgálati idejüket teljesítő, valamint a 
továbbképzésre, tiszthelyettesi kiképzésre rendfokozat nélküli, vagy legfel
jebb őrvezető rendfokozattal bevonult, kizárólag zsoldilletményben (zsold, 
zsoldpótlék, határőrpótdíj, 20 százalékos beo. ill.) részesülő honvédszemé- 
lyek részére egyéb illetményeiken felül dohányváltság jár.

A  dohányváltság a tiszti, tiszthelyettesi iskolára, tanfolyamra vezényelt, 
zsoldilletményben részesülő honvédszemélyeket is megilleti.

A  dohányváltság összege havi 24,-  Ft, napokra történő folyósítása ese
tén napi 80 fillér.

A  dohányváltságra való igény megnyílására, illetve megszűnésére nézve a 
zsoldra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Letartóztatott (őrizet alatt álló) személyek részére dohányváltság nem 
fizethető.

A  dohányváltságot a zsoldilletményekkel együtt kell számfejteni és folyó
sítani.

(3260/1958.)

Budapest, 1958. június 20.
Pál Antal s. k.

r. alezr.
 főosztályvezető
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A  11- 2028/4- 1957. sz. Utasításban foglalt tűzszerész veszélyességi pót
díjra való jogosultság feltételeit és a folyósítással kapcsolatos kérdéseket
az alábbiak szerint szabályozom:

1. A  Légoltalom V I/111. sz. alakulatához tartozó azon hivatásos, tovább
szolgáló és sorozott állományú személyeknek, akik robbanásveszélyes 
munkát végeznek, tűzszerész veszélyességi pótdíjat (továbbiakban: pót
díj) kell folyósítani.

2. A  pótdíj csak azokra a napokra jár, amelyeken az 1. pontban meghatá
rozott személyek robbanásveszélyes munkát végeztek.

3. Robbanásveszélyes munkának számít a fel nem robbant lövedékek és 
egyéb robbanóanyagok összeszedése, szállítása, hatástalanítása és ezek
nek a munkáknak az ellenőrzése.

4. Ellenőrzés címén a zászlóaljparancsnok, a zj. pk. politikai helyettese, 
hiv. tűzszerész szakasz-pk. jogosultak a pótdíjra. Felsoroltakon kívül 
a tűzszerész szd.-pk.-a és pol. helyettese, szakaszparancsnokai, a mű
szaki szd.-pk.-a és pol. helyettese, valamint szakaszparancsnokai jogo
sultak a pótdíjra, ha őket a zj. pk. robbanásveszélyes munka ellenőrzé
sére esetenként, írásban utasítja.

5. A  pótdíj összege egy napra 50,-  Ft. Ezenkívül a tűzszerészi munka 
fejében egyéb juttatást -  a II. normán felüli - , javított élelmezést, 
stb. sem természetben kiadni, sem forintban kifizetni nem szabad.

6. A  pótdíj az illetményt terhelő levonások (nyugdíjjárulék, gyermektartás
díj, térítmény, stb.) szempontjából az összilletménybe beleszámít.  
nyugdíjalap megállapításánál szintén figyelembe kell venni.

7. Azok részére akik robbanás következtében megsebesülnek, a gyógykeze
lés és az ezzel kapcsolatos egészségügyi szabadság tartama alatt, de leg
feljebb egy évig, naponta 25,-  Ft pótdíj folyósítható.

8. A  havonta esedékes pótdíjakról név és összegszerinti kimutatást kell 
készíteni és azt a Légoltalom Országos Parancsnokának a felszámítás 
és a kifizetés jogossága szempontjából -  a tűzszerész munkanapló alap
ján -  záradékolni kell. A  pótdíjakat a pénzügyi szolgálat utólag, leg
később a tárgyhónapot követő hó 5-ig tartozik kifizetni, a költségvetés 
01/21 tétele terhére.

9. Jelen utasításom 1958. június hó 1. hatállyal lép életbe, végrehajtásáról 
a Légoltalom Országos Parancsnokság Pénzügyi Osztálya gondoskodjon.

(43- 81/1958.)

Budapest, 1958. június 17.
Réthelyi Nándor s. k.

r. őrgy 
főosztályvezető h.

TÁRGY: Tűzszerész veszélyességi pótdíj folyósítása
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1. A  Határőrség műszaki egységeinél szolgálatot teljesítő azon hivatásos, 
továbbszolgáló tiszt, tiszthelyettes és sorozott állományú beosztottak 
részére (továbbiakban: műszaki beosztott) azokra a napokra -  mikor 
robbanás-veszélyes munkát végeznek -  napi 40,-  (negyven) forint 
veszélyességi pótdíjat kell folyósítani.

2. Robbanás-veszélyes munkának szám ít:
-  aknák telepítése, (pótlása)
-  a telepített aknák karbantartása,
-  aknák felszedése,
-  a kiélesített állapotban történő hatástalanítás,
-  általában robbanóanyagokkal való közvetlen munka,

-  robbanóanyagok szállítása,
-  fenti munkálatok helyszínen történő ellenőrzése,

3. Ellenőrzés címén az alábbi beosztásokban lévők részesülhetnek pót
díjban:
-  a műszaki század parancsnoka,
-  a műszaki század pk. politikai helyettese,
-  a műszaki szakasz parancsnokok,
-  a Hőr. Pság. szolgálati osztályának műszaki és a robbanás-veszé

lyes munkák ellenőrzésére jogosult tisztjei.

4. A  veszélyességi pótdíjat a pénzügyi osztály (szolgálat) havonta és 
utólag a számadótest parancsnokának igazolása és záradékolása alapján 
fizetheti ki, a költségvetés 0 1/21 tétele terhére.

5. A  veszélyességi pótdíj az illetményt terhelő levonások szempontjából 
(nyugdíjjárulék, gyermektartásdíj, térítmény stb.) az összilletménybe 
beleszámít. A  nyugdíjalap megállapításánál szintén figyelembe kell 
venni.

6. Annak a műszaki beosztottnak, aki robbanás következtében -  feltéve, 
hogy az nem saját gondatlansága miatt következett be -  megsebesül, 
a gyógykezelése tartamára és az azzal kapcsolatos egészségügyi sza
badság tartama alatt, de legfeljebb egy évig naponta 20,-  (húsz) 
forint pótdíj folyósítható.

7. Amennyiben a műszaki beosztott robbanás következtében elhalálozott, 
a temetéséről a 105/42/1956. sz. utasításban (megjelent az 1958. évi
1. sz. Pü. U t.) foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.

8. Ha a tűzszerészi munka (akna telepítés) a műszaki beosztott állomá- 
nyilag illetékes hatósága (szerve) működési területén kívüli kiküldetést 
igényel, az egyéb járandóságon felül -  az érvényben lévő kiküldetésre 
vonatkozó utasításoknak megfelelően -  a kiküldetési költségek fel
számíthatok.

9. A  jelen utasítással engedélyezett veszélyességi pótdíjon kívül a mű
szaki beosztott részére egyéb pótdíjat, vagy a II. normánál magasabb 
természetbeni élelmezést, illetve javított élelmezést kiadni nem szabad.

10. Jelen utasítás 1958. június hó 1. napján lép hatályba. A  jelen utasí
tással ellentétes rendelkezések hatályukat vesztik.

(43- 81/1958.)

Budapest, 1958. június 17.

Réthelyi Nándor s. k.
r. őrgy 

főosztályvezető h.

TÁRGY: Tűzszerész veszélyességi pótdíj megállapítása
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TÁRGY: Továbbszolgálati jutalomdíj kifizetése

A  BM. csapatalakulatoknál meghatározott időtartamra önként továbbszolgá- 
latot vállaló tiszthelyettesek részére a vállalt továbbszolgálati idő letelte ese
tén jutalomdíj jár.

A  továbbszolgálati idő a továbbszolgálat elfogadásának parancsban való köz
lésétől veszi kezdetét.

A  továbbszolgálat kezdő időpontját és vállalt időtartamát a továbbszolgálatot 
vállaló személy illetmény számfejtőlapján fel kell jegyezni. A  jutalomdíj ösz- 
szege minden egyes betöltött teljes továbbszolgálati év után 350,-  Ft.

A  jutalomdíjat a vállalt továbbszolgálati idő teljes letöltése után szolgálati 
jegyen kérni kell. A  szolgálati jegy alapján az illetékes pü. szolgálat a juta
lomdíjat köteles kifizetni.

Az a személy, aki az önként vállalt továbbszolgálati idejét saját hibáján kívül 
álló ok miatt letölteni nem tudja (nem tényleges viszonyba helyezik, stb.) a 
letöltött teljes évek után jutalomdíjra jogosult. Jogosult továbbá a továbbszol
gálati jutalomra a teljes továbbszolgálati évek után az, aki tsz. állományból 
hivatásos tiszti állományba kerül.

A  jutalomdíjat az önként vállalt továbbszolgálati idő letelte után ki kell fi
zetni abban az esetben is, ha az illető személy a vállalt továbbszolgálati ide
jének letelte után újabb továbbszolgálatot vállalt.

 A  továbbszolgálati idő teljesítése közben elhalt személy közvetlen hozzátar
tozója részére a jutalomdíjat -  kérelem alapján -  szintén ki kell fizetni. 
Nem fizethető ki a továbbszolgálati jutalomdíj annak a személynek, akit fe
gyelmi, vagy bűnvádi eljárás során, vagy saját kérelmére leszereltek.

Jelen utasítás 1955. október 1-től érvényes, ezzel egyidejűen e tárggyal kap
csolatos valamennyi utasítás érvényét veszti.
(322- T o- 10/1- 1955.)
Budapest, 1955. szeptember 26.

Pál Antal s. k.
r. őrnagy 

főosztályvezető

TÁRGY: Lovaglási és lóápolási prémium

A 908- 150/1952. IV. 10. BM. és a 311- Lól/ 1 -  1955. Terv- és Pénz
ügyi Főosztály számú rendelkezések alapján a lóápolási prémium tekinteté
ben az egységes eljárást az alábbiakban szabályozom:

A Belügyminisztériumnak azokat a rendőri beosztottait, akik a gondjaikra 
bízott szolgálati hátaslovakat, lelkiismeretesen, gondosan ápolják és az átvé
telkori, vagy annál jobb kondícióban, illetve állandóan szolgálatképes álla
potban tartják, az alábbiak szerint lovaglási prémium illeti meg:

3 év eltelte után 300,-  F t
5 év eltelte után 600,-  F t

10 év eltelte után 1200,-  Ft
15 év eltelte után 1800,-  Ft

J
A prémium kifizetését a fentiekben meghatározott szolgálati idő letelte után 
-  az illetékes állatorvos igazolása alapján, -  a megyei (budapesti) főka
pitányság felterjesztésére a BM. Anyagi és Technikai Főosztály Élelmezési 
és Vonatanyag Osztálya engedélyezi, és az illetékes megyei (budapesti) fő- 
kapitányság pénzügyi osztálya fizeti ki.
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A  prémium osztható, tehát ha a lovat ápoló beosztott saját hibáján kívül (nem 
fegyelmi úton) kiválik a testületből, -  a megkívánt feltételek esetén -  az 
eltöltött időre (hónapokra) eső jutalomösszeg arányos részét ki kell fizetni.

A  szolgálat érdekében a lovasrendőrökenk más lovas-szervhez való áthelyezé
sét úgy kell végrehajtani, hogy az összeszokott, ló és lovas szét ne választód
jék, ezért a szolgálati lovat is át kell helyezni.

3322/1958.

Budapest, 1958. augusztus 5.
Réthelyi Nándor s. k.

r. őrnagy 
főosztályvezető h.

TÁRGY: Kutyaápolási prémium rendszeresítése

A  BM. Országos Rendőrkapitánysággal egyetértésben a rendőrségi szol
gálati nyomozókutya-vezetők és a járőrkutya-vezetők részére kutyaápolási 
prémiumot rendszeresítek.

Ennek alapján azoknak a kutyavezetőknek, akik a gondozásukra bízott 
szolgálati kutyákat lelkiismeretesen, gondosan ápolják, illetve állandóan 
szolgálatképes állapotban tartják az alábbi kutyaápolási prémium jár.

1. A  nyomozókutya-vezetőknek: 
2 év eltelte után 300,-  Ft
3 év eltelte után újabb 400,-  Ft
4 év eltelte után újabb 500,-  Ft
5 év eltelte után újabb 800,-  Ft

2. A  járőrkutya-vezetőknek:
2 év eltelte után 150,-  Ft
3 év eltelte után újabb 200,-  Ft
4 év eltelte után újabb 250,-  Ft
5 év eltelte után újabb 400,-  Ft

A  prémium osztható, tehát amennyiben a kutyavezető saját hibáján kívül
(nem fegyelmi úton) kiválik a testületből -  a megkívánt feltételek fenn
állása esetén -  azokra a teljes hónapokra, amelyekre kutyaápolási prémiumot 
még nem kapott, az évi prémiumösszeg arányos részét ki kell fizetni.

A  kutyavezetőkkel írásbeli megállapodást kell kötni, amelyben meg kell
határozni az elvégzendő feladatokat és a folyósítandó prémium összegét. 
A  fent meghatározott ápolási időszak leteltével a prémiumra való jogo
sultságot a megyei (budapesti) rendőrkapitány, a kutyavezető szakmai 
elöljárója és állatorvosi szakvélemény alapján engedélyezi.

A kutyavezetőknek a szolgálat érdekében más helységbe történő áthelye
zése alkalmával, a gondozásukban lévő szolgálati kutyát is egyidejűleg át 
kell helyezni.
A  prémiumot mindenkor a 1. rovat megfelelő tétele terhére kell kifizetni 
illetve elszámolni.

Jelen rendelkezés 1957. január hó 1-től érvényes. Ennek értelmében vissza
menőleges hatállyal, vagyis az esetleg már eltelt gondozási idők beszámí
tásával prémiumot fizetni nem lehet.

Fentiekről az érdekelteket parancs útján tájékoztassa.

(11- 2014/1957.)

Budapest, 1957. január 30.
Pál Antal s. k. 

r. őrnagy 
főosztályvezető
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TÁRGY: Gyermektartásdíjra vonatkozó bírói határozatok 
foganatosítása

A  gyermekek és anyák fokozottabb bírói jogvédelméről szóló 7/1953. (II.  8.) 
M T. számú rendelet értelmében az állami hivatali szervek soronkívül kötele
sek intézkedni azokban az ügyekben, amelyekkel a bíróságok tartás iránti peres 
ügyekben hozzájuk fordulnak.
Megállapítottam, hogy a hivatkozott rendelet előírásait a Belügyminisztérium 
egyes szerveinél vagy egyáltalán nem, vagy helytelenül hajtják végre. Ezen 
hiányosság megszüntetése érdekében a következőkre utasítom:

1. A  polgári bíróságoktól a Belügyminisztérium szerveihez érkezett gyermek- 
tartási és szülési költség letiltására vonatkozó határozatokat (végzés, íté
let) az ügykezelés köteles a beérkezés pontos idejének (év, hó, nap, óra) 
feltüntetése mellett nyílt iktatószámmal ellátni és azt a vezetőnek (parancs
noknak) vagy annak távollétében helyettesének azonnal átadni. A  vezető 
(helyettes) köteles a tértivevényt aláírásával és körbélyegzővel ellátva 24 
órán belül foganatosítás végett a pénzügyi szolgálat vezetőnek kiadni.
A  letiltás foganatosítását a vezető (helyettes) ellenőrizni köteles. Abban 
az esetben, ha a bírói határozatot a pénzügyi szolgálat nem foganatosította 
és emiatt a bíróság a Belügyminisztériumot elmarasztalta, a felmerült ösz- 
szeg költséget (alapkövetelés, kamat, perköltség, stb.) a vezető köteles a 
mulasztásért felelős személlyel megtéríttetni.

2. A  pénzügyi alosztály (szolgálat) vezető köteles az átvett bírói határozatot 
24 órán belül foganatosítani, azaz a letiltás esedékes összegét levonni és 
a levonás megtörténtéről a bíróságot, továbbá az érintett személyeket írás
ban értesíteni (pl. ha a bírói határozat március 31-én érkezett, akkor az 
április 1-én esedékes illetmény kifizetésekor a letiltás esedékes összegét 
már le kell vonni.
A z értesítésnek tartalmazni kell a levonás összegét és jogcímét, valamint 
a levonás megkezdésének időpontját.
Abban az esetben, ha a gyermektartásdíj, vagy szülési költség fizetésére 
bírói határozattal kötelezett személyt, -  akinek illetményéből ezen a címen 
már levonás történt -  a BM. valamely más szervéhez helyezik át, a le
tiltást tartalmazó bírói határozatot (végzést, ítéletet) ajánlott levélben meg 
kell küldeni az új számfejtőhely parancsnokának. A z elküldés megtörtén
téről értesíteni kell a kedvezményzetettet és azt a bíróságot, mely a letil
tásról szóló határozatot hozta.
H a a fizetésre kötelezettet a bírói határozat beérkezése előtt helyezték át 
más szervhez, a bírói határozathoz csatolt tértivevényt kísérő irattal kell 
a bírósághoz visszaküldeni. A  kísérő iratnak tartalmazni kell az áthelye
zett új munkahelyének (szervnek) pontos címét, csapatalakulatoknál a 
postafiók számát. A  letiltást tartalmazó határozatot 24 órán belül ajánlott 
levélben meg kell küldeni az új számfejtőhely parancsnokának.

H a a fizetésre kötelezett személy leszerel, az illetékes szerv vezetője (p a
rancsnoka) a leszerelés tényét haladéktalanul közölni köteles azzal a bíró
sággal, mely a határozatot hozta. Amennyiben levonás még nem történt, 
a leszerelés tényének a közlésével és a leszerelt lakcímének a közlésével 
egyidejűleg a határozatot a bíróságnak vissza kell küldeni.

3. A  tartási kötelezettséget vagy szülési követelést megállapító bírói határo
zatok késői foganatosításáért úgy a szerv vezetője (parancsnoka), mint 
a pénzügyi alosztály (szolgálat) vezetője anyagilag egyetemlegesen felelős. 
A zt a BM. beosztottat, aki a bíróság által megítélt összeget -  a letiltás
ról tudva -  a gyermektartásdíj vagy szülési költség kifizetésére kötelezett 
személynek kifizeti, vagy kiutalja, a sikkasztásra vonatkozó szabályok sze
rint büntetendő.

4. Jelen utasítás azonnali hatállyal érvénybelép.
(322- H M - 4/1955.)

Budapest, 1955. június 21.
Kincses Zoltán s. k.

r. százados 
osztályvezető
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Az 1958. évi 2. számú Pénzügyi Utasítások-at áttanulmányoztam 
és a szükséges intézkedéseket megtettem:

pü. osztály (szolgálat) vezető

T A R T A L O M :

oldal
1. Kölcsönös segítő Takarékpénztár megalakítása tárgyában megjelent 

Magyar Népköztársaság Belügyminiszterhelyettesének 13. számú 
utasítása (10- 24/13- 1958.) 1

2. Szolgálati telefonok a lakásokon tárgyban megjelent a Magyar Nép- 
köztársaság Belügyminiszterhelyettesének 19. számú Utasítása.
(10- 24/19- 1958.) 3

3. Gépjármű-alkatrészek helyi beszerzése. (754- 1/1958.) 5
4. Bontásból kikerült anyagok értékesítésének szabályozása (3299 / 

1957.) 6
5. Hajóvizsgálati díjak kezelése és nyilvántartása. (3- 76/1958.) 9
6. Folyamrendészeti szervek helyszínbírságolása. (99/1958.) 11
7. Gépjárművezetők részére adható szakmai kitüntetésekkel járó pénz

jutalom kifizetése. (102/1958.) 11
8. Temetési költségek elszámolásának módosítása. (100/1958.) 12
9. Útiköltség térítésben részesülő dolgozók utazási kedvezményének ren

dezése. (9 /25 - 1958.) 12
10. Belföldi hivatalos kiküldetések és átköltözködések alkalmával felszá

mítható költségek szabályozása tárgyában kiadott 12/1956. számú 
Miniszterhelyettesi Utasítás módosítása. (88/1958.) 13

11. Pü. 23 /a mintájú menetlevelek rendszeresítése. (88/1958.) 14
12. Katonai bíróságokhoz megidézett személyek útbaindítása.

(322- Me- 2/2- 1957.) 16
13. Tanfolyam hallgatók élelmezés térítésének szabályozása. (80/1958.) 17
14. Objektumőrző őrsök személyi állománya élelmezésének szabályozása.

(29- 46/1958.) 17
15. Árvízvédekezéssel kapcsolatos anyagi intézkedés. (2773/1957.) 18
16. Árvízvédekezéssel kapcsolatos intézkedés kiegészítése. (81/1958.) 19
17. Ö nálló és utalt számadótestek negyedéves számviteli beszámolójának 

elkészítése. (29- 32/1958.) 20
18. Göngyölegek visszaszállítása. (2010/19- 1957.) 23
19. Költségvetési beszámoló-jelentések összeállítása. (29- 55/1958.) 25
20. Bankszámlák (betétkönyvek) feletti rendelkezési jog, a MNB-nál 

való bejelentések szabályozása. (315- Ren- 60/1955.) 26
21. Szakmai alapvizsgák rendszeresítéséről szóló 10/1958-as számú 

Belügyminiszterhelyettesi utasítás végrehajtása a pénzügyi szolgálat
ban. (29- 19/37- 1958.) 27

22. Szakmai oktatás rendje az 1958/59. oktatási évben.
(29- 20/67- 1958.) 30

23. Dózsa Sport Egyesület minőségi sportolói állományviszonya és illet
ményei tárgyában megjelent Magyar Népköztársaság Belügyminisz
terhelyettesének 21. számú utasítása. (10- 24/21- 1958.) 32
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24. Dózsa Sport Egyesület minőségi sportolói állományviszonya és illet
ményei tárgyban megjelent 21/1958. számú Miniszterhelyettesi utasí
tás végrehajtása. (43- 91/1958.) 34

25. Polgári alkalmazottak illetményrendezése. (11- 2009/25- 1957.) 37
26. Polgári alkalmazottak helyettesítésének szabályozása.

(11- 2009/1- 1957.) 44
27. Polgári alkalmazottak helyettesítési díjának elszámolása.

 (29 /42- 1958.) 45
28. Szabadság tartamára illetmény kifizetés. (3224/1958.) 46
29. Határőrségnél szolgálatot teljesítő sorállományúak zsoldilletménye 

tárgyában megjelent Magyar Népköztársaság Belügyminiszterhelyet
tesének 11. számú utasítása. (11- 2014/61- 1957.) 46

30. Határőr pótdíj folyósítása tárgyban megjelent Magyar Népköztársa
ság Belügyminiszterhelyettesének 22. számú utasítása.
(11- 2014/146- 1957.) 47

31. H atárőr pótdíj folyósítása. (43- 87/1958.) 48
32. Járőr parancsnoki pótdíj rendszeresítése. (105- 151/1955.) 49
33. Dohányváltság folyósítása. (3260/1958.) 50
34. Tűzszerész veszélyességi pótdíj folyósítása. (43- 81/1958.) 51
35. Tűzszerész veszélyességi pótdíj megállapítása. (43- 81/1958.) 52
36. Továbbszolgálati jutalomdíj kifizetése. (322- T o- 10/1- 1955.) 53
37. Lovaglási és lóápolási prémium rendszeresítése.

(908- 50/1952. IV ./10 .) 53
38. Kutyaápolási prémium rendszeresítése. (11- 2014/38- 1957.) 54
39. Gyermektartásdíjra vonatkozó bírói határozatok foganatosítása.

(322- H M - 4/1955.) 55

1. Nytsz. 38 /2 - 1958.

2. Készült: 200 példányban.

3. Tartalmaz: 56 lapoldalt.

4 . 3018/1- 1958.

5. Felterjesztem: Miniszter Elvtársnak,
Miniszterhelyettes Elvtársaknak.

6. Kapják: Elosztó szerint.

Táncsics-nyomda.
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