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PÉNZÜGYI UTASÍTASÜK



TÁRGY: Szakértők és tanúk díjazását szabályozó 
3 2 2 — Sza— 19/1 — 1954. sz. utasítás kiegészítése

I.

1. A  Pénzügyminisztérium és saját szerveink ellenőrzése során megállapítást 
nyert, hogy:
a) egyes szervek:

— a szakértők igénybevételével kapcsolatban felületesen jártak el, 
nem egy esetben nem jelölik meg a szakértők feladatát, vagy a 
szakértőnek rá nem tartozó feladatokat adnak,

— nem ellenőrzik nem egyszer a legelemibb követelmények elmulasz
tásával, a szakértői díjak elszámolásának helyességét,
nem tartják be e téren a takarékosság szempontjait,

b) a szakértők díjazásáról szóló belügyminisztériumi utasítás eltér a 
vonatkozó minisztertanácsi rendeleitől és annak végrehajtásáról szóló 
8/1954. (IX . 1.) I. M. számú igazságügyminiszteri rendelettől.

2. Az előzőek miatt a szakértői költségek a múlt évihez képest annak elle
nére emelkedtek, hogy számos szervnél főfoglalkozású szakértők kerültek 
felvételre.

II.
1. A  felsorolt hiányosságok megszüntetése érdekében feltétlenül szükséges, 

hogy a szervek vezetői csak ténylegesen indokolt esetekben vegyék 
igénybe a külső szakértők közreműködését, minden alkalommal egyértel
műen jelöljék meg feladataikat, a szakértői díjak elszámolásának helyes
ségét pedig gondosan ellenőrizzék.

2. A pénzügyi osztályok kötelesek a benyújtott díjjegyzékeket érdemileg és 
számszakilag ellenőrizni. Szükség esetén — akár a szakértőt igénybevevő 
szerv vezetőjétől, akár egyéb módon — győződjenek meg a szakértői 
díjjegyzékben foglalt tételek helyességéről, a felsorolt munkák tényleges 
megtörténtéről.

III.
1. A BM. Terv és Pénzügyi Főosztálynak a szakértők és tanúk díjazásá

ról szóló 322—Sza— 19/1— 1954. számú utasítását (megjelent a Pü. Ut. 
1958. évi 1. számában) az alábbiakkal módosítom, illetve egészítem ki:

a) amennyiben a szakértőként alkalmazott személy más szervnél (hiva
tal, intézmény, vállalat, stb.) munkaviszonyban áll, részére az egyéb
ként járó szakértői díj fele összegét szabad csak kifizetni,

b) a szakértő által benyújtott díjjegyzék összeállításánál, illetve a szak
értői díj kifizetését megelőzően meg kell követelni, hogy a szakértő 
külön-külön részletezze a szakértői díjakat, a készkiadásokat (utazási 
költség, levelezés, telefon, a szakvélemény leíratásának díját, stb.).

2. A szakvélemény leíratása címén felszámítható költséget — a 11 170/ 
1948. Korm. számú rendeletben foglaltaknak megfelelően — az alábbiak 
szerint szabad elszámolni, illetve kifizetni:
a) jól olvasható magyarnyelvű kéziratról, gépírásról vagy bármilyen 

úton készült sokszorosításról való másolás díja gépelt oldalanként:

Sortávolság 1 2 3
példányban

4
forint

5 6

2-es (ritka, kb. 30 sor) 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3 , -
11/2-es (közép kb 45 sor) 2 , - 2,30 2,70 3 , - 3,40 3,80
1-es (sűrű kb 60 sor) 2,80 3,20 3,60 4 , - 4,40 4,80

b) Gépbemondás (diktálás) alapján valló leírás díja:
könnyű magyar szöveg esetében óránként 7,50
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tudományos vagy műszaki szöveg, számoszlopok vagy ehhez 
hasonló nagyobb figyelmet és tudást igénylő szöveg esetében 
óránként 9,—

c) Házonkívüli (taxi) gépírás esetében az oda-visszautazás villamos- 
költsége és az időveszteség — a 7,50, illetőleg 9,— Ft óradíj alapul
vételével — külön felszámítható.

Jelen utasításban foglaltak azonnal hatályba lépnek és a már benyújtott, de
el nem számolt szakértői díjak kifizetésénél is alkalmazni kell.
(3307/1958.)
Budapest, 1958. július 29.

Réthelyi Nándor s. k.
r. őrgy

főosztályvezető h.
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TÁRGY: Szakértői díjak elszámolása

A szakértői díjak kifizetésére és elszámolására kiadott 3307/1958. számú 
utasítás III. fejezetét hatályon kívül helyezem.
Helyette az alábbiak érvényesek:

III.
1. Ha a szakértőként alkalmazott személyt az ügyre vonatkozó szakvéle

mény benyújása után a nyomozó hatóság a szakvéleménnyel kapcsolatos 
magyarázat adása vagy a szakvélemény ismertetése végett berendeli, a 
szakértő ezen tevékenysége jelenlétnek minősül.
A jelenlét után a szakértő jelenléti díjat számíthat fel. A  jelenléti díj 
összegei a következők:

Orvosszakértők:
Két órát meg nem haladó jelenléti időre 18,— Ft
Két órát meghaladó, de négy óránál nem hosszabb
jelenléti időre 26,— Ft
Négy órát meghaladó jelenléti időre 34,— F t

Könyvszakértők:
Két órát meg nem haladó jelenléti időre 16,— F t
Két órát meghaladó, de négy óránál nem hosszabb
jelenléti időre 22,— Ft
Négy órát meghaladó jelenléti időre 28,— Ft

Írásszakértők, Tárgyszakértők:
Két órát meg nem haladó jelenléti időre 14,— Ft
Két órát meghaladó, de négy óránál nem hosszabb
jelenléti időre 19,— Ft
Négy órát meghaladó jelenléti időre 24,— Ft

Műszaki szakértők:
Mérnök szakértő részére:

Két órát meg nem haladó jelenléti időre 18,— Ft
Két órát meghaladó, de négy óránál nem hosszabb
jelenléti időre 26,— Ft
Négy órát meghaladó jelenléti időre 34,— Ft

Egyéb szakértő részére:
Két órát meg nem haladó jelenléti időre 14,— Ft
Két órát meghaladó, de négy óránál nem hosszabb
jelenléti időre 19,— Ft
Négy órát meghaladó jelenléti időre 24,— Ft

A  munkaviszonyban álló szakértőknek fenti jelenléti díjak 50 százaléka 
fizethető ki.
Munkaviszonyban állónak a Belügyminisztériumon kívül más szervnél,
hatóságnál, vállalatnál, stb. főfoglalkozásúként foglalkoztatott szakértőt
kell tekinteni.
A nyugdíjas szakértők munkaviszonyban állónak nem minősülnek.

2. Az 1. pontban meghatározott jelenlétnek nem minősíthető szakértői tevé
kenységért a szakértői díjak elszámolására kiadott 322—Sza— 19/1 — 
1954. számú utasítás mellékletében foglalt szakértői díjakat kell csök
kentés nélkül kifizetni.
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3. A  szakvélemény leíratása címén közepes (másfeles) sortávolsággal el
készített szakvélemény után oldalanként, 3 példányig 3,50 Ft költség 
számolható el. Az esetleg szükséges negyedik és további példányokért, 
példányonként 0,33 Ft számítható fel.

4. A leíráshoz szükséges papirost a megbízó szerv — a szakértő esetleges 
kérésére — bocsássa rendelkezésre. Ezért ezen a címen a díjjegyzékben 
külön költség nem számolható el.

3. A  3307/1958. számú utasítás III. fejezet 1/a pontja alapján csökken
tett összegben kifizetett szakértői díjakat a jelen utasítás alapján vizs
gálja felül és a még esedékes díjakat az érdekelteknek haladéktalanul 
fizesse ki.

(3307/1958— 1.)
Budapest, 1958. augusztus 26.

Pál Antal s. k.
r. alezr. 

főosztályvezető
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TÁRGY: Szakértők és tanúk díjazása.

A szakértők és tanúk díjazását szabályozó rendelet kiegészítése tárgyában 
kiadott 322—Sza— 12/1 — 1935. számú utasítás (1/1958. Pút. 14. p. 20.
lap) 5. pontjában foglaltak szerint a pénzügyi szolgálatnak a kifizetett 
szakértői és tanúdíjakról költségjegyzéket kell készíteni.
E rendelkezés végrehajtása során megállapítást nyert, hogy a vizsgálati 
szervek — különösen vidéken — az igénybevett szakértők díjjegyzékét álta
lában a vizsgálati anyagnak az ügyészséghez történt továbbítása után nyúj
tották be a pénzügyi alosztályhoz kifizetés céljából. Ezáltal a költségjegy
zék csak késedelmesen kerül, illetve került az ügyészséghez, nem egyidőben 
a vizsgálati anyaggal.
F entiekkel kapcsolatban az egységes el járás biztosítása érdekében az aláb
biakat közlöm:
A költségjegyzéket — hogy az lehetőleg egyidőben kerüljön a vizsgálat* 
anyaggal az ügyészséghez — az operatív vagy vizsgálati szervek is elkészít
hetik. Ebben az esetben azonban szakértő igénybevételének szükségességére, 
valamint a szakvélemény megadásának igazolására vonatkozó záradékon 
kívül a díjjegyzékre a következő szöveget kell rávezetni: ,,A költségjegyzék 
...................  tételszám alatt az ügyészséghez továbbítandó vizsgálati anyag
hoz csatolva”.
Kérem, hogy fentiekről az operatív és vizsgálati szerveket tájékoztassa.

(322—Sza— 12/2— 1955.)

Budapest, 1955. július 6.
Kincses Zoltán s. k.

r. százados 
osztályvezető
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TÁRGY: Szakértők utazási költségeinek szabályozása

A közelmúltban több esetben felmerült az a kérdés, hogy a polgári állományú 
revizorok kiküldetéseik során milyen kocsiosztályt vehetnek igénybe. Ezzel 
kapcsolatban, az egyöntetű eljárás cél iából közlöm, hogy a revizorok ki
küldetéseikkel kapcsolatos vasúti utazásaik során az I. kocsiosztályt igénybe– 
vehetik, az ebből eredő vasúti utazási költség részükre megtéríthető.

(3319/1958.)

Budapest, 1958. augusztus 22.

Pál Antal s. k.
r. alezr.

főosztályvezető

—  6  —

ÁBTL – 4.2. – sz.n. – Terv– és Pénzügyi Főosztály utasítása 1. szám /1959 /7



TÁRGY: Tanfolyami óradíjak szabályozása

A Belügyminisztérium tiszti és tiszthelyettesi iskoláin, valamint szaktan– 
folyamain meghívott külső előadók által megtartott órák díjazását az aláb
biak szerint szabályozom:

A ) Alsófokú tanfolyamokon:

1. Gyors– és gépírónői, valamint kezdő könyvelői (számviteli) 
és kezdő nyelvtanfolyamok előadóinak óradíja

2. Alsófokú tanfolyamok gyakorlat (szeminárium) vezetőinek 
óradíja

B) Középfokú iskolákon, tanfolyamokon:

1. Tiszthelyettesi Iskola, titkárnőképző tanfolyamok előadóinak 
óradíja

2. Képesített könyvelői, haladó nyelvtanfolyamok előadóinak 
óradíja

3. Középfokú iskolák, tanfolyamok gyakorlat (szeminárium) 
vezetőinek óradíja

C) Felsőfokú iskolákon, tanfolyamokon:

10,— Ft

6,— Ft

13,— Ft 

12,— Ft 

9,— Ft

1. Tisztképző iskolák, tiszti továbbképző tanfolyamok, mérleg
képes könyvelői, okl. könyvvizsgálói, felsőbb matematikai, 
valamint felsőfokú (szakfordítói fokon) nyelvtanfolyamok 
előadóinak óradíja 20,— Ft

2. Felsőfokú iskolák, tanfolyamok gyakorlati (szeminárium)
vezetőinek óradíja 12,— Ft

Meghívott külső előadónak kell tekinteni mindazokat, akik nem tartoznak 
az iskola, tanosztály, tanfolyam tanulmányi törzsének állományába, függet
lenül attól, hogy a BM. vagy egyéb szervek alkalmazottai.

Az iskolák, tanosztályok, tanfolyamok törzsállományába tartozónak óra
díjat felszámítani nem lehet még akkor sem, ha előadói tevékenységet több 
iskolánál végez.
Tanfolyami óradíjai csak az órarend szerint megtartott (időben megkezdett) 
órák után lehet felszámítani.

A kifizetés az iskola, tanfolyam, tanosztály parancsnokának igazolása alap
ján havonta utólag történik.
A kifizetendő óradíjak összegét a 02 rovat 20 tétele terhére kell elszámolni. 
Jelen utasítás 1955. évi január hó 1–i hatállyal lép érvénybe.
Érvénybelépésével egyidejűleg hatályát veszti a tanfolyami óradíjakkal kap
csolatban korábban kiadott valamennyi utasítás.

(311– 21/30— 1954.)

Budapest, 1954. december 29.
Kecskés József s. k.

áv. százados 
főosztályvezető h.
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TÁRGY: Kulturális támogatás

Az „Alkalmazottak kulturális támogatása” elnevezésű kv. tételen a keretet 
az alábbi célokra lehet felhasználni:

1. Belügyi egyesületek, klubok, kultúr szobák támogatására.

Támogatás címén olyan kiadások fedezésére lehet felhasználni, amelyek 
a jóváhagyott költségvetése terhére nem számolhatók el, azaz olyan 
kulturális és sport–kellékek és eszközök beszerzésére,  amelyet központi 
anyagkiutalással a BM. Anyagi Főosztály, valamint az egyesületek 
országos központjai egyáltalán nem, vagy csak részben tudnak biztosítani.
A  támogatásnak 'kizárólag az egyesület, klub, kultúrszoba kulturális fej
lesztését és ezen keresztül a beosztottak fokozottabb kulturális igényei
nek kielégítését kell szolgálni.

Pl. kultúrcsoportok részére táncruhák, tánccsizmák, jelmezek, színpadi 
kellékek, díszletek, hangszerek, lemezjátszók, hanglemezek, rádiók, szóra
koztató játékok, sportszerek, képzőművészeti alkotások, stb. beszerzésére 
lehet fordítani.
A kiadásra kerülő „Belügyi egyesületek pénz– és anyaggazdálkodása 
tárgyú rendelet részletesen tárgyalja az egyesületekkel kapcsolatos azon 
kiadásokat, amelyeket a költségvetési kerete terhére kell elszámolni, vala
mint azokat, amelyek az egyesületek befolyó bevételeiből fedezhetők.

Nem számolhatók el a keret terhére olyan többletköltségek, amelyek a 
hivatkozott tárgyú rendeletben meghatározott kereteken felül jelentkeznek, 
pl. a kultúrcsoport, stb. vendégszereplésével kapcsolatban felmerülő napi
díjak, élelmezési és utazási költségek.

2. A munkában kitűnt beosztottak részére ingyenes jutalmi üdültetés, mozi, 
színház, sportrendezvény, stb. látogatás biztosítására.

Ingyenes jutalmi üdülésben legfeljebb csak a kinevezett és tsz. létszám 
5 %–a részesíthető. Ezt még akkor sem lehet túllépni, ha az engedélyezett 
keret erre lehetőséget ad. Az 5 százalék terhére kiváló hőr. és őr elv
társak is részesíthetők üdültetésben. A fenti ingyenes üdültetést család
tagok részére biztosítani nem lehet.

3. Filmkölcsönzéssel kapcsolatos kiadásokra.

A Hőr. és BKH. szerveknél, miután a filmkölcsönzést a Hőr. és BKH. 
pság. Polcsfs–e központilag intézi, a rendelkezésre bocsátott keretet ilyen 
címen a számadótest közvetlenül nem használhatja fel.

A z engedélyezett keretet a megyei főosztályoknál elsősorban az egyesületek 
támogatására kell felhasználni.

A  keret helyes felhasználásával kapcsolatban egy bizottságot kell szervezni, 
mely javaslatot tesz a Vezető, ill. Parancsnok Elvtársnak a felhasználásra 
vonatkozóan a fenti elveknek megfelelően.
A  bizottságba be kell vonni minden esetben valamennyi egyesület megyei 
vezetőjét (ROK, BÖE, O T E ) a politikai apparátus és a pártszervezet 
megbízottját. A  bizottság javaslata alapján a Vezető, ill. Parancsnok Elv
társ dönt a végleges felhasználásra vonatkozóan.

A. rendelkezésre bocsátott kerettel úgy kell gazdálkodni, hogy f. évben keret
emeléssel már nem számolhat.

Az engedélyezett keretet a II., III. és IV. negyedévre arányosan ütemez
tem be. A  II. negyedévre beütemezett összeget a 25 százalékos kiegészítő 
javadalommal javadalom számlájára átutaltam.
(311—21/134— 1954.)

Budapest, 1954. június 5.
Pál Antal s. k.

r. őrnagy 
főosztályvezető
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TÁRGY: Fogadás, vendéglátás költségeinek szabályozása

A különböző ünnepségek, fogadások alkalmával felmerülő reprezentációs 
költségek mértéke és a felhasználási jogcímek jelenleg nincsenek szabá
lyozva és ilyen célra a jóváhagyott költségvetésében javadalomkeret nincs 
biztosítva. Bartos Antal miniszterhelyettes elvtárs elvi állásfoglalása és fel
hatalmazása alapján a szóbanforgó költségek felszámítási lehetőségeit és 
annak mértékét az alábbiak szerint szabályozom:
A 03/42. ünnepség és egyéb reprezentáció kv. tétel terhére koszorúzási és 
határközi tárgyalás költségein kívül 1959. január 1–től az alábbi jogcímen 
és mértékben lehet minden előzetes engedély nélkül kiadásokat teljesíteni.

Felhasználási jogcímek:

1. megyei, országrészi, országos jellegű értekezletek, konferenciák alkalmá
val a résztvevők részére:
— cigaretta és ásványvíz költségeire személyenként és naponként leg

feljebb 2,50 Ft.,
2. kitüntetések kiadása alkalmával:

— cigaretta, bor (vagy egyéb szeszesital) és szendvics, büféfogyasztás 
biztosítása, személyenként legfeljebb 10,— Ft.,

3. tisztiiskolák záróünnepségei alkalmával:
— a meghívott magasabb parancsnokok, elöljárók és egyéb vendégek 

részére, büféfogyasztásra, személyenként legfeljebb 15,— Ft.,

4. tiszthelyettesi és 3 hónapi időtartamot meghaladó iskolák, tanfolyamok 
záróünnepségei alkalmával:
— a meghívott magasabb parancsnokok, elöljárók és egyéb vendégek 

után személyenként legfeljebb 10,— Ft.,

5. csapatzászló avatás, fegyverátadás, eskütétel alkalmával:
— a meghívott magasabb parancsnokok, elöljárók vagy egyéb vendégek 

után személyenként legfeljebb 10,— Ft.,

6. egyéb — az 1—5. pontban nem említett — rendezvények alkalmával:
— a rendelkezésre álló kereten belül a számadótest parancsnokának be

látása szerint.

A  fenti összegek fedezésére a 03/42. ünnepség és egyéb reprezentáció kv. 
tételen a már jóváhagyott 1959. évi javadalomkereten felül

bocsátók rendelkezésére.
Ft–ot

A  megállapított keretet felső határnak kell tekinteni, azt túllépni, vagy 
javadalomátcsoportosítással növelni nem lehet.

A költségvetési keretek módosítására a 29—50/51— 1958. számú utasítás 
értelmében a negyedév végén kerül sor.

Külföldi vendégek fogadásával, vendéglátásával kapcsolatban a jóváhagyott 
javadalomkeret terhére felhasználást nem eszközölhet. Amennyiben ilyen 
címen felmerül a felhasználás szükségessége, úgy az erre vonatkozó minisz
teri, vagy miniszterhelyetesi engedély alapján — a szükséges költségvetési 
fedezet biztosítása végett — a BM. Külügyi Osztályhoz kell fordulni.

Kérem Vezető Elvtársat, hogy a tárgyban foglaltakat a pénzügyi osztály 
vezetőjével közölje.
(8021/1959.)

Budapest, 1959. január 5.
Pál Antal s. k.

r. alezr. 
főosztályvezető
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TÁRGY: Határközi megbeszélésekkel kapcsolatos
költségek szabályozása

A határközi megbeszélésekkel kapcsolatos költségek felszámítását és elszá
molását az alábbiak szerint szabályozom:

1. A  határközi megbeszélések megtartását csak a Határőrség és Belső Kar
hatalom parancsnoka engedélyezhet.

2. A határközi megbeszélések megtartása iránti kérelemben fel kell tüntetni 
a tárgyaláson résztvevő külföldi személyek előrelátható számát, továbbá 
a Határőrség részéről javasolt résztvevők nevét, rendfokozatát és szolgá
lati beosztását, a megbeszélés előrelátható időtartamát.

3. A Határőrség részéről a határközi megbeszélésen résztvevők számát a 
feltétlen szükséges létszámban kell megállapítani. A  határközi megbeszé
léseken csak azok a személyek vehetnek részt, akiknek névsorát a Határ
őrség és Belső Karhatalom parancsnoka jóváhagyja.

4. A  határközi megbeszéléseken résztvevő személyek után (személyenként) 
legfeljebb napi 120,— Ft költség számolható fel az alábbi megoszlásban:

reggeli: 15,— Ft,
ebéd: 35,— Ft, ital: 25,— Ft,

vacsora: 45,— Ft.

5. A Határőrség állományában lévő személyek részére — a fenti összeg 
felszámítása esetén — külszolgálati pótdíj, vagy kiküldetési költség külön 
nem számítható fel.

6. A  4. pontban megállapított költségek felhasználását eredeti számlákkal 
kell igazolni.

A  megbeszélések időtartamának indokoltságát, valamint a számlákkal 
igazolt költségek jogosságát csak a Határőr–kerület (önálló zászlóalj) 
parancsnoka igazolhatja.

7. A  4. pontban megállapított személyenkénti 120.— Ft–on felüli összegek 
elszámolását nem engedélyezem.

8. Jelen utasításomban szabályozott költségek a Fogadás, vendéglátás 
költségvetési tétel terhére számolhatók el.

(105/9288/1953.)

Budapest, 1953. november 18.
Bartos Antal s. k.

áv. alezredes 
főosztályvezető
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A MAGYAR NÉPKÖZTARSASAG 
BELü GYMINISZTERHELYETTESÉNEK

37. számú utasítása

TÁRGY: Pénzelszámoláson alapuló 
élm. normagazdálkodás bevezetése

A  Belügyminisztérium csapatainál és szerveinél — az élm. anyagnorma 
gazdálkodás helyett — 1959. évi január hó 1–i hatállyal a pénzelszámoláson 
alapuló élm. normagazdálkodás bevezetését rendelem el.
Az egyes élelmezési normák egy napra és egy főre felszámítható Ft kisza– 
batát a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya és a BM– Terv és Pénzügyi 
Főosztálya — az MT. 226/19— 1953. számú határozata alapján jóvá
hagyott élelmezési normák anyagainak tényleges beszerzési Ft értékében 
— együttesen határozza meg. Az élm. normák Ft értékét lényeges árválto
zás esetén vizsgálják felül, és az árváltozásnak megfelelően újból határoz
zák meg.
Az áttérés zavartalan biztosítása érdekében a BM. Anyagi és Technikai 
Főosztály vezetője a BM. Terv és Pénzügyi Főosztály vezetőjével egyet
értésben dolgozza ki a pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodás 
és elszámolás rendszerét, és azt részletes „Végrehajtási U tasítás"–ban sza
bályozza.

A BM. Anyagi és Technikai Főosztály, valamint a Terv és Pénzügyi Fő
osztály vezetői december 23–ig gondoskodjanak az érintett testületi és köz
vetlen számadótestek hadtápparancsnokai, élm. szolgálat és pénzügyi szol
gálat vezetői és ellenőrei részére részletes eligazítás megtartásáról.
Megkövetelem, hogy a pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodással 
és elszámolással kapcsolatos teendőket a magasabb szervek élelmezési és 
és pénzügyi szolgálata, a csapatok (szervek) hadtápparancsnokai (anyagi 
osztályvezetői), élelmezési és pénzügyi szolgálat vezetői, ellenőrei részlete
sen ismerjék, feladataikat az előírásoknak megfelelően lássák el.

A  pénzügyi szolgálat az élelmezési gazdálkodás rendszeres beható ellenőr
zésével mindenütt adjon hathatós támogatást az élelmezési szolgálat 
munkájához.
A BM. Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője, a BM. Terv és Pénz
ügyi Főosztály Vezetője, a testületi országos parancsnokok, az érintett 
számadótest és alegység parancsnokok adjanak meg minden segítséget és 
támogatást e nagyfontosságú feladat végrehajtóinak, és azok munkáját rend
szeresen ellenőrizzék.

Jelen utasításom a Közétkeztetési Szabályzat szerint élelmező BM. szervek 
gazdálkodására nem vonatkozik.
(10—24/37— 1958.)

Budapest, 1958. december 10.
Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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Kivonat a 603/1958. Élm. sz. 
VÉGREHAJTÁSI UTASíTá S–ból

II.
A Z  ÉLELM ISZER ELLÁTÁ S REN D SZERE 
A PÉN ZELSZÁM OLÁSO N ALAPU LÓ ÉLM. 

NORM AGAZDÁLKODÁSBAN

Az élelmiszerek beszerzése továbbra is a jelenlegi rendszernek megfelelően 
történik, vagyis a keretgazdálkodás alá tartozó élelmicikkekre továbbra is 
keretutalványt kell igényelni.
A  szükséges élelmiszerek igénylésénél az eddigi gyakorlattól eltérően nem
csak a létszámot kell feltüntetni, hanem konkrétan meg kell határozni (fel
sorolni), hogy egyes élm. cikkekből milyen mennyiségben kér kiutalást. 
Az igénylés alapjául a meglévő készletek figyelembevétele mellett továbbra 
is az „Élelmezési normák a Belügyminisztérium csapatai és szervei részére 
c. normafüzetben lévő anyagnorma alapkiszabatait kell venni. Ezektől el
térő magasabb igény csak abban az esetben utalható ki, ha a rendelkezésbe 
álló (költségvetési anyagtervben jóváhagyott, visszaigazolt) keret ezt lehe
tővé teszi. A beszerzés, a számlák kifizetése továbbra is a jelenlegi gyakor
latnak megfelelően történik. (Lásd: „Ideiglenes Élelmezési Utasítás 25.,
26., 27., 30. és 31. pontjait.)
Az élelmezéssel kapcsolatos anyagnyilvántartás vezetése és az élelmiszerek 
utalványozása továbbra is a G—2. Utasítás szerint történik. Azok a számadó
testek, amelyek az utalt alegységeik részére központilag szereznek be élelmi 
cikkeket, az alegységük felé az élelmicikkek kiadásával egyidejűleg az 
utalványon kötelesek megadni azok egységárait (beszerzési árait), valamint 
a kiadott élelmiszerek össz. forintértékét. (Különböző egységárú élelmisze
reket külön–külön kell az utalványon felsorolni, pl. száraztésztát fajtánként, 
stb.) 

III.

A PÉN ZELSZÁM OLÁSO N A LA PU LÓ  ÉLM. 
NORM AGAZDÁLKODÁS Á LTALÁ NO S SZABÁLYAI

1. A gazdálkodást úgy kell megszervezni (irányítani), hogy a tárgyhóra 
illetményes pénzösszeggel szemben a hó végén legfeljebb 5 százalékos 
megtakarítás, illetve túllépés fordulhat elő. A megtakarítás összege több 
hónapos folyamatos gazdálkodás halmozott eredményeként sem lehet több 
az utolsó havi illetmény 15 százalékánál, a túllépés összege pedig az 
utolsó havi illetmény 5 százalékánál. Ennél nagyobb eltérés esetén ki
vizsgálást kell indítani az élm. szóig, vezető (étkeztetés vezetője) ellen, 
akit — amennyiben mulasztást követett el — munkájának hanyag elvég
zéséért fegyelmileg, 5 százaléknál nagyobb túllépés esetében pedig 
anyagilag is felelősségre kell vonni.
A megtakarítás összegét a következő hóra illetményes élelmezési pénz 
összegéhez (A G —33. számú nyomtatvány VI. rész B/6. a., illetve az 
AG —33/a. számú VI. rész B/3. a.) hozzá kell adni és az felhasznál
ható, a túllépés összegét viszont a következő hónapban folyamatosan be 
kell gazdálkodni, vagyis az élelmezésre illetményes pénz összegéből (az 
előbb hivatkozott pontok „b” alpontjaiba) le kell vonni.
A  naptári év végére, illetve az utolsó hónapjára a gazdálkodást úgy kell 
megszervezni, hogy az év végére a megtakarítás legfeljebb a december 
havi illetmény 10 százaléka, túllépés viszont egyáltalán nem lehet 
A  megtakarítás elérésére főleg azokban a hónapokban kell törekedni, 
amelyik hónapokban a helyi beszerzésű élelmicikkek olcsóbbak, hogy 
ezáltal a drágább beszerzési hónapokban is megfelelő szinten lehessen 
tartani az élelmezést. Pl.: az I. n. évben március végéig havi 5 százalékos, 
összesen 15 százalékos megtakarítás elérésére kell törekedni, azért, hogy 
a tavaszi és nyáreleji hónapokban magasabb beszerzési árak miatt az 
étkezés színvonala ne csökkenjen.

2. A számadótestek a raktáron tárolható élelmicikkek beszerzését úgy irá
nyítsák, hogy minden gazdálkodó egység 5— 10 napra szükséges élelem–
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anyag raktári készlettel állandóan rendelkezzen. Ez a készlet a 15 napos 
tartalék élm. készleten felül értendő. A  hóvégi raktári készlet (a 15 napos 
tartalékkészleten felül) pénzértékben azonban nem lehet több az egyhavi 
élelmezési pénzilletmény 50 százalékának megfelelő forintösszegnél. 
(Vagyis kétheti anyagszükségletnél nagyobb raktári készletet nem tart
hatnak.) Ha előfordul, hogy a hóvégi készlet ettől magasabb, akkor a 
következő hónapban a készletben lévő élelmi cikkek beszerzését mérsé
kelni kell. Ez alól kivételt képeznek pl. a téli szükségletre beszerzett 
burgonya, hagyma, télialma, káposzta, stb.

3. Ha valamely egység (kiképzés, tanfolyam, stb.) felszámolásra kerül, 
akkor a felszámolás előtti időszakban a gazdálkodást úgy kell irányí
tani, hogy a gazdálkodás befejezésekor az élelmezésre illetményes ösz– 
szeggel szemben túllépés nem maradhat. Ha túllépés marad fenn, akkor 
annak összegét az étkeztetésért felelős személlyel meg kell téríttetni.
Az étkeztetés megszűnésével az élm. anyagnyilvántartást le kell zárni és 
a tárgyhóra vonatkozó havi elszámolást el kell készíteni, A  raktári kész
letben lévő élelemanyagok pénzértékét — a legutolsó beszerzési egység
árak alapj án — meg kell állapítani és a készletet bevonás, vagy más 
egységhez való átadás végett az elöljáró parancsnoksághoz be kell jelen
teni. (Romlandó élm. cikkek raktáron nem maradhatnak.) Az így át
adott élelemanyagok pénzértékével az átvevő egységet meg kell terhelni.

(603/1958. Élm. sz.)
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1. számú melléklet a 603/1958. számú Végrehajtási
Utasításhoz

B E V E Z E T E S

Ezen kimutatás az MT. 226/19— 1953. számú határozatával jóváhagyott 
és a 104/2702— 1953/É lm. szám alatt kiadott „Élelmezési Normák a 
Belügyminisztérium csapatai és szervei részére” c. normafüzetből azokat az 
élelmezési normákat tartalmazza, amelyeket a pénzelszámoláson alapuló élm. 
normagazdálkodás érint és mint anyagnormák a napi élelmezési Ft–összeg 
meghatározása végett továbbra is érvényben maradnak.
Az egyes élelmezési normáknál a Ft–érték meghatározásán kívül egyes fon
tosabb élelmi cikkekből — az élettanilag szükséges tápanyag összetétele 
biztosítása végett — meg van határozva a felhasználásra kötelezett leg
kisebb (minimum) kiszabat. Ezen kiszabatoktól — a nyershús kivételével 
— felfelé (ha szükséges és a megfelelő keret, illetve készlet is rendelkezésre 
áll) el lehet térni.
A normák pénzértéke az anyagnormák alapkiszabatainak az átlagos áron 
történő beszerzési Ft–értéknek megfelelő összegben van meghatározva.
Az összegszerűség még nem minden norma tekintetében végleges, a II. 
számú norma kivételével 1959. I. n. év folyamán valamennyi felülvizsgálatra 
kerül és a F t–értéke a vizsgálat eredményétől függően változhat. Ha az 
anyagnormában szereplő élelmicikkek beszerzési egységáraiban lényeges 
változás (áremelkedés, árcsökkenés) áll elő, akkor a normák Ft–értékei az 
árváltozásnak megfelelően (központilag) módosításra kerülnek.
jelen intézkedés kiadásával egyidejűleg az itt nem érintett élelmezési normák 
(I., III., V., V III., IX., X IV /A , B, C és D XV. sz.) hatályukat vesz
tik. A jelen kimutatásban felsorolt élelmezési normák pedig a bentiek sze
rint módosulnak.
Az állattáp és egyéb anyag járandósági normákkal ezen intézkedés nem fog
lalkozik azok változatlanul maradnak.
Az élelmezési normákkal kapcsolatban 1958. december 1–ig kiadott vala
mennyi ellentétes intézkedés hatályát veszti.

Budapest, 1958. december 11.

Berecz Béla s. k.
r. vezérőrnagy

Anyagi és Technikai Főosztály 
Vezetője

Pál Antal s. k.
r. alezredes

Terv és Pénzügyi Főosztály 
Vezetője

— 14 —

ÁBTL – 4.2. – sz.n. – Terv– és Pénzügyi Főosztály utasítása 1. szám /1959 /15



ILLETM ÉNYES: a BM. csapatai és szervei természetbeni élelemellátásra 
jogosult a sor legénysége, tiszti tts–i iskolák, tanfolyamok hallgatói és ki
képző táborok személyi állománya részére.

II. SZ. ÉLELMEZÉSI NORMA

A  napi étkeztetésre felszámítható pénzérték: 16,50 Ft. 

Felhasználásra kötelezett élelmicikkek alap kiszabatai:

Élelmicikkek Kiszabata g Kalória Fehérje Zsír Szénhidr.
1. Kenyér 500 1300 45,0 4,5 265,5
2. Nyershús, télen 150 480 25,3 41,5 0,4

Nyershús, nyáron 170
3. Kolbász, télen 50 155 10,4 12,0 0,2

Kolbász, nyáron 30
4. Zsír és szalonna 55 456 2,3 48,0
5. Hüvelyes, télen 40 124 10,3 0,7 18,9

Hüvelyes, nyáron 15
6. Rizs 20 71 1.3 — 15,5 ,
7. Száraztészta 70 245 9,0 0.4 51,1
8. Burgonya 350 298 8,8 0,7 63,0
9. Cukor 30 123 — — 29,9

10. Cukrozott kávé 50 150 — — 40,0

összesen: — 3402 112,0 108,0 485,0

Megjegyzés:
1. A  felhasználásra kötelezett élelmicikkek kiszabatainak a figyelembe

vételével a 10 napos étlapokat úgy kell összeállítani, hogy az 1 napra 
eső átlagkalóriaérték lehetőleg 4200—4600 kalória között legyen.

2. A nyershús kiszabat kétharmadát lehetőleg marhahúsban, egyharmadát 
pedig sertéshúsban kell felhasználni.

3. Kolbász helyett a nyári időszakban csemegeszalámit, vagy gyulaikol
bászt kell használni.

4. Kolbásznál és húsnál a téli időszak november hó 1–től április 30–ig, 
a nyári időszak május 1–től október 31–ig tart.

5. Hüvelyesnél a téli időszak december hó 1–től május 31–ig, a nyári idő
szak június 1–től november 30–ig tart.

6. A diétás étkeztetést is a Ft–normán belül kell biztosítani, ilyen címen 
külön pótlékot felszámítani nem lehet. A  diétás étlap összeállításához 
a fenti anyagkiszabatok betartása nem kötelező.

7. A szükséges hidegélelmet is ezen az élelmezési normán belül kell biz
tosítani, tehát a III. számú élelmezési norma pénzértéke külön nincs 
meghatározva. Hidegélelem kiadása esetén természetesen a fenti alap 
kiszabatokat figyelmen kívül kell hagyni.
Az egyes étkezésekhez kiadásra kerülő hidegélelmiszerek kiszabatait 
— a norma Ft–keretén belül — étlapszerűen meg kell határozni.

8. Az országos sportversenyek előkészítő időszakában és a versenyek ideje 
alatt a versenyző sportolók részére feljavítás címén normán felül fel
számítható még: 3,50 Ft.
Felszámítani csak az Országos Parancsnokságok Anyagi és Technikai 
Osztályának az előzetes engedélye alapján lehet.

9. Részétkezés esetére a norma Ft–értékének részhányadai:
— reggelire 25% 4,10 Ft
— ebédre 45% 7,40 Ft
— vacsorára 30% 5,— Ft 

10. A  sorállományúak szabadsága idejére a norma pénzértéke étkezési pénz 
címén kézrefizethelő.
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FELSZÁ M ÍTH A TÓ : a II. számú élelmezési normához az éjjeli, vala
mint a fokozott fizikai igénybevételt igénylő szolgálatra beosztottak részére.

Felszámítható pénzérték: 3,70 Ft.

Megjegyzés:

1. Illetményes:
a) A  határőrség és karhatalom alakulatainál az éjjeli járőr–szolgálatot 

teljesítő személyek részére abban az esetben, ha az éjjeli járőr szol
gálatuk a 20 órától másnap reggel 6 óráig terjedő időben az öt órát 
eléri, vagy meghaladja. Továbbá azok részére is, akik éjjel 02 órá
tól 05 óráiig terjedő időben indulnak járőrszolgálatba és a szolgálati 
idejük az öt órát eléri, vagy meghaladja.

b) A kikülönített hir. építő csoportokhoz beosztottak részére. (Vonal– 
vizsgálást végzők részére nem.)

c) Különleges feladatot (razzia, megerősített határszolgálatot) ellátó 
egységekhez beosztott nem  sorállományúak részére (a feladat ellátása 
idején) akkor, ha az ,,a” pontban meghatározott követelmények fenn
állnak.

2. A  nem sorállományúak részére az 1/c pont szerint térítés nélkül, más 
alkalommal térítés ellenében sem számítható fel.

3. A norma pénzértéke kézre nem fizethető.

VI. SZ. ÉLELM EZÉSI NORM A
ILLETM ÉNYES: a BM. egészségügyi intézetekben (kórház) ápolás alatt
lévő betegek részére.
A  napi étkeztetésre felszámítható pénzérték: 20,— Ft.
A terhes és szoptatós anyák részére felszámítható még: 1,— Ft.
Megjegyzés:
1. A kezelőorvos rendelvénye alapján szükséges különböző élelmezést 

(diétás étkezést, vizsgálatokhoz szükséges élelemanyagokat, stb.) is a 
Ft–normán belül kell biztosítani, ilyen címen külön pótlékot felszámítani 
nem lehet.

2. A  felhasználásra kerülő élelmicikkek kiszabataira az anyagnorma alap– 
kiszabatai az irányadók, azonban azok betartása nem kötelező.

3. A kórház személyi állományának az étkeztetésére fejenként és naponta 
16,50 Ft–ot lehet felszámítani, vagyis ezen összeg keretén belül kell — 
(térítés ellenében — biztosítani.
Részétkezés esetére a 16,50 Ft részhányadai:

IV. SZ. ÉLELMEZÉSI NORMA

— reggelire 30% 4,90 Ft
— ebédre 40% 6,60 Ft
— vacsorára 30% 5,— Ft

VII. SZ. ÉLELM EZÉSI NORMA

ILLETM ÉNYES: a BM. Tüdőszanatóriumában ápolt betegek részére.
A  napi étkeztetésre felszámítható pénzérték: 28,— Ft.

Megjegyzés:

1. A  kezelőorvos rendelvénye alapján szükséges különböző élelmezést 
(diétás étkezést, vizsgálatokhoz szükséges élelemanyagokat, stb.) is a

 Ft–normán belül kell biztosítani, ilyen címen külön pótlékot felszámítani
nem lehet.

2. A felhasználásra kerülő élelmicikikek kiszabataira az anyagnorma alap– 
kiszabatai az irányadók, azonban azok betartása nem kötelező.

3. A  szanatórium személyi állományának az étkeztetésére fejenként és –
naponta 18,— Ft–ot lehet felszámítani, vagyis ezen összeg keretén belül
kell — térítés ellenében — biztosítani.
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Részétkezés esetén a 18,— Ft részhányadai:
— reggelire 30% 5,40 Ft
— ebédre 40% 7,20 Ft
— vacsorára 30% 5,40 Ft

X. SZ. ÉLELM EZÉSI NORM A

ILLETM ÉNYES: a II . sz. élelmezési normára jogosultak részére az alább
meghatározott esetekben.
Egy–egy alkalomra felszámítható pénzérték: 5,40 Ft.

Megjegyzés:
1. Felszámítható: január 1., március 15., április 4., május 1., augusztus 20., 

szeptember 29. és november 7. napokon, továbbá újonceskü, újoncki
képzés befejezése, csapatzászló avatás, tiszti tts–i iskolák hallgatóinak 
avatása és a 3 hónapos, vagy ennél hosszabb tanfolyamok záróünnepélyei 
alkalmával.

2. Az ünnepélyes ebéden résztvevő, nem sorállományú (befizető, vagy térí
tésmentes étkező) személyek sem térítenek a feljavításért.

3. A parancsnok által legfeljebb 10 vendég hívható meg térítés nélküli ünnepi 
ebédre, ez esetben a vonatkozó étkezéshányad (ebédhányad) kiszabata 
is felszámítható.

x I/a. sz. Él e l m e z é s i  n o r m a

ILLETM é NYES: a nem dolgozó elítéltek, közbiztonsági őrizetesek, vala
mint a magánzárkások részére.
A napi étkeztetésre felszámítható pénzérték: 5,80 Ft.

Felhasználásra kötelezett élelmicikkek alapkiszabatai;

Élelmicikkek Kiszabata g Kalória Fehérje Zsír Szénhidr.
1. Kenyér 400 1000 38,8 5,2 198,8
2. Nyershús 37 41 8,— 1  0,3
3. Zsír, szalonna és étolaj 30 255 0,4 27,4 —

4. Hüvelyes, télen 80 248 20,6 1,4 37,8
Hüvelyes, nyáron 50

5. Száraztészta 50 175 6,4 0,3 36,5
6. Burgonya 250 212 6,2 0,5 45,–
7. Cukor 10 41 — — 10,–
8. Cukrozott–kávé 15 45 — — 12,–

összesen: — 2017 80,— 36,— 340,—

Megjegyzés:
1. A felhasználásra kötelezett élelmicikkek kiszabatainak a figyelembevé

telével a 10 napos étlapokat úgy kell összeállítani, hogy az 1 napra eső 
átlagkalóriaérték lehetőleg 2400—2600 kalória között legyen.

2. A nyershúst elsősorban lóhúsban, ha annak beszerzése nem lehetséges 
akkor marhahúsban lehet felhasználni.

3. A  hüvelyesnél a téli időszak december hó 1–től május 31–ig, a nyári 
időszak június 1–től november 30–ig tart.

4. A diétás étkeztetést is a Ft normán belül kell biztosítani, ilyen címen 
külön pótlékot felszámítani nem lehet. A diétás étlap összeállításához 
a fenti anyagkiszabatok betartása nem kötelező.

X I/b. SZ. ÉLELM EZÉSI NORMA

ILLETM é NYES: a könnyű testi munkát végző elítéltek, közbiztonsági
őrizetesek részére.
A  napi étkeztetésre felszámítható pénzérték: 7,90 Ft.
Felhasználásra kötelezett élelmicikkek alapkiszabatai:
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Élelmicikkek Kiszabata g Kalória Fehérje Zsír Szénhidr.

1. Kenyér 500 1375 53,3 7,1 273,3
2. Nyershús 80 94 17,3 2,6 0,5
3. Zsír, szalonna és étolaj 40 348 0,4 37,3 —

4. Hüvelyes, télen 80 248 20,6 1,4 37,8
Hüvelyes, nyáron 50

3. Száraztészta 70 245 9,– 0,5 51,1
6. Burgonya 250 212 6,2 0,5 45,–
7. Cukor 20 82 — — 20,–
8. Cukrozott–kávé 20 60 — — 16,–

összesen: — 2664 107,— 49,– 444,—

Megjegyzés:
1. A felhasználásra kötelezett élelmicikkek kiszabalainak a figyelembe

vétele mellett a 10 napos étlapokat úgy kell összeállítani, hogy az 1 
napra eső átlagkalóriaérték lehetőleg 3400—3600 kalória legyen.

2. A nyerhúskiszabat 60 %–át lehetőleg lóhúsban, 40 %–á’t pedig marha
húsban kell felhasználni.

3. A hüvelyesnél a téli időszak december hó 1–től május 31–ig, a nyári 
időszak június 1–től november 30–ig tart.

4. A  diétás étkeztetést is a Ft normán beiül kell biztosítani, ilyen címen 
külön pótlékot felszámítani nem lehet. A diétás étlap összeállításához a fenti 
anyagkiszabatok betartása nem kötelező.

5. A tárgyalásra való szállítás, vagy más intézetbe való átszállítás alkalmá
val, ha a melegétkezést nem lehet biztosítani, akkor a hidegélelmet 
a XI/a., b., c., X II., X III. sz. normára jogosultak részére a jelen 
norma Ft értékéből kell biztosítani.

X I/c. SZ. ÉLELM EZÉSI NORM A

ILLETM ÉNYES: a nehéz testi munkát végző elítéltek közbiztonsági őri
zetesek részére.
A napi étkeztetésre felszámítható pénzérték: 9,30 Ft.
Felhasználásra kötelezett élelmicikkek alapkiszabatai:

Élelmicikkek Kiszabata g Kalória Fehérje Zsír Szénhidr.

1. Kenyér 600 1500 58,2 7,8 298,2
2. Nyershús 90 107 19,5 3,1 0,6
3. Zsír, szalonna 50 438 0,4 47,1 —

4. Hüvelyes, télen 80 248 20,6 1,4 37,8
Hüvelyes, nyáron 50

3. Száraztészta  80 280 10,3 0,6 58,4
6. Burgonya 350 298 8,7 0,7 63,–
7. Cukor 20 82 — — 20,–
8. Cukrozott–kávé 25 75 — — 20,—

összesen: 3028 118,— 61,– 498,—

Megjegyzés:
1. A felhasználásra kötelezett élelmicikkek kiszabatainak a figyelembe 

vételével a 10 napos étlapokat úgy kell összeállítani, hogy 1 napra eső 
átlagkalóriaérték lehetőleg 3700—3900 kalória között legyen.

2. A nyershús kiszabat 60 százalékát lehetőleg lóhúsban, 40 százalékát 
pedig marhahúsban kell felhasználni.

3. A hüvelyesnél a téli időszak december hó 1–től május 31–ig, a nyári 
időszak június 1–től november 30–ig tart.
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4. A diétás étkeztetést is a Ft normán beiül kell biztosítani, ilyen címen 
külön pótlék nem számítható fel. A  diétás étlap összeállításához a fenti 
anyagkiszabatok betartása nem kötelező.

5. Aratási pótlék címén felszámítható még: 4,70 Ft.

X II. SZ. ÉLELM EZÉSI NORM A 

ILLETM ÉNYES: a fiatalkorú letartóztatottak és elítéltek részére. 
A  napi étkeztetésre felszámítható pénzérték: 7,90 Ft. 
Felhasználásra kötelezett élelmi cikkek alapkiszabatai:

Élelmicikkek Kiszabata g Kalória Fehérje Zsír Szénhidr.
1. Kenyér 550 1375 53,3 7,1 273,3
2. Nyershús 65 85 14,3 2,9 0,2
3. Zsír, szalonna és étolaj 30 255 –0,4 27,4 –—

4. Hüvelyes, télen 80 248 20,6 1,4 37,8
Hüvelyes, nyáron 50

5. Száraztészta 50 175 6.4 0,3 36,5
6. Burgonya 300 255 7,5 0,6 54,0
7. Cukor 20 82 20,0
8. Cukrozott kávé 25 75 20,0

összesen: 2550 103,0 40,0 442,0

Megjegyzés:
1. A felhasználásra kötelezett élelmicikkek kiszabatainak a figyelembe 

vételével a 10 napos étlapokat úgy kell összeállítani, hogy az 1 napra 
eső átlagkalóriaérték lehetőleg 3300—3500 kalória között legyen.

2. A nyershús marhahúsban használható fel. Télen — november 1–től 
április 1–ig a kiszabat 20 százaléka helyett kolbász is használható.

3. A hüvelyesnél a téli időszak december hó 1 –tol május 31–ig, a nyári 
időszak június 1–től november 30–ig tart.

4. A diétás étkeztetést is a Ft–normán belül kell biztosítani, ilyen címen 
külön pótlékot felszámítani nem lehet. A  diétás étlap összeállításához 
a fenti anyagkiszabatok betartása nem kötelező.

5. A tanműhelyekben, vagy egyéb házimunkán, stb. foglalkoztatott fiatal
korúak étkeztetésére is ez az élelmezési norma illetményes.

X III. SZ. ÉLELM EZÉSI NORM A

ILLETM ÉNYES: a letartóztatott és elítélt kórházi ápoltak részére.

A napi étkeztetésre felszámítható pénzérték: 8,30 Ft.
Megjegyzés:

1. A kezelőorvos rendelvénye alapján szükséges különböző élelmezést 
(diétás étkezés, vizsgálatokhoz szükséges élelem anyagokat, stb.) is a 
Ft–normán belül kell biztosítani, ilyen címen külön pótlékot felszámítani 
nem lehet.

2. A felhasználásra kerülő élelmicikkek kiszabataira az anyagnorma alap–
kiszabatai az irányadók, azonban azok betartása nem kötelező. Az étlap 
összeállításánál lehetőleg a napi 3000—3200 átlagkalóriaérték elérésére 
kell törekedni. 

3. A  Büntetésvégrehajtási Országos Parancsnokság szükség esetén egyes 
büntető intézeteknél (Országos, vagy Körzeti Börtönöknél) a börtön– 
orvos javaslata alapján engedélyezheti a kórházi ápolásra szoruló elítéltek 
részére is a jelen élelmezési norma felszámítását. (A  jogtalan felszámí
tások korlátozása végett a kiadásra kerülő engedélyben meg kell hatá
rozni az időtartamot és hogy legfeljebb az összlétszám hány százalékára 
illetményesíthető.)
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1. A  határőrségi és karhatalmi egységeknél lévő polgári őrizetesek, vala
mint a Bv. intézetektől élelmezett rendőri őrizetesek napi élelmezésére 
fejenként 5,80 Ft számítható fel.

2. A X I/a., b. sz. élelmezési normákra jogosult terhesanyák részére a 
terhesség 5. hónapjától személyenként és naponta felszámítható még
1, –  Ft.

3. A  X I/a . sz. élelmezési normára jogosult szoptatósanyák részére — 
szüléstől a harmadik hónap végéig — személyenként és naponta fel
számítható még: 1,60 Ft.

4. A  büntetőintézetekben született csecsemők részére a negyedik hónapos 
koruktól hat hónapos (betöltött) korukig naponta és fejenként 5,80 Ft 
számítható fel.

5. Védőótel és melegítőital biztosítására az alábbi Ft kiszabat számítható fel: 

Az 56—T —6/1955. (V. 6.) sz. intézkedésben meghatározott:

a) Védőételek Ft–értéke 2,75 Ft
b) Melegítő italok Ft–értéke 1,10 Ft

(A  fenti intézkedés megjelent az Anyagi Utasítások Gyűjteménye 1957.
2. sz. és 1958. 1. sz.–ban.)

Ezen norma, ha a vonatkozó utasításban foglalt feltételek fennállnak, az 
elítéltek és közbiztonsági őrizetesek részére is alkalmazható.

EGYÉB ÉLELMEZÉSI NORMÁK ÉS PÓTLÉKOK
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Hatályon kívül helyezve 1961. november 1–től. TÁRGY: Védőétel norma

Kivonat a BM. Anyagi és Technikai Főosztály 2060/1957. számú utasítá
sából. (Megjelent: 1. sz. Anyagi Utasítások Gyűjteménye–ben.)

Az Egészségügyi Miniszter 8200— 11 1954. számú rendelete alapján — 
egyetértésben a BM. Terv– és Pénzügyi Főosztállyal és a BM. Egészség– 
ügyi Osztályával az alábbi „Védőételnorma"–t rendszeresítem:

I. Védőételek.

Kiszolgáltathatok a BM. összes szerveinél alkalmazott személyek részére 
térítés nélkül az alább felsorolt foglalkoztatottságok esetén: 

1. Garageban ólomtetraetillel kevert benzint szolgáltató benzinkutak állandó 
kezelésével megbízott alkalmazottak részére.

2. Szerelőműhelyekben dolgozó szerelők részére, akik munkaidejük alatt 
legalább 50 százalékban etilbenzinnel működő motorok szerelésével és 
javításával foglalkoznak.

3. Accumulátor–kezelők és töltők, ólomfestékkel dolgozók, autogénvágók, 
hegesztők és szegecselők részére.

4. Kiszabata naponként és személyenként:
a) Tej, vagy aludttej (nem joghurt) 5 dcl (vagy helyette: 100 gr 

soványtúró, vagy 100 gr sovány sajt, vagy 100 gr körözött, vagy 
100 gr juhsajt) és

b) cukorka, mely legalább 30 mg C vitamint tartalmaz 3 dkg (vagy 
helyette : 30 gr csipkebogyóból készült 8 gr cukorral édesített tea,
30 mg C vitamint tartalmazó csipkebogyó lekvár, vagy 10 gr 
„Pritamin”, vagy 10 gr „Vitapric”, vagy paprikalekvár, vagy egyéb– 
az élelmiszeripar által forgalomba hozott C vitamint tartalmazó 
készítmények, vagy kg eper, ribizke, egres, vagy V2 kg sárga
dinnye– kajszibarack, szilva, alma, vagy cseresznye.)

5. Fényképész laboránsok részére, ha azok munkaidejük több mint 50 
százalékában higany vegyülettel dolgoznak rosszul szellőztethető zárt 
térben.

6. Kazánházi dolgozók részére, ha a kazán fűtőfelülete legalább 50 m2, 
vagy azt meghaladja és a munkahely levegője füstgázzal szennyezett.

7. Kiszabata naponként és személyenként:
Tej, aludttej (nem joghurt) 5 dcl (vagy helyette: 100 gr soványturó– 
vagy 100 gr körözött, vagy 100 gr juhsajt).

8. A felsorolt munkakörökben foglalkoztatott dolgozók csak abban az 
esetben jogosultak védőételre, ha munkaidejükből naponként legalább 
négy órát az említett munkakörökben töltenek és az ártalom megfelelő 
védőberendezéssel nem küszöbölhető ki.
A védőétel az elítéltek részére is illetményes akkor, ha az előbbi pontok
ban felsorolt munkakörökben vannak foglalkoztatva.

9. A  védőételekre való igény jogosultságot az illetékes szerv orvosa köteles 
megállapítani. Az orvos köteles írásbeli igazolást adni az igényjogo
sultság megállapításáról, mely igazolást a htp. (anyagi) szervek az el
számolásaikhoz csatoljanak.
A védőételre való jogosultságot igazoló orvosi engedélyben meg kell 
határozni:
a) azt a munkakört, amelyben a védőétel kiszolgáltatható,

b) a kiszolgáltatható védőételt, valamint annak minőségét és mennyiségét.
10. A védőételt lehetőleg a munkaközi szünet (ebédidő) alatt egyszerre 

kell kiadni. Azokat a munkahelyen kell elfogyasztani, pénzzel megváltani 
szigorúan tilos.
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11. A védőételre jogosult dolgozók részére az engedélyezett védőétel helyett 
más védőételt (szalonna, kolbász, zsír. stb.), vagy az engedélyezett 
védőételen felüli mennyiségeket nem lehet kiszolgáltatni.

II. Melegítő ital.

Kiszolgáltatható a BM. alkalmazottai részére térítés nélkül az alább felsorolt 
szolgálati feladatok ellátása idejére akkor, ha:

1. a hőmérséklet + 4  C°, vagy annak alatta van,

2. a napi szolgálat a 4 órát meghaladja és a szolgálat ellátása szabadban 
történik.

3. Ellátásra jogosultak:
a) A hidaknál szolgálatot teljesítő őrök és vasútbiztosító őrök.
b) A  kötött őrhelyeken szolgálatot teljesítő őrszemek (büntetésvégrehaj

tási szerveknél is!).
c) Ipari objektumok kötött őrei.
d) A  közlekedésrendészeti szolgálat forgalom irányítói, amennyiben 

nem forgalomirányítói toronyban teljesítenek szolgálatot.
e) A közlekedést és gépjárműveket ellenőrző csoport szolgálatában lévő 

járőrei.
f) A repülőterek biztosító őrei.
g) Mindazon BM. alkalmazottak, akik az őrszolgálaton kívül szabad

iban végeznek különböző fizikai munkát.

4. Kiszabata naponként és személyenként:
Meleg ital (kávé, vagy tea) 3 dcl.

3. A  hideg évszakokban a szabadban dolgozók részére csak azokon a 
munkanapokon lehet kellő forróságú melegítő italt kiszolgáltatni, ame
lyeken a Meteorológiai Intézet jelentése szerint a várható napi középhő
mérséklet a + 4  C°–ot nem. halad ja meg.

7. Melegítő italként csak hazai eredetű cukrozott teát, vagy kávét lehet biz
tosítani.

8. Melegítő italt lehetőleg két részben (reggel és délben) kell kiadni. Pénz
zel megváltani azt sem szabad.

A védőételek és a melegítő ital biztosítása — az eü. szolgálat által meg
állapított igény jogosultság után — az élelmezési szolgálat feladata.
A védőételek és a melegítő ital nyersanyagai nem képezik központi bizto
sítás tárgyát. Azokat a rendelkezésre álló ellátmány javadalom terhére 
szabadiforgalom útján a szervek saját hatáskörükben szerezzék be.

A  felmerülő költségeket a 11. „Élelmezés” rovat terhére kell elszámolni.

R. 9. pontja.

A göngyöleg anyagok visszaszállítása ügyében a Belügyminisztérium és a 
Konzervipari Igazgatóság között létrejött megállapodást az alábbiakban 
közlöm:

„A Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó alakulatok és intézmények 
1956. január 1–től kezdődően visszamenőleges hatállyal az üres göngyöle
geket — éspedig a ládákat, hordókat, demijonokat — jogosultak göngyöleg 
használati díj fizetésének kötelezettsége nélkül a szállítás napjától számí
tott 60—90 nap alatt visszaküldeni. Kivétek képeznek azok a hordók, 
amelyekben az alakulatok vagy intézmények s. káposztát vesznek át az 
egyes konzervgyáraktól. Ezeknek a hordóknak a göngyöleg használati díj
mentes visszaküldési határideje a kiszállítástól számított 90— 120 nap. Ezen 
visszaszállítási határidő letelte után az érdekelt alakulatok és szervek ugyan
azokat a göngyöleg használati díjakat tartoznak megfizetni, amelyeket az 
egyes göngyölegek tekintetében a konzerváruk szállítási alapfeltételei meg–
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állapítanak. Zsákos küldemények tekintetében ugyancsak 60—90 nap a 
göngyöleg használati díjmentes visszaküldési határidő.
A  BM. felügyelete alá tartozó alakulatok és intézmények jogosultak a szál
lító konzervgyárak részére csorba és hajszálrepedt üvegeket is visszakül
deni a törött üvegek kivételével. A  visszaküldött meghibásodott üvegek ese
tében a konzervgyárak megtérítik a feladónak a betéti díj és beküldési ár 
közötti különbözetet , amely 5/4–es üvegek esetében darabonként 1,60 Ft.

A fenti megállapodás csak a központilag diszponált konzervipari áruk gön
gyölegére vonatkozik. Az alakulatok által helyileg beszerzett élelmiszerek
kel átvett göngyöleg anyagokat 30 napon belül kell visszaszállítani.

Miután a göngyöleg anyagok gazdaságos felhasználásához fontos népgazda
sági érdek fűződik, visszaszállításukról — függetlenül a megadott határ
időktől — minden esetben haladéktalanul gondoskodni kell.”

Budapest, 1957. március 2.

Dr. Érchegyi József s. k.
r. alezredes 

főosztályvezető h.
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TÁRGY: Melegítő ital biztosítása a folyamrendészeti 
járőrök részére

Az 56—T —6/1955. (V . 6.) számú utasítás (megjelent az Anyagi Utasí
tások Gyűjteményének 2. számában) II. rész 3. bekezdését az alábbiakkal 
egészítem ki:
Melegítő itallal való ellátásra jogosultak az említett bekezdés a )—g) pont
jaiban felsoroltakon kívül a folyamrendészeti szolgálatot ellátó járőrök is.

Felhívom, hogy az említett utasításon a kiegészítést vezesse át és a jövőben 
ennek megfelelően járjon el.
A  105— 1387/1954. számú BM. Terv– és Pénzügyi Főosztály által kiadott 
— védőitalokra vonatkozó — utasítást (megjelent a P u T. 1958. 1. számá
ban) egyidejűleg hatályon kívül helyezem.

(8052/1959.)

Budapest, 1959. február 13.

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

Anyagi és Technikai Főosztály Terv és Pénzügyi Főosztály
Vezetője Vezetője
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TÁRGY: Fehérnemű ruházati cikkek kiszolgáltatásának 
szabályozása, valamint a 11— 2 190 /2— 1957. sz. utasítás

kiegészítése

Kivonat: 3. sz. Anyagi Utasítások Gyűjteményéből

I.

Fehérnemű ruházati cikkek szolgáltatásának szabályozása.
F. év január 29–én kelt 100/1958. sz. alatt kiadott "Normák és Végre
hajtási Utasítás a Belügyminisztérium csapatainak és szerveinek ruházati 
ellátásához” c. utasításban az egyenruhás hivatásos és tsz. állományú be
osztottak részére norma szerint járó fehérnemű ruházati cikkekből az alább 
felsorolt cikkek (női beosztottaknál értelemszerűen értendő) természetbeni 
kiszolgáltatását f. évtől kezdődően folyamatosan megszüntetem és helyette 
a következő térítési összegek kifizetését engedélyezem:

atlétatrikó 1 db á 22,— Ft
rövid alsónadrág 1 db á 44,— Ft
hosszú alsónadrág 1 db á 45— Ft
téli ing 1 db á 57.— Ft
téli alsónadrág 1 db á 52— Ft
zokni 1 pár á 21 — Ft
molinó kapca 1 pár á 14,— Ft
téli kapca 1 pár á 32,— Ft

Az előbbiek alapján 1 évre illetményes összes fehérnemű ruházati cikkek 
fejében — az egyenruhás férfi és női beosztottaknak egységesen —

az I/1 — I/2 sz. normában besorollak részére
első ellátáskor 398.— Ft
utánpótláskor 289,— Ft

az I/3— I/6 sz. normában besoroltak részére 
első ellátáskor
és utánpótláskor 511,— Ft

az I/7  sz. normában besoroltak részére
első ellátáskor 552.— Ft
utánpótláskor 398—  Ft

az I/8 és I/9 sz. normában sorollak részére
utánpótláskor 483.— Ft

térítési összeg fizethető ki abban az esetben, ha az illetményes cikkekből 
sem a számadótestnek, sem a Központi Raktárnak készletek nem állnak 
rendelkezésére. Amennyiben a felsorolt fehérnemű ruházati cikkek vala
melyikéből raktári készlet van, úgy annak térítési összegét az 1 évre illet
ményes térítési összegből le kell vonni és az csak természetben szolgáltat
ható ki. A  fentieken kívül illetményes — fel nem sorolt — egyéb fehér
nemű ruházati cikkeket továbbra is természetben kell kiszolgáltatni.

A sorállomány, valamint az 1 év továbbszolgálatot vállaló tsz. liszthelyet
tesek részére a normában biztosított fehérnemű kizárólag csak természetben 
adható ki. azt pénzben kifizetni nem lehet.
A  polgári alkalmazottak részére munkaruha címén illetményes kartonruha 
természetbeni kiszolgáltatását ugyancsak megszüntetem és helyette 140,—
Ft térítési díj kifizetését engedélyezem.

A fentiek szerint Ft–ban illetményes összes fehérnemű és munkaruházati 
cikkek térítési összegét minden évben július 1–én egyösszegben kell a "Ruhá
zati beszerzése” kv. tétel terhére kifizetni és elszámolni.

— 25 —

ÁBTL – 4.2. – sz.n. – Terv– és Pénzügyi Főosztály utasítása 1. szám /1959 /26



Új felszerelés (felvétel, vagy egyenruhás normába való átsorolás) esetén 
az első térítési összeg a szolgálatbalépés. illetve az átsorolás napjával illet– 
ményes, míg az utánpótlás — tekintet nélkül a felszerelés időpontjára — 
a következő év július 1 –én esedékes.
Leszerelés esetén polgári ruhás, vagy irodai állományba való átminősítés
kor a kifizetett összeget visszafizetni, illetve az új állományának megfelelő 
norma s z erinti járandóságba beszámítani nem kell. A  térítési összegek az 
anyagi szolgálat által 2  példányban elkészített kimutatás alapján fizethetők ki. 
A  kimutatás 1 példánya a pénzügyi, 1 példánya pedig az anyagi szolgálat 
számadási okmánya.
A kimutatás alapján az anyagi szolgálatnak meg kell terhelni az igényjogo
sultak ruházati nyilvántartólapját és a ruházati nyilvántartó könyvét — 
úgy, mintha a feltüntetett ruházati cikkek természetben kerültek volna ki
adásra — míg a pénzügyi szolgálatnak a kifizetett összeget az illetékes 
személyek illetményszámfejtő lapjára fel kell jegyezni.

A  pénzügyi szolgálat — az anyagi szolgálat adatszolgáltatása alapján — 
tervezze meg a f. évben fehérnemű ruházati cikkek térítési díja címén vár
ható kiadási előirányzatát — figyelemmel már az ez évben eddig ilyen 
címen esetleg eszközölt kiadásokra — és azt a BM. Terv– és Pénzügyi 
Főosztályhoz

május 31 –ig

éves javadalomkeret megállapítása végett jelentse.
T ájékoztatásul közlöm, hogy a BM. Központi Raktárban hosszú alsónadrág
ból és téli ingből nagyobb mennyiségű raktári készlet van, ezért ezen cikke
ket f. évben kizárólag csak természetben lehet kiadni.
A fenti utasítást az egész hivatásos állomány előtt ismertetni kell.
Jelen utasítással egyidejűleg a 2344/1957., valamint a 2344/1— 1957. sz. 
utasítások hatályukat vesztik.

II.

R U H Á ZA TK ÉSZí TÉSI KÖLTSÉGEK K IFIZETÉSÉN EK  
M ÓDOSÍTÁSA

A 11—2190/2— 1957. számú utasítás szerint 1958. január 1–től a ruházat– 
készítési költségeket a BM. Anyagi és Technikai Főosztály Pénzügyi al
osztálya központilag egyenlíti ki.

A  fenti utasítás vonatkozó pontjának egységes értelmezése és végrehajtása 
végett közlöm, hogy a központi kiegyenlítés nemcsak a méretes ruházat 
(öltöny, csizmanadrág, köpeny, boxcsizma), hanem a különleges méretű 
felsőruházati és lábbeli cikkek, valamint a gyógylábbelik készítési költsé
geire is vonatkozik, a „Normák és Végrehajtási Utasítás a Belügyminisz
térium csapatainak és szerveinek ruházati ellátásához” című utasításban elő
írtak szerint.

Fentiek alapján tehát valamennyi ruházatkészítési költségről szóló számlát 
a BM. Anyagi és Technikai Főosztály Pénzügyi alosztályának kell kiegyen
lítés végett megküldeni. Ilyen címen a pénzügyi osztályok javadalmaik ter
hére felhasználást nem eszközölhetnek.

F. évben eddig kiegyenlített számlákat a fentiek értelmében ugyancsak a 
hivatkozott főosztály pénzügyi alosztályának kell megküldeni — a számadó
test javadalom számlája számának feltüntetésével — amely a kiegyenlített 
költséget visszatéríti. A visszautalt összeget a 05/72. ruházati költség kv. 
tételen térítményezni kell.
(100/10— 1958.)

Budapest, 1958. május 23 –án.

Dr. Érchegyi József s. k. Pál Antal s. k.
r. alezredes r. alezredes

Anyagi és Tech. Főo. vez. h. Terv– és Pénzügyi Főo. vez.
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TÁRGY: SZU–ba menők ruházati ellátása

Kivonat a 4. számú Anyagi Utasítások Gyüjteményé–ből.

Értesítem, hogy a SZU –ba iskolára menő elvtársakat az alábbiak szerint kell
ruházattal ellátni:

1. Egyenruhás normába soroltak részére 1958. és 1959. évre járó ruházati 
cikkeket természetben kell kiadni.

Amennyiben méretes ruházat kerül kiadásra, annak elkészítésére vidéken 
az Anyagi osztály (Htp. pk.) scronkívül intézkedjen. Budapesten a 
soronkívüli elkészítésre a BM. Ruházati Osztály intézkedik. A budapesti 
számadótestek a SZU –ba menők részére kiadott utalványok számát kö
zöljék a BM. Ruházati Osztállyal, hogy a soronkívüli ruházat elkészí
tésére intézkedhessen.

2. Vegyesruházati normába soroltak részére az 1958. és 1959. évre járó 
ruházati cikkeket természetben, valamint az 1958. és 1959. évre a ruha
pénzt kell kiadni. A  ruházat elkészítését az 1. pont szerint kell végre
hajtani. Amennyiben a vegyesruházati normába soroltak egyenruházata 
kiegészítésre szorul, úgy a ruhautalvány térítés ellenében kiadható.

3. Polgári ruhás normába soroltak részére 1958. és 1959. évre járó ruhá
zati pénzt kell kiadni.

A fentieken kívül egységesen egy rend melegítő és egy pár tornacipő térítési 
árát, 375,— Ft–ot kell kifizetni.

Ügy a természetben kiadott ruházati cikkeket, mind a ruhapénzt az esedé
kesség időpontjával kell terhelni.
(18—2573/1— 1958.)

Budapest, 1958. július 23–án.
Dr. Érchegyi József s. k.

 r. alezredes
főosztályvezető h.
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TÁRGY: Kartonruha térítési díj szabályozása

Az 1958. V. hó 23–án kelt 100/10— 1958. számú utasítás a polgári alkal
mazottak részére fizetendő kartonruha térítési díj összegét 140,— Ft–ban 
állapította meg.
Tekintettel arra, hogy a IX. számú ,,Védő– és munkaruházati norma” sze
rint 1 évre 2 db illetményes, így értelemszerűen adódik, hogy térítési díj 
címén 280,— Ft illetményes.

Ennek ellenére egyes szervek a kartonruha térítési díj kifizetésénél külön
böző módon jártak el a hivatkozott számú utasítás helytelen értelmezése 
miatt. Az egyöntetű eljárás biztosítása céljából az alábbiakat közlöm:

1. Kartonruha térítési díj címén — az arra jogosultak részére — szemé
lyenként és évenként 280.— Ft–ot kell kifizetni.

2. Azok részére, akik ez évben csak 140,— Ft kartonruha térítési díjat 
kaptak, a még esedékes 140,— Ft–ot pótlólag ki kell fizetni.

(173/1958.)

Budapest, 1958. október 28.
Kincses Zoltán s. k.

r. őrnagy 
osztályvezető
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TÁRGY: Személygépkocsi és selejt motorkerékpárok 
magáncélra történő vásárlása

Kivonat a 4. sz. Anyagi Utasítások Gyűjteményé–ből

A Munkás–Paraszt Kormány 29/1958. (IV . 15.) számú rendelete, amely 
felszabadította a használt személygépkocsi vásárlását kimondja, hogy „ma
gánszemély új személygépkocsit továbbra is csak a munkahely szerint illeté
kes minisztérium által kiadott vásárlási engedély alapján vásárolhat.”
A fenti Kormányrendelet értelmében a BM. rendelkezésére bocsátott új sze
mélygépkocsik elosztását az alábbiak szerint szabályozom:
1. A Belügyminisztériumhoz új személygépkocsi kérelmet csak azok a BM. 

beosztottak nyújthatnak be:
— akik részére a parancsnokok mélyreható elemzés után — munkájuk és 

szociális helyzetük alapján — a személygépkocsi vásárlást javasolják,
— akik még új, vagy használt személygépkocsival nem rendelkeztek,
— akik a vásárláshoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudják.
A vásárlási kérelmet Miniszter Elvtárs nevére kell címezni és a szolgálati 
út betartása mellett a számadótest parancsnokának — vezetőjének — javas
latával, valamint 100,— Ft–os okmánybélyeggel ellátva kell megküldeni a 
BM. Anyagi és Technikai Főosztálynak.
A gépkocsi vásárlási kérelemben a kérelmezőnek fel kell tüntetnie:
a) hogy a személygépkocsit milyen indokok alapján kéri,
b) milyen jövedelme — illetménye — van és hogy a pénzügyi fedezetet 

honnan biztosítja,
 c) jelenlegi beosztási helyét, beosztását, rendfokozatát és lakcímét,

d) büntetőjogi felelősség mellett ki kell jelentenie, hogy gépkocsival nem 
rendelkezik, illetve előzőleg sem rendelkezett.

2. A Belügyminisztériumtól gépkocsi vásárlási engedélyt nem kaphatnak azok 
a BM. beosztottak:
— akik a Belügyminisztériumtól bármilyen (új, vagy használt) gépkocsi 

vásárlásra egyszer már kaptak engedélyt,
— akiknek már volt, illetve van gépkocsijuk, bár arra a vásárlási enge

délyt nem a Belügyminisztériumtól kapták.
Az ilyen vásárlási kérelmeket elfogadni és azt jóváhagyásra továbbítani 
tilos.

3. A 8/1957. (I. 29.) sz. Kormányrendelet értelmében az állami szervek, így 
a Belügyminisztérium is — a Műszaki Bizományi Áruháznak kötelesek 
leadni a kiselejtezett motorkerékpárokat értékesítés végett.
A fenti Kormányrendelet értelmében a jövőben a BM. nem foglalkozik 
selejt–motorkerékpárok eladásával. Azok az elvtársak, akik használt, selejt– 
motorkerékpárt kívánnak venni, közvetlenül a Műszaki Bizományi Áruház
hoz (Budapest, IX., Üllői út 147.) forduljanak.

4. A  BM. Anyagi és Technikai Főosztályon elfekvő, jelen utasításom értel
mében jogosulatlanná vált új személygépkocsi vásárlási, valamint az összes 
motorkerékpár kérelmek érvényüket vesztik.
Az érvényüket vesztett és a jövőben beérkező rendeletemmel ellentétes ké
relmeket vissza kell küldeni.

Szigorúan megtiltom, hogy a BM. telephelyein magántulajdonban lévő gép
kocsikat, motorkerékpárokat tároljanak, illetve azokon bármilyen javításokat 
eszközöljenek.
Jelen rendeletemmel az Anyagi és Technikai Főosztály 763/1958. számú uta
sítása hatályát veszti.
(788/1958.)

Budapest, 1958. augusztus 21.
Berecz Béla s. k.
r. vezérőrnagy 
főosztályvezető
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Kivonat a 4. sz. Anyagi Utasítások Gyüjteményé–bol

TÁRGY: Gépjármű anyagok helyi beszerzésének bővítése

A számadótestek önállóságának fokozása, az ellátás operatívabbá tétele és a 
takarékos gazdálkodás érdekében a 932/1958. sz. alatt „A helyi beszerzésű 
cikkek bővítésére” kiadott rendeletre beérkezett javaslatok alapján e l r e n 
d e l e m  a hazai típusú motorkerékpárok alkatrészeinek 1959. január hó 1–től 
történő részbeni helyi beszerzését.

A helyi beszerzéssel szemben az 1. számú kimutatásban felsorolt anyagokat 
továbbra is központilag biztosítom.

A számadótesteknek ezen anyagok helyi beszerzését megtiltom.

1. sz. kimutatás:
1. Váz
2. Motor kpl.
3. Motorház
4. Henger
5. Hengerfej
6. Forgattyús tengely
7. Lendkerék mágnes
8. Gázosító kpl.

9. Lendkerék mágnes forgórész
10. Lendkerék mágnes állórész
11. Első teleszkópvilla kpl.
12. Nyereg
13. Első, hátsókerék
14. Csapágyak
15. Mkp. köpeny
16. Mkp. tömlő

Az 1. számú kimutatásban felsorolt anyagokat a számadótestek továbbra is 
a fennálló rendelkezések szerint a Gépjármű Osztálytól igényeljék.
A helyi beszerzés leadásával egyidejűleg elrendelem, hogy a 2. számú kimu
tatásban felsorolt anyagokat továbbra is a Központi Anyagraktárban kell le
adni selejtítés végett.

2. sz. kimutatás:
1. Bal fedél
2. Jobb fedél
3. Motorház
4. Főtengely
5. Henger
6. Hengerfej
7. Tengelykapcsoló ház
8. Tengelykapcsoló belső agy
9. Mozgótárcsa betéttel

10. Állótárcsa
11. Gázosító
12. Lendkerék mágnes kpl.
13. Lendkerék állórész
14. Lendkerék forgórész
15. Gyujtótekercs
16. Világító tekercs
17. Sárvédő hátsó
18. Sárvédő első
19. Villafej alsó
20. Villafej felső
21. Védőhüvely a felső villaszárra
22. Felső villaszár
23. Alsó villaszár
24. Első teleszkópvilla kpl.

25. Első kerékagy fékdobbal
26. Első fékfedél
27. Fékpofa
28. Tengelyagy
29. Hátsó agy
30. Hátsó fékdob
31. Hátsó fékfedél
32. Hajtásház
33. Benzintank
34. Nyereg
35. Kipufogó vég
36. Kipufogó cső
37. Hangtompító
38. Kormány
39. Első és hátsó kerék
40. Szerszámdoboz
41. Légszivattyú
42. Km óra
43. Fényszóró kpl.
44. Fényszóró tükör
45. Fényszóró ház
46. Váz
47. Motor kpl.

A  számadótesteknek a 2. számú kimutatásban felsorolt anyagok selejtjéről 
nyilvántartást kell felfektetni. Ezen anyagokat a számadótesteknek minden
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negyedéves vételezés alkalmával — anyagkiadási jegyen — le kell adni a 
Központi Anyagraktárba.
Az átadást igazoló bizonylatokat a számadótestek kötelesek megőrizni, hogy 
azt az ellenőrzésnek bármikor rendelkezésére tudják bocsátani.
A helyi beszerzésű anyagokra a számadótest köteles minden tárgynegyedévet 
megelőző 45 nappal előbb negyedéves megrendelést feladni a helyi Nagy
kereskedelmi Vállalathoz.

A negyedéves megrendelésben csak oly db–számok szerepelhetnek, amelyek 
a raktári készlettel együtt nem haladják meg az előző félévi felhasználás db–
számát.

A számadótestek nem szerezhetnek be alkatrészeket magánszemélytől, K T SZ – 
től semmilyen mennyiségben, nagy tételben pedig kiskereskedelmi állami válla
lattól sem, mivel a kiskereskedelemben történő vásárlás +  9% –os többlet ki
adást jelent.

Számadótesteknek motorkerékpár alkatrészek helyi beszerzésére éves Ft–ellát– 
mányt biztosítok az alábbi összegben:

1 db Csepel 125 cm3 mkp–ra 1 évre összesen 400,— Ft
1 db Csepel 250 cm3 mkp–ra 1 évre összesen 800,— Ft

A számadótest a helyileg beszerzett anyagokról köteles „Anyagbevételezés”–i 
bizonylatot kiállítani — szállítólevél alapján —, azonban ezen már a BM. 
cikkszámot és megnevezést kell feltüntetni.

Számadótestek által 1958. november 25–re felterjesztendő 1959. I. negyedévi 
anyagigénylésben az 1. számú kimutatásban szereplő anyagok kivételével már 
hazai mkp. alkatrész igény nem szerepelhet.
(776— 11/1958.)

Budapest, 1958. október hó 24.
 Berecz Béla s. k.

vezérőrnagy
főosztályvezető
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Kivonat a 4. sz. Anyagi Utasítások Gyűjteményé–ből

TÁRGY: Elhelyezési anyagok helyi beszerzésének bővítése

Az 1958. május 27–én kiadott 932/1958. számú utasításra beérkezett javas
latok alapján a BM. Építési és Elhelyezési Osztályhoz tartozó anyagok közül 
1959. január 1–től az alábbiakat helyi beszerzési anyagokká minősítem:

HELYI SZABAD ANYAGOK:

1. BB— 1713 Áruátvevő asztal
2. BB— 1714 Bevizsgáló asztal
3. BB— 1904 Kerti asztal fonott
4. BB—2907 Gramofonlemeztartó szekrény
5. BB—2910 Faliszekrény fürdőszobai
6. BB—3303 Várótermi pad
7. BB—5104 Falifogas
8. BB—9101 Fagylaltpult (gép nélk.)
9. BB—9102 Italmérő pult

10. BB—9103 Elárusító pult
11. BB—9104 Ruhatári pult
12. BB—9105 Borbélypult
13. BB—9204 Homokosláda
14. BB—9205 Szenesláda
15. BB—9207 Zabtároló láda
16. BB—9916 Istálló választó rúd
17. BC—2101 Fekete lemezkályha „Kincsem”
18. BC—2102 Fekete lemezkályha „Vasért”
19. BC—2103 Fekete lemezkályha „Neokalor"
20. BC—2104 Fekete lemezkályha 220 m3
21. BC—2105 Fekete lemezkályha 250 m3
22. BC—2106 Kályha zománcozott
23. BC—2107 Kályha öntöttvas
24. BC—2108 Fekete lemezkályha „Bástya”
25. BC—2109 Fekete lemezkályha „Fáklya”
26. BC—2119 Kályha egyéb
27. BI—9206 Mosdó fayence 50 mm
28. BI—9207 Mosdó fayence 64 mm
29. BI—9208 Kézmosó fayence
30. BI—9302 W C csésze fayence
31. BI—9303 Pissouire fayence
32. BI—9304 Sarokpissouire fayence
33. BI—9305 W C tartály togó zománcozott
34. BI—9306 W C tartály faburkolattal

HELYI KERÍTÉS ANYAGOK:

35. BE— 1101— 15 Fenyőfűrészáru I. II., osztályú
36. BE— 1201 — 12 Fenyőfűrészáru III., V. osztályú
37. BE—2101 Tölgyfűrészáru szélezetlen
38. BE—2201 Tölgyfűrészáru szélezett
39. BE—2301 Bükkfűrészáru gőzöletlen
40. BE—2401 Bükkfűrészáru gőzölt
41. BE—2501 Dió fűrészáru
42. BE—2601 Égerfűrészáru
43. BE—2701 Hársfűrészáru
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Jávorfűrészáru
Gyertyánfűrészáru
Cserfűrészáru
Szilfűrészáru
Akácfűrészáru
Fűrészelt gerenda
Tölgyparketta kész gyalult
Gőzölt bükkparketta kész gyalult
Gőzölt cserparketta kész gyalult
Tölgyparketta léc
Gőzölt bükkparketta léc
Gőzölt cserparketta léc
Enyvezett lemez
Farostlemez
Diószínfurnir
Tölgyszínfurnir
Bükkszínfurnir
Bútorlap, fenyőtopoly

A faanyagok kötbéres utalványainak felhasználását és jelentését a 18—2801/ 
47— 1958. BM. számú rendelet szerint kell végrehajtani.

Utasítom, hogy a fentieknek megfelelően a részletes jegyzéket módosítsa.
1959. évtől ezekhez az anyagokhoz a szükséges Ft fedezetet a BM. Terv– és 
Pénzügyi Főosztály fogja biztosítani a többi helyi beszerzésű keretes anya
gok hitelfedezetével együtt.

44. BE– –2801
45. BE– –2901
46. BE– –3001
47. BE– –3101
48. BE– –3201
49. BE— 1301––15
50. BE– –4101
51. BE– –4102
52. BE– –4103
53. BE– –4104
54. BE– –4105
55. BE– –4106
56. BE– –5101––10
57. BE– –5111––15
58. BE– –5201
59. BE– –5202
60. BE– –5203
61. BE– –9101

(1452/68— 1958.)

Budapest, 1958. október 11.
Berecz Béla s. k.

r. vezérőrnagy 
főosztályvezető
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Kivonat a 1644/1958. sz. Elhelyezési és Ingatlangazdálkodási Szakutasításból.

X IV . Fejezet.
Szállások kezelése, szállásdíjak megállapítása és a vendégszobákkal kapcso
latos feladatok.
1. Szállások kezelése.
Szállás (otthon) az olyan BM. (számadótest) kezelésében lévő épület (helyi
ség), amelyet általában nőtlen (hajadon) beosztottak laknak. A  szállásokba 
családos dolgozókat családjukkal együtt betelepíteni, tehát a szállás szobáit 
lakás céljaira felhasználni nem szabad.
A BM. (számadótest) kezelésében lévő szállásépületek karbantartásáról, fel
újításáról teljes mértékben a BM–nak (számadótestnek) kell gondoskodni.
Ezeknél az épületeknél el kell végezni a belső karbantartási munkákat is (szo
bák festése, mázolása, stb.). A  szállások felújítási, karbantartási költségeit az 
éves felújítási, karbantartási tervbe kell beállítani.

 A szállásépületek tisztántartására takarítónőt kell alkalmazni. Az épületkezelői
feladatok ellátására a BM. (számadótest)–nek gondnokot kell beállítani.
A takarítónői állás a számadótest polgári szerződéses, a gondnoki állás pedig 
a tényleges létszámkeretét terheli.
Fentiek megszervezése a számadótest elhelyezési szolgálat vezetőjének felada
tát képezi, egyben felelős a számadótest rendelkezésére álló szállás gazdasá
gos kihasználásáért.

2. Szállásdíjak kiszámításának módja.
a) Egy szobáért, amelyben kettő, vagy ennél több személy lakik:

600,— Ft havi fizetésig személyenként napi 1,— Ft 
600— 900,— Ft havi fizetésig személyenként napi 2,— Ft 
900— 1100,— Ft havi fizetésig személyenként napi 2,50 Ft 

1100,— Ft –on felüli
havi fizetés esetén személyenként napi 3,— Ft

Az olyan szállásokat, ahol hely hiánya miatt egy–egy szobában 5, vagy 
ennél több személy lakik, nem lehet teljes értékűnek tekinteni és a szállás
díjakat az alábbiak szerint kell kiszámítani

600,–  Ft havi fizetésig személyenként havi 15,— Ft 
600— 900,— Ft havi fizetésig személyenként havi 20,— Ft 

1000,— Ft–on felüli
havi fizetés esetén személyenként havi 25,— Ft

b) Egy szobáért, melyben egy személy lakik:
600,— Ft havi fizetésig egy hónapra 50,— Ft

600— 900,— Ft havi fizetésig egy hónapra 80,— Ft
900— 1000,— Ft havi fizetésig egy hónapra 95,— Ft

1100,— Ft havi fizetésen felül egy hónapra 120,— Ft

Megjegyzés:
Az egy havi fizetésbe beszámítandó a törzsilletmény, a beosztási illetmény 
és a különböző pótlékok címén kapott bér, a családi pótlék kivételével.

A megállapított szállásdíjakban benne van a takarításért, fűtésért, világításért, 
bútor és ágynemű használatáért (csere háromhetenként) és a heti egyszeri 
fürdésért járó térítés.
A szállásdíjakat a szálláson bentlakóknak kéthetenként előre kell fizetni.
A  szállásdíj fizetési jegyzéket a gondnoknak kell összeállítani. A fizetési jegy
zéknek a következő rovatokat kell tartalmaznia:
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a) sorszám,
b) a szállást igénybevevő neve,
c) a félhavi szállásdíj összege,
d) a szálláson bentlakó aláírása.
A  gondnok felelős a szállásdíjak beszedéséért. A  beszedett szállásdíjakat min
den hó 5–ig, illetve 18–ig köteles befizetni a számadótest által megjelölt csekk
számlára. A pénzügyi szolgálatnak a befizetés megtörténtét ellenőrizni kell, 
illetve az esetleges elmaradt szállásdíjat le kell vonni az érintett beosztott 
legközelebbi illetményéből.
A  BM–nak (számadótestnek) részletesen meg kell határozni a gondnok fel
adatkörét, felelősségét. Ennek tudomásulvételét a gondnok írásban tartozik el
ismerni. Ezenkívül meg kell határozni a szállás házirendjét és azt minden szál
láskörletben (szobákban) jól látható helyen ki kell függeszteni. A házirend 
betartása a szálláson bentlakókra kötelező.

3. Ki mentesíthető a szállásdíj fizetése alól.
Nem fizetnek szállásdíjat a tényleges katonai szolgálatot teljesítő sorozottak, 
továbbá azok a hivatásos állományú beosztottak, akik a szolgálat ellátása ér
dekében rendőrőrsökön, börtönökben, tűzoltó alosztályokon, őrsökön közös 
legénységi elhelyezésben kötelesek bentlakni.
A szolgálati helyükről ideiglenesen más szolgálati helyre vezényeltek (kikül
döttek) — amennyiben szállásszerű elhelyezésben a BM. kezelésében lévő lak
tanya, hivatali, vagy börtön épületen belül, laktanyaszerű elhelyezésben szál
lást kapnak — a vezénylés (kiküldetés) időtartama alatt az igénybevett szál
lásért nem fizetnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a BM. szállást igénybevevő 
vezényelt beosztott a Belügyminisztériumtól (számadótesttől) a vezénylés ideje 
alatt szállásdíjat nem kérhet, illetve nem számolhat fel.
Nem mentesíthető a szállásdíj fizetése alól az a hivatásos állományú beosz
tott (tiszthelyettes, tiszt) aki családja nélkül lakáshiány miatt lakik bent lak
tanyában, vagy egyéb hivatali épületben és különélési díjat kap.
4. Vendégszobák.
A létesített vendégszobákkal kapcsolatban a számadótest elhelyezési szolgála
tának a következőkről kell gondoskodni:
a) Biztosítani kell a szobákhoz a normában előírt berendezési és felszerelési 

tárgyakat, illetve azok rendszeres karbantartását;
b) Naponta el kell végeztetni a szobák takarítását. A ruházati szolgálati ágon 

keresztül biztosítani kell, hogy minden vendégszobát igénybevevő BM. be
osztott tiszta ágyneművel legyen ellátva;

c) A  szobákat évenként egyszer a karbantartási keret terhére ki kell meszel– 
tetni, vagy festetni.

A vendégszobák használatáért térítési díjat nem kell fizetni, de az igénybevevő 
dolgozó menetlevelére rá kell vezetni, hogy kiszállása idején milyen napokon 
vette igénybe, ugyanis ez esetben szállodai (magán–szállás) költséget nem szá
molhat el.
Vendégszobát térítés nélkül csak átvonulok (ideiglenesen vezényeltek) vehetik 
igénybe, akik menetlevéllel rendelkeznek és részükre szállásdíj, vagy szállás 
illetményes.
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Kivonat a 1644/1958. sz. Elhelyezési és Ingatlangazdálkodási Szakutasításból.

TÁRGY: Lakbérek szabályozása

XIII.  Fejezet.

9. Kinek kell megállapítani a lakbér összegét.
Az ingatlankezelő vállalatok (tanácsok) kezelésében lévő szolgálati laká
sok bérét minden esetben a vállalat, illetve a tanács állapítja meg. Az 
általuk megállapított lakbér összegének megfizetése minden szolgálati lakás 

• bérlőjére egyaránt kötelező. A bérlőnek a lakbért a vállalat, illetve tanács 
részére kell befizetni.
A BM. (számadótest) saját kezelésében lévő szolgálati (készenléti) laká
sok bérét a számadótest elhelyezési szolgálatának kell megállapítani.
A  lakbér összegét a bérlőnek a számadótest pénzügyi szolgálata által 
megjelölt csekkszámlára kell befizetni. A  lakbért, a fűtési, gáz, villany, 
stb. hozzájárulások összegét a bérlőnek havi két, egyenlő részben kell 
megfizetni. Az első részletet minden hó 3–ig, a második részletet pedig 
minden hó 18–ig kell a postán befizetni.
A számadótest pénzügyi szolgálata minden hónapban köteles ellenőrizni, 
hogy a lakbér, stb. térítések befizetése határidőben megtörtént–e a bérlő 
részéről. Ha nem, úgy intézkednie kell, hogy az elmaradt lakbért a bérlő 
legközelebbi illetményéből feltétlen levonásba helyezzék.

10. Miként kell megállapítani a lakbért a saját kezelésben lévő szolgálati laká
sok után.
Az 1945. év után újonnan épített, vagy romos állapotból helyreállított, 
továbbá irodaépületből átalakított lakás hasznos alapterületének minden 
négyzetmétere után vidéken 2,10 Ft, azaz kettőforint 10 fillért, Budapes
ten 2,70 Ft, az kettőforint 70 fillért kell lakbér fejében megállapítani.
Az így megállapított bérösszegben benne van a 9.910/1948. Korm. számú 
rendeletben megállapított lakáshelyreállítási hozzájárulás.
Amennyiben az egyszobás lakás hasznos alapterülete több, mint 40 m2, 
a kétszobás lakás alapterülete több, mint 68 m2, a háromszobás lakás 
alapterülete több mint 80 m2, a meghaladó alapterületet a bérösszeg meg
állapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A  bérösszeget ilyenkor 40, 68, 
illetve 80 m2 alapterületig kell megállapítani.
A lakás hasznos alapterülete alatt a lakószoba (lakószobák), a hall. a 
konyha és fürdőszoba együttes alapterülete értendő. Az éléskamra, az 
előszoba, a WC, és a lakáshoz tartozó pince alapterülete lakbér szem
pontjából nem minősül hasznos alapterületnek. Ha a lakás valamennyi 
szobája az épületnek teljesen zárt udvarára néz, a bérösszeget 5 száza
lékkal csökkenteni kell. Nem lehet csökkentést eszközölni, ha az épület 
udvarában kert van, az épület udvara kertszerűen van kiképezve.
Az 1945. előtt épült és 1945. után romos állapotból helyre nem állított 
lakások bérét úgy kell kiszámítani, hogy a lakás 1939. évi egy havi bérét 
(pengőben) meg kell szorozni hárommal. Az így kapott összegnek egy
két szobás lakás esetében 40 százalékát, három szobás lakás esetében pedig 
50 százalékát kell lakbér címén (Ft összegben) megállapítani. Ehhez 
hozzá kell még számítani plusz 15 százalék helyreállítási hozzájárulást.
A községben, városban (kerületben) helyileg érvényben volt 1939. évi 
pengő bérről az ingatlankezelő vállalat (helyi tanács) ad tájékoztatást.
A műszaki megosztás útján (lakásleválasztás) nyert lakások bérét az ere– 
deti nagylakás után fizetett bérnek a hasznos alapterület arányában tör
ténő elosztásával kell megállapítani.
Azokban a lakóépületekben, ahol házfelügyelő is van, a megjelölt mó
dokon kiszámított lakbérösszeg után még, 2,5 százalék házfelügyelői díjat 
és 2,5 százalék szemétpénzt is kell a bérlőnek fizetnie. Az 1945. előtt 
épült és romos állapotból helyre nem állított lakóépületeknél a házfel–
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ügyelői díjat és szemétpénzt a 15 százalékos helyreállítási hozzájárulás 
nélküli lakbérösszeg alapján kell kiszámítani.

Ha a szolgálati lakáshoz hasznothozó kert (pl.: gyümölcsfákkal beülte
tett) tartozik, ennek használatáért is térítési díjat kell megállapítani. Olyan 
összeget, mint amennyit a szolgálati helyen hasonló nagyságú és fekvésű, 
illetve minőségű kert után bérbeadás esetén fizetnek. A  díjazás összegé
nek megállapításához szempontokat a területileg illetékes helyi tanácstól 
kell kérni. Az ilyen minőségű kert használatáért annak is kell térítést 
fizetni, aki különben térítésmentes lakást kap.

Az elhelyezési szolgálat, amikor a lakáskiutaló határozatot meghozza, kö
teles közölni a bérlővel a lakbér kiszámításának módját. A  bérlő indokolt 
esetben, tehát ha a lakbér megállapítása nem a fenti módon, vagy hibásan 
történt volna, a megállapított lakbér összegét kifogásolhatja. Az ezzel 
kapcsolatos írásbeli panaszát a számadótest parancsnoka vizsgálja felül, 
illetve állapítja meg a végleges lakbérösszeget.

Egyes hivatali, vagy laktanyai elhelyezési célokat szolgáló épületen belül 
az eredetileg irodai, illetve egyéb elhelyezési célokra készült helyiségek
ből kisebb átalakítással (ajtónyílás befalazása, válaszfal építése, stb.) ki
alakított lakások után olyan összegű lakbért kell fizettetni, mint az 1945. 
előtt épültek után. Ez az engedmény akkor érvényes, ha az ilyen formá
ban kialakított lakások nem teljes értékűek.
Ezt a lakbérkiszámítási módot nem lehet alkalmazni az olyan hivatali 
(laktanya, stb.) épületen belül lévő lakásoknál, melyek eredetileg is la
kásnak készültek, vagy olyan lakások után, melyek a kialakítás során 
fürdőszobával, W C–vel lettek ellátva, tehát komfortos, teljes értékű lakás
nak minősülnek.

11. Kinek nem kell lakbért fizetni:

— A tanosztályok (iskolák) épületében bentlakó laktanya parancsnok
nak és épületkezelőnek;

— Határőrség őrsparancsnokainak és őrs politikai helyettesének, ameny– 
nyiben a szolgálat érdekében az őrs épület körleten belül készenléti, 
vagy az őrshöz épített szolgálati lakásban laknak, tehát nem őrsön 
kívül (községben, városban) bérelt lakásban;

— A BM. megyei főkapitányságok állományában lévő körzeti megbízot
taknak, amennyiben lakásuk a hivatali helyiségükkel együtt van. Ilyen 
esetben azonban a hivatali helyiség takarításáért külön díjazásban nem 
részesülhetnek;

— A BM. központi épületeiben bentlakó épületkezelőknek, szerelőknek,
 amennyiben az épületen belül szolgálati érdekből laknak;

— A rendőrőrs parancsnoknak, a börtönparancsnoknak, a tűzoltó alosz
tály és őrsparancsnoknak, az üdülők, kórházak, szanatóriumok, gyer
mekintézmények, szállások gondnokainak, amennyiben az őrs börtön, 
üdülő, kórház, szanatórium, gyermekintézmény, BM. szállás épületén 
belül, szolgálati érdekből laknak;

— A lakbér alóli mentesítés az egyes beosztásokban lévő BM. dolgo
zókra csak addig vonatkozik, amíg a megjelölt beosztásban vannak, 
illetve a szolgálati helyükön, szolgálati beosztásuk alapján lakják a 
BM. saját kezelésében lévő (készenléti) szolgálati lakást.

12. Fűtés, melegvíz, villany és gázszolgáltatási hozzájárulás megállapítása. 
Azoknál a saját kezelésű (hivatali, laktanyaépületen belül lévő készen
léti) szolgálati lakásoknál, amelyek központi fűtését, világítását, gáz és 
melegvíz szolgáltatását a laktanya (hivatali) épülettel való egybeépített– 
ség következtében a BM. (számadótest) kényszerül biztosítani és a bérlő 
külön mérővel nem rendelkezik, a szolgáltatásokért az alábbiak szerint 
tartozik a hozzájárulást fizetni:
a) Központi fűtés.

A  hozzájárulás kiszámításánál a fűtött szoba és egyéb fűtött helyisé
gek légterét kell alapul venni. Egy–egy fűtött helyiségnél 100 légköb
méternél többet figyelembe venni nem lehet. Egy légköbméterre az 
évi hozzájárulás összege 3,80 Ft.
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Olyan saját kezelésben lévő (készenléti) szolgálati lakásnál, ahol 
központi fűtés nincs, a tüzelőanyagot a bérlő saját költségén tartozik 
beszerezni. Ilyen esetben a számadótest a bérlőnek még térítés ellené
ben sem adhat tüzelőanyagot.

b) Világítás.
A lakás megvilágított alapterületének minden m2–e után Budapesten 
évi 4,60 Ft, vidéken évi 5,— Ft hozzájárulást kell fizetni. Ezenkívül 
a rádióhoz áram használatáért évi 60,— Ft térítést kell fizettetni. Egy
idejűleg meg kell tiltani az elektromos gépek, hősugárzó, tűzhely, stb. 
használatát.

c) Gáz.
Gáztűzhely használata esetén havi 15,— Ft, gázrezsó használata ese
tén havi 10,— Ft a térítés összege. Ha a szolgálati lakás bérlőjének 
családja van és otthon főznek, úgy az egy hónapra eső hozzájárulás 
összege családtagonként 7,— Ft–tal, amennyiben nem főznek otthon, 
úgy családtagonként 3,50 Ft–tal emelkedik.
Ha a szolgálati lakásban áram — és gázmérő van, tehát a fogyasz
tás mértéke megállapítható, a bérlő a tényleges fogyasztás mértékének 
megfelelően tartozik az áram– és gázdíjat megtéríteni.

d) Melegvíz szolgáltatás.
Ha szolgálati lakás fürdőszobájához központi melegvíz szolgáltatás 
van, úgy személyenként havi 3,— Ft hozzájárulást kell fizetni.

e) Egyéb rendelkezések.
A laktanya, hivatali épületen belül lévő szolgálati lakások bérlője — 
amennyiben a lakásban mérők nincsenek felszerelve — az áramot csak 
világításra és rádióhasználatra, a gázt csak főzésre használhatja. Lehe
tőleg minden ilyen lakásba a számadótest állítson be áram és gázmérőt, 
hogy a bérlő a tényleges fogyasztásnak megfelelő költségeket fizesse. 
Az áram és gázmérő felszerelési költségei a laktanya, illetve hivatali 
épületen belül lévő szolgálati (készenléti) lakásoknál, a számadótes
tet terheli.
A mérők (villany, gázóra) névre való bekötésének és bérlőváltozás 
esetén átírásnak költségei a bérlőt terhelik.
BM. kezelésben lévő, de kizárólag lakás céljára használt épületekben 
a fűtésre, világításra, gázra és melegvíz szolgáltatásokra fentiek sze
rint előírt térítéseket nem lehet a lakók részére megállapítani. Az ilyen 
jellegű épületekben — amennyiben közös mérő van — a teljes költ
ségeket arányosan elosztva a bérlőknek kell megfizetni, tehát a BM. 
hozzájárulást nem fizethet. A villany, gázóra felszereltetése ezekben 
az épületekben is a számadótest feladata.
Ingyen fűtést, világítást, gázszolgáltatást, melegvízszolgáltatást, stb. 
még azok a beosztottak sem kaphatnak, akik térítésmentes szolgálati 
lakásban laknak. Ezeket a költségeket valamennyi szolgálati lakásban 
lakó köteles teljes mértékben megtéríteni, tehát ezen a téren semmiféle 
engedményt tenni nem lehet.
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TÁRGY: Hivatali (laktanya) épületek, helyiségek lakássá
való átalakítása

i

Kivonat a 4. sz. Anyagi Utasítások Gyűjteményé–bol

A 160/1958. (PK. 18.) pénzügyminiszteri utasítás szabályozza a hivatali 
helyiségek lakássá való visszaalakítási lehetőségeit és meghatározza a lakás
kialakításra fordítható állami támogatás mértékét.
A pénzügyminisztériumi utasítás másolati példányát végrehajtás végett csatol
tan megküldöm és egyidejűleg annak alapján a Belügyminisztérium kezelésé
ben lévő hivatali (laktanya) épületek lakás céljára való felszabadítását és álta
lában a lakások kialakításának módját, pénzügyi finanszírozását, az alábbiak
ban részletesen szabályozom:

FEL SZA B A D ÍTO TT H IV A T A L I (LA K TA N Y A )
Ép ü l e t e k b ő l , h e l y i s é g e k b ő l  l a k á s  k i a l a k í t á s á r a

K ÉTFELÉ LEH ETŐ SÉG  VAN:

1. Készenléti (munkaköri) szolgálati lakások kialakítása a BM. által biztosí
tott pénzügyi fedezetből.

2. A kijelölt bérlők anyagi hozzájárulásával lakások kialakítása, amikor a 
költségeket részben a bérlő, részben az Országos Takarékpénztár biztosítja.

I. KÉSZENLÉTI (M U N K A K Ö RI) LAKÁSOK 
K IA LA K ÍTÁ SÁ N A K  M ÓDJA:

1. A BM. Anyagi és Technikai Főosztálya (továbbiakban: BM.) a felsza
badított hivatali (laktanya) épületek, helyiségek lakássá történő kialakítá
sához közvetlenül kizárólag akkor biztosít pénzügyi fedezetet, ha az elké
szülő lakás készenléti (munkaköri) lakásnak minősül.
Készenléti (munkaköri) lakásnak minősül az a lakás, amely a BM. hiva
tali (laktanya) épületen belül, illetve az épülethez tartozó telken belüli 
létesítményben kerül kialakításra, vagy olyan épületben alakítható ki, amely 
közvetlenül szomszédos valamely hivatali (laktanyai) célokra használt BM. 
épületével.

2. A  készenléti (munkaköri) lakások kialakítása érdekében a számadótestnek 
elsősorban elvi engedélyt kell kérnie a BM–tól a hivatali (laktanya) épü
let lakás céljaira való felhasználásához.
A BM. előzetes engedélye nélkül hivatali (laktanya) épületet teljesen, 
illetve részben lakásokká átalakítani, vagy egyes helyiségekből lakásokat 
kialakítani tilos. Előzetes engedélyt kell kérni a BM–től akkor is, ha a 
hivatali helyiségek lakás céljára való igénybevétele költségkihatást egyál
talán nem eredményez.
A testületi országos parancsnokságnak hivatali (laktanya) épületek, helyi
ségek lakás céljára való igénybevételénél — a hozzájuk tartozó számadó
testek vonatkozásában — véleményezési hatáskörük van.

3. A BM. írásbeli engedélye után köteles a számadótest a hivatali (laktanya) 
épület, vagy helyiségek lakás céljára való felszabadítását bejelenteni a te
rületileg illetékes Tanács Igazgatási Osztályánál. A bejelentésben meg kell 
jelölni, hogy a felszabadított helyiségekből hány és milyen nagyságú lakás 
kialakítása lehetséges. Ki kell hangsúlyozni, hogy a kialakított lakások 
készenléti (munkaköri) lakások és a megvalósításukhoz kérni kell a Tanács 
hozzájárulását.
A lakáskialakítás tényleges megvalósítása érdekében további intézkedést a 
számadótest csak a vonatkozó tanácsi engedélyező határozat alapján tehet. 
A 160/1958. (PK. 18.) PM. utasítás értelmében a kialakított készenléti 
(munkaköri) lakásokból a Tanácsot nem illeti meg az 1/3–0 S részesedés.

4. A  hivatali helyiségek lakás céljára való felszabadításához hozzájáruló ta
nácsi határozat alapján a számadótestnek biztosítania kell a lakásépítkezés 
megvalósításához szükséges műszaki tervet és költségvetést és annak alap–
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ján a Belügyminisztériumtól kérnie kell az építkezés megvalósításához 
szükséges pénzügyi fedezetet.

A készenléti (munkaiköri) lakások kialakításához a hitelfedezetet — 
amennyiben a munka már a tervezés időszakában ismeretes — a számadó
test éves felújítási tervében kell előirányozni. Ha a lakáskialakítási lehető
ség évközben jelentkezik, úgy a számadótest hiteligényét soronkívül is elő
terjesztheti. Hitelkéréshez minden esetben mellékelnie kell a lakáskialakítási 
munka műszaki tervét és költségvetését, továbbá a Tanács vonatkozó hatá
rozatát, melyben a hivatali épület lakás céljára való felszabadításához 
hozzájárult.

5. A BM. által engedélyezett hitel alapján a lakáskialakítási munka vállalatba 
adása, műszaki ellenőrzése, pénzügyi elszámolása a számadótest feladata.
A lebonyolítást a BM. által a felújítási munkákra előírtak szerint kell vé
geznie.

A számadótestnek a lakáskialakítási munkák megvalósításánál feltétlenül 
érvényesítenie kell a takarékosság elvét. A  160/1958. számú PM. utasítás
ban meghatározott szempontok betartása a számadótestre kötelező.

6 . Készenléti (munkaköri) lakásoknál a teljes lakáskialakítási költségeket a 
BM. biztosítja, a kijelölt bérlőknek hozzájárulást nem kell fizetni, ezzel 
szemben a kialakított lakás BM. szolgálati lakásnak minősül. Ezeknél a 
lakásoknál a bérlőt mindig a számadótest jelöli ki és a lakás elkészülte után 
köteles a lakásnak szolgálati lakássá való nyilvántartását kérni a helyi 
Tanácstól.
A számadótest által kialakított készenléti (munkaköri) szolgálati lakások 
bérét a számadótestnek kell megállapítania és azt a bérlő a számadótest 
által megjelölt egyszámlára köteles befizetni. Ezekbe a lakásokba külön áram 
és gázmérőt kell felszerelni, hogy a bérlők a tényleges energia fogyasztást 
fizessék.
A kialakított készenléti (munkaköri) lakások lakbér szempontjából új laká
soknak minősülnek, ezért a hasznos alapterületük után az előírt bért kell 
fizettetni. Egyébként a bér és térítési díjak kiszámításának módját, vala
mint a bérlők jogait és kötelességeit, leszerelésük esetén a velük szemben 
lefolytatható eljárást az érvényben lévő külön BM. utasítás szabályozza.

II. LA K Á SK IA LA K íTÁS M ÓDJA A K IJE L Ö L T  BÉRLŐK 
Kö TE L E Z Ő  ANYAGI H O ZZÁ JÁ RU LÁ SÁ V A L

1. A felszabadított BM. hivatali (laktanya) épületek lakássá való kialakítása 
kizárólag a bérlő anyagi hozzájárulásával történhet abban az esetben, ha 
a kialakításra kerülő lakás nem minősül készenléti (munkaköri) lakásnak.
BM. hivatali (laktanya) épületből a bérlő anyagi hozzájárulása esetén csak 
akkor lehet lakásokat kialakítani, ha a hivatali épület lakás céljára való 
felhasználásához a BM. előzetesen hozzájárul. Ennek megfelelően az ilyen 
jellegű lakáskialakításokra is érvényesek az I. rész 2 . pont előírásai.

2. A BM. írásbeli engedélye után a számadótestnek a hivatali (laktanya) épü
let, vagy helyiségek lakás céljára való felszabadítását — hasonlóan a ké
szenléti (munkaköri) lakásokra előírtakra — be kell jelenteni a területileg 
illetékes Tanács Igazgatási Osztályánál és attól a lakáskialakításhoz a 
hozzájárulást meg kell szereznie.
Ezzel egyidejűleg az engedélyt adó tanáccsal arra vonatkozóan is megálla
podást kell kötnie, hogy a kialakított lakásokból hány db lakás lesz a 
Tanács részesedése. A 160/1958. pénzügyminiszteri utasítás értelmében 
a kialakított lakások 2A része felett ugyanis a BM., 1/3 része felett pedig 
a Tanács rendelkezik. Amennyiben például: egy felszabadított BM. épület
ből 3 lakás alakítható ki, úgy 2  lakásba a számadótest, 1 lakásba pedig 
a Tanács jogosult bérlőt kijelölni.

3. A pénzügyminiszteri utasítás alapján a nem készenléti (nem munkaköri) 
lakásnak minősülő lakások kialakítási költségeit — az utasításban meghatá
rozott értékhatár szerint — az állam az O T P –n keresztül viseli, a többi 
költségeket pedig a lakás használatára kijelölt bérlőnek előre be kell fizet
nie az Országos Takarékpénztárnak (továbbiakban: O T P.), vagy a költ
ségekre az O T P–tól hosszúlejáratú kölcsönt kell felvennie.
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Az ilyen jellegű lakásokba a számadótest kizárólag olyan bérlőket jelöl
het, akik az állami támogatás mellett vállalják a pénzügyminiszteri utasí
tásban meghatározott értékhatárú építési költségek megfizetését.
A lakáskialakítási munka vállalatba adásához az engedélyt és a pénzügyi 
fedezetet a számadótestnek közvetlenül, Budapesten a kerületi, vidéken a 
megyeszékhelyen lévő OTP. fióktól kell kérnie. A  kéréshez mellékelni kell 
a lakáskialakítási munka műszaki tervét és költségvetését. A kérésben is
mertetni kell a kijelölt bérlő nevét és címét, és csatolni kell hozzá a bérlőt 
terhelő anyagi hozzájárulás befizetésére vonatkozó igazolást, vagy annak 
az O T P–hez címzett kölcsön kérését, valamint a helyi Tanácsnak az épü
let, (helyiség) felszabadításának engedélyezésére vonatkozó határozatát.
Az OTP. a számadótesttől csak olyan műszaki tervet, költségvetést fogad 
el, melynek elkészítése a takarékosság figyelembevétele mellett történt. 
A lakáskialakításokra vonatkozó takarékossági előírásokat a 160/1958. 
PM. utasítás melléklete tartalmazza.

4. A lakáskialakítási munka ténylegesen akkor kezdhető el, ha az OTP. a 
számadótestet írásban értesíti, hogy a lakáskialakítás pénzügyi fedezetét 
a hozzáküldött költségvetés alapján részben állami támogatásból, részben 
a kijelölt bérlők által befizetett, vagy kölcsönként felvett összegből bizto
sítja. Ezt követően a lakáskialakítási munka vállalatba adásáért, az épít
kezés szakszerű lebonyolításáért a pénzügyi elszámolásáért — az OTP. 
felé — a számadótest felelős.

5. Hasonló módon kell eljárni a pénzügyi fedezet biztosításánál, ha a szám
adótest padlástér beépítésével tud lakásokat kialakítani. A  pénzügyminisz
tériumi utasításban megjelölt értékhatárok figyelembevételével ezeknél a 
lakásoknál is a kijelölt bérlőknek hozzájárulást kell előzetesen fizetni, illetve 
a lakások megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet a számadótest
nek az O T P –től kell igényelnie.

6 . A bérlő anyagi hozzájárulásával kialakított lakást nem lehet BM. szolgá
lati lakássá nyilvánítani és a számadótest a lakásba csak egy alkalommal, 
az előírt lakáskialakítási hozzájárulás megtérítését vállaló lakót jelölheti 
bérlőként. Az ilyen módon kialakított lakások bérlőit — a befizetett lakás
kialakítási hozzájárulás összegének megfelelően — az erre vonatkozó 3 5 /  
1956. (IX . 30.) MT. számú rendelet 16. §–ában megjelölt bérbeszámítási 
jog illeti.
Az olyan BM. épület, melyet a fenti elvek szerint állami (O T P ) támoga
tással, de a bérlő anyagi hozzájárulásával alakítottak át lakássá, és ezzel 
az épület hivatali jellege teljes mértékben megszűnt, a lakáskialakítási 
munka befejezésével a helyi ingatlankezelő vállalat, vagy amennyiben az 
helyben nincs, úgy a Tanács kezelésébe kell átadni.
A számadótest kizárólag lakás céljára használt volt hivatali épületet a saját 
kezelésében nem tarthat, így a beköltözött bérlők részére a lakbért és az 
egyéb térítéseket az épületet kezelésre átvevő vállalatnak, illetve Tanács
nak kell megállapítania.

Nem vonatkozik fenti utasítás nagy lakások műszaki megosztására (lakásle
választásra) az ilyen lakáskialakításokhoz ugyanis az állam támogatást egyál
talán nem biztosít. Nagylakások leválasztási költségeit (még akkor is, ha BM. 
szolgálati lakás leválasztásáról van szó) 1 0 0  százalékban a lakás bérlőjének 
kell viselnie. A munkákra kijelölt bérlő ilyen célra saját kezdeményezéséből 
hosszúlejáratú kölcsönt vehet fel az O T P –től. Az így (bérlőköltségén) levá
lasztott újabb lakás nem minősíthető szolgálati lakásnak.
A jelen rendelkezés kiadásával egyidejűleg a 3798/1— 1958. BM. számú ren
delkezést, továbbá az egyéb ezzel ellentétes korábbi BM. utasításokat, stb. 
hatályon kívül helyezem. A számadótest lakáskialakításokat a jövőben csak 
a benti rendelkezésben előírtak szerint végezhet.
(1120/48— 1958.)

Budapest, 1958. július 31.

dr. Érchegyi József s. k.
r. alezredes 

főosztályvezető h.
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Melléklet az 1120/48— 1958. számhoz.

A pénzügyminiszter és az építésügyi miniszter 
160/1958. (PK. 18.) PM. sz. együttes utasítása 

a hivatali helyiségek lakássá való visszalakításáról szóló 
1015/1958. (IV. 12.) sz. kormányhatározat 

végrehajtásáról

A hivatali helyiségek lakássá való visszalakításáról szóló 1015/1958. (IV .
12.) Korm. sz. határozat 7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a hatá
rozat végrehajtásaképpen — annak szövegét e helyen is közölve — a követ
kezőket rendeljük:
(A  nagyobb margóval szedett szöveg a kormányhatározat (H ) szövegét, a 
keskeny margóval szedett szöveg pedig a végrehajtásra vonatkozó rendelke
zéseket (Vhu.) tartalmazza.)

H. 1. A lakás céljára felszabadított hivatali helyiségek, továbbá a la
kássá átalakításra alkalmas, de más célra használt helyiségek (a továb
biakban: felszabadított helyiségek) 2/ 3  része felett a felszabadító szerv, 
1/3 része felett pedig a felszabadított helyiségek fekvése szerint ille
tékes tanács végrehajtó bizottsága rendelkezik. Az 1957. év folyamán 
felszabadított és az Országos Takarékpénztár (a továbbiakban: 
O t P) részére járó, de az O t P–nak még át nem adott helyiségek 
felett a tanács végrehajtó bizottsága (a továbbiakban: tanács VB) 
rendelkezik.
A felszabadító szervet a fentiek szerint rendelkezésre álló lakások te
kintetében megilleti az első bérlő kijelölésének joga. A fegyveres tes
tületek céljait szolgáló területeken, valamint a vállalatok zárt (üzemi) 
területén belül fekvő felszabadított helyiségek felett teljes egészében 
a felszabadító szerv rendelkezik, s azt illeti meg a bérlő kijelölési joga.

Vhu. 1. §. (1) A H. alkalmazása szempontjából felszabadító szervnek azt 
a vállalatot (hivatalt, intézményt, szervet, stb.) kell tekinteni, amelyik a helyi
ségeket a felszabadításukig használta.
(2) Lakássá átalakításra alkalmas, de más célra használt helyiségnek a fel
szabadított munkásszállásokat, diákszállókat, laktanyákat, kultúrtermeket, rak
tárakat és más hasonló helyiségeket kell tekinteni.
(3) Nagylakásoknak a vállalatok (hivatalok, intézmények, szervek, stb.) által 
kezdeményezett műszaki megosztása nem tekinthető felszabadított helyiség 
lakássá való átalakításának, s így nem tartozik a H. hatálya alá.
2. §. (1) Az 1957. év folyamán felszabadított és az OTP. részére járó, de 
a felszabadító szerv által át nem adott helyiségekkel kapcsolatos lakáskövete
léseinek jegyzékét az OTP. — a jelen utasítás hatályba lépésétől számított 30 
napon belül — köteles megküldeni a tanács V B–nek.
(2) Szervek megszűnése kapcsán felszabadult, a megszűnt szervet a H. 1. 
pontja szerint egyébként megillető helyiségek felett a megszűnt szerv jogutódja, 
ennek hiányában a tanács VB. rendelkezik.
3. §. (1) Az 1958. január 1 napját követően felszabadított helyiségekről az 
e tárgyban rendelkező hatóság (illetékes tanács VB. igazgatási osztálya) a 
határozat megküldésével az illetékes II. fokú lakásügyi hatóságot (Budapesten 
a Fővárosi Tanács VB. lakásügyi osztályát, vidéken a megyei, megyei jogú 
városi és a járási tanács VB. igazgatási osztályát) és a felszabadító szervet 
értesíteni köteles.
(2) A helyiséget felszabadító határozatban meg kell jelölni a felszabadított 
helyiségek területét és azt, hogy a helyiségekből hány és milyen lakás alakít
ható ki, továbbá hogy a helyiségeket a felszabadításig mely szerv használta.
(3) A felszabadított helyiségek elosztásáról a felszabadító szerv és az (1) 
bekezdésben említett lakásügyi hatóság egymás között állapodnak meg. A meg
állapodást elosztási jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az elosztási jegyzőkönyv
ben meg kell jelölni az építkezés szervezőjét és műszaki lebonyolítóját (az 
építtetők megbízottját) is.
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(4) A felszabadított helyiségekből keletkező első lakás a felszabadító szer
vet, a második a tanács VB–t, a harmadik és a negyedik a felszabadító szer
vet, az ötödik a tanács VB–t, stb. illeti meg. Ha a visszaalakítás során csak 
egy lakás keletkezik, a tanács VB–t a később felszabadításra kerülő lakások
ból kell kielégíteni.

(5) A jelen utasítás hatálybalépésének napjáig felszabadított, de még el nem 
osztott hivatali helyiségek elosztásánál is a 2 . §. ( 2 ) bekezdésben és a jelen 
§. (1 )— (4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.

H. 2. A felszabadított helyiségek 1958. évben megkezdett, illetve kez
dendő visszaalakításának költségeit — mind a felszabadító szervet, 
mind az illetékes tanács VB–t megillető lakások tekintetében — fo
gyasztói áron kell elszámolni. Az állam legfeljebb a visszaalakítás 
költségeinek 50 százalékát viseli, e támogatás mértéke azonban nem 
haladhatja meg Budapesten 1 szobás lakásnál a 15 000,— Ft–ot, 2 
szobás lakásnál a 20000,— Ft–ot, vidéken 1 szobás lakásnál a 
10 000,— Ft–ot, 2 szobás lakásnál a 15 000,— Ft–ot.
Kettőnél több szobás lakás kialakítása esetén az állami támogatás mér– 
téke szobánként legfeljebb 5000,— Ft–al emelkedhet. A  visszaalakítás 
ezen felüli költségei a kijelölt bérlőt terhelik.

Vhu. 4. §. (1) Ha a felszabadított helyiségek lakássá való visszaalakításának 
kivitelezését állami vállalat végzi, a visszaalakítás költségeit a 175/1957. (PK. 
31.) PM. utasítás 2. §–a szerint kell elszámolni.
(2) A visszaalakítással kapcsolatos állami támogatás mértékének megállapí
tása szempontjából a hálófülke és a hall nem tekinthető szobának.
(3) A kialakításra kerülő lakás terjedelme nem haladhatja meg a kijelölt 
bérlő igényjogosultságának a lakásbérleti jogszabályokban meghatározott mér
tékét.

H. 3. A felszabadított helyiségekből visszaalakításra kerülő lakások 
bérlőjéül — a hatályos lakásügyi jogszabályok rendelkezéseinek kere
tei között — csak olyan személyeket lehet kijelölni, akik a visszaala
kítás költségeinek viselését — a jelen határozat szerinti mértékben — 
vállalják.
Az OTP. a felszabadító szerv, illetőleg az illetékes lakásügyi ható
ság által kijelölt bérlőnek a visszaalakítási költségek egy részére köl
csönt engedélyezhet. A  kölcsönnyújtás feltételeit a pénzügyminiszter 
állapítja meg.

Vhu. 5. §. A  kölcsön engedélyezésének és visszafizetésének feltételeire a 
lakásmegosztási kölcsönökre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

H. 4. A bérlőt az általa viselt lakásvisszaalakítási költségek tekinte
tében a 35/1956. (IX . 30.) MT. sz. rendelet 16. §–ában meghatá
rozott bérbeszámítási (lelakhatási) jog illeti meg. A jelen rendelke
zés alapján kialakításra kerülő lakásokat nem szabad szolgálati lakássá 
minősíteni.

Vhu. 6 . §. A visszaalakítás útján keletkező lakásokat a lakbérek megállapí
tása szempontjából újonnan épült lakásnak kell tekinteni. A lakbérek meg
állapítására a 12 840/1958. (X II. 19.) Korm. sz. rendelet rendelkezései az 
irányadók.

H. 5. A felszabadított helyiségek lakássá való visszaalakításával kap
csolatos építkezések szervezése és műszaki lebonyolítása a felszabadító 
szerv, illetve a tanács VB. feladata; a pénzügyi lebonyolítást az OTP. 
látja el a részére e célra biztosítandó keret terhére.

Vhu. 7. §. (1) Az építkezésnek a 3. §. (3) bekezdése szerint kijelölt szer
vezője és műszaki lebonyolítója köteles gondoskodni az építkezés szabály– 
szerű előkészítéséről, kiviteleztetéséről és ellenőrzéséről. Egy épületen belül 
az építési munkálatokat lehetőleg egy kivitelezővel kell elvégeztetni.
(2) Az építkezés szervezője a kijelölt bérlők, mint építtetők megbízásából 
a visszaalakítással kapcsolatos építési munkákra műszaki tervet és költségve
tést köteles készíttetni. A költségvetés csak a lakás rendeltetésszerű használa
tához feltétlenül szükséges munkálatok költségeit tartalmazhatja. E munkála
tokat a jelen utasítás melléklete határozza meg. A lakások kialakításánál egy
szerű és takarékos kivitelezést kell végezni.
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(3) Az OTP. a bérlők egyéni kívánságai következtében előállott többletkölt
ségekre sem kölcsönt, sem egyéb kedvezményeket nem biztosíthat.
(2) A  bekezdés szerintinél igényesebb kivitelezés többletköltségét az épít
tetőnek készpénzben, fogyasztói áron kell megfizetnie. Kivitelezésre nem került 
lakásvisszaalakítások költségeinek (tervezés, felvonulás, stb.) fedezésére sem 
állami támogatás, sem kölcsön nem folyósítható.
(4) A  lakás visszaalakításra biztosított hitelkeretből lakóépületfelújítási vagy 
karbantartási munka nem végezhető.
8 . §. (1) A  tervezésnél és a kivitelezésnél messzemenően biztosítani kell a 
bontásból kikerülő anyagok felhasználását. Különös gondot kell fordítani a 
faanyaggal való takarékosságra; a bontásból kikerülő ajtókat, ablakokat, 
parkett– és padlóanyagokat a lehetőséghez képest alkalmassá kell tenni az új
bóli felhasználásra.
(2) A  visszaalakítási munkák befejezése után a fel nem használt bontási 
anyagokat az épületet kezelő szervnek jegyzék kíséretében át kell adni.
9. §. (1) Az építkezés szervezője a visszaalakítási munkák műszaki tervét 
és a munkálatok költségvetését köteles Budapesten az illetékes kerületi, vidé
ken a megyeszékhelyi OTP. fiókhoz benyújtani. E rendelkezést a már jóvá
hagyott, de 1957. december 31. napjáig műszakilag meg nem kezdett vissza
alakítási munkákkal kapcsolatban is alkalmazni kell.
(2) A  műszaki tervhez és a költségvetéshez csatolni kell a helyiség felszaba
dításáról szóló határozatot és az elosztásáról szóló jegyzőkönyvet, valamint az 
építési engedélyt. Közölni kell a kijelölt bérlők (építtetők) névsorát, továbbá 
az építési költségeknek lakóterület arányában felosztott lakásonkénti bontását, 
figyelemmel a lakás elhelyezésére és felszereltségére. Csatolni kell továbbá a 
kijelölt bérlőknek munkáltatói ajánlással ellátott egyéni kölcsönkérelmeit, az 
e célra rendszeresített nyomtatványon.
10. §. (1) Az OTP. a költségvetés felülvizsgálata után megállapítja az állami 
támogatás összegét, átveszi a kijelölt bérlők saját hozzájárulását és a bérlők 
részére — egyéni kérelmeik elbírálása alapján — kölcsönt engedélyezhet.
(2) A költségvetések műszaki felülvizsgálatát Budapesten az OTP. műszaki 
osztálya, vidéken a tanács VB. által kijelölt szakigazgatási szerv végzi el.
(3) A  visszaalakítási munkákat csak akkor lehet megkezdeni, ha az OTP. 
értesíti az építkezés szervezőjét, hogy a jóváhagyott költségvetés alapján a 
kivitelezéshez szükséges fedezet (állami támogatás, saját hozzájárulás és az 
esetleges kölcsön) biztosítva van.
(4) Az OTP. az előző bekezdés szerint meghatározott fedezet terhére az 
építkezés szervezője által felülvizsgált és záradékolt (kollaudált) anyagszám
lák, keresetek és végszámlák alapján teljesít kifizetéseket
(5) A  (2) bekezdésben említett költségvetést felülvizsgáló szervek a vissza
alakítási munkák végszámláját kifizetés előtt kötelesek a helyszínen is ellen
őrizni.
( 6 ) Az építkezés szervezője fegyelmileg és anyagilag felelős azért, hogy a 
lakásvisszaalakítás az OTP. által jóváhagyott költségvetésnek megfelelően 
történjék.

H. 6 . Az 1957. december 31–e előtt műszakilag megkezdett padlástér 
beépítéseket, valamint munkaköri szolgálati lakások átépítését az ere
deti feltételek szerint kell — a takarékosság messzemenő érvényesíté
sével — befejezni.
A pénzügyminiszter és az építésügyi miniszter az Országos Tervhiva
tal elnökével együttesen vizsgálják meg és szabályozzák az 1958. évben 
kezdődő padlástérbeépítések finanszírozásának módját. A munkaköri 
szolgálati lakások 1958. évben kezdődő átépítésének finanszírozása a 
beruházási, illetve felújítási keret terhére fedezhető az erre nézve érvé
nyes szabályok szerint.

Vhu. 11. §. (1) A  vállalatok (hivatalok, intézmények, szervek, stb.) által 
kezdeményezett — műszakilag gazdaságosan kivitelezhető — padlástérbeépí– 
tések költségeinek 50 százalékát az állam, 50 százalékát pedig a kijelölt bérlő 
viseli. Az állami hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg 1 szobás lakás 
esetén a 35 000,— Ft–ot, 2 szobás és ennél nagyobb lakás esetén pedig a 
40 000,— Ft–ot.
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(2) Az állami támogatásnak az (1) bekezdésben meghatározott mértékén 
felüli építési költségekre az OTP. kölcsönt engedélyezhet. A  kölcsön felvéte
leire a lakásmegosztási kölcsönökre vonatkozó rendelkezések (5. §.) az irány
adók.
(3) A  jelen utasítás alkalmazása szempontjából padlástérbeépítésnek az épü
let padlásterének az épület körvonalának lényeges megváltoztatása nélküli, 
lakás céljára való átalakítását kell tekinteni. A tetősíkot ilyen esetben csak 
a megvilágításhoz szükséges ablakokkal szabad megbontani.
(4) Az építésügyi hatóság csak olyan padlástérbeépítésre adhat építési enge
délyt, amely a városrendezés, illetőleg a városkép érdekeit nem sérti, műsza
kilag indokolt és gazdaságosan kivitelezhető.
12. §. (1) A munkaköri szolgálati lakások 1958. évben kezdődő kialakításá
nak költségeit az érdekelt minisztériumok (országos hatáskörű szervek) beru
házási, illetve felújítási kerete terhére kell fedezni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést kell alkalmazni a H. 1. pont
jában említett, a fegyveres testületek céljait szolgáló területeken, valamint a 
vállalatok zárt (üzemi) területén belül felszabadított helyiségek visszaalakí
tása esetében is.

H. 7. Jelen határozat a kihirdetése napján lép hatályba: végrehajtá
sáról a pénzügyminiszter és az építésügyi miniszter gondoskodik. A  je
len határozat hatálybalépésétől kezdve az 1035/1957. (III. 29.) 
Korm. sz. határozat és a 29/1957. (V. 29.) Korm. sz. rendelet ren
delkezéseit csak az 1957. december 31–ig műszakilag megkezdett és 
az Építésügyi Minisztériumnak tételesen bejelentett lakásvisszaalakí– 
tási munkálatok tekintetében lehet alkalmazni.

Vhu. 13. §. (1) A  jelen utasításban foglalt rendelkezéseket az 1958. január
1 . napját követően műszakilag megkezdett lakásvisszaalakítási és padlástérbe
építési munkálatokra nézve kell alkalmazni.
(2) A korábban jóváhagyott költségvetések alapján 1957. dec. 31. napja 
előtt műszakilag megkezdett lakásvisszaalakítások és padlástérbeépítések finan
szírozása továbbra is az Építésügyi Minisztérium feladata. Ezeket a munká
latokat az 1035/1957. (III. 29.) Korm. sz. határozat, illetőleg a 29/1957. 
(V. 29.) Korm. sz. rendelet szerint kell befejezni.

Antos István s. k.
pénzügyminiszter

Trautmann Rezső s. k.
építésügyi miniszter
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Melléklet a 160/1958. (PK. 18.) PM. sz. utasításhoz.

A lakások kialakításánál az egyszerű és takarékos kivitelezés kötelező. A laká
sok rendeltetésszerű használatához feltétlenül szükséges munkálatok elvégzé
sére vonatkozó költségvetés tartalmának megállapításánál az. alábbiak az irány
adók:

1. Hidegpadló burkolatként simított beton és egyszínű márvány–mozaiklap 
burkolat készíthető. Az újonnan létesített előszobákat — amennyiben 
szükséges — mozaiklap burkolattal kell ellátni. Parketta erre a célra csak 
akkor használható, ha a szükséges mennyiséget helyszíni bontásból fedezni 
lehet.

2. Csempe lapburkolás csak a vízvételi helyek körül és lakásonként össze
sen legfeljebb 1 0  m2 készíthető.

3. Fürdőszobát csak ott lehet létesíteni, ahol az adott épület lakásaiban ere
detileg is volt fürdőszoba, továbbá ott, ahol a létesítendő fürdőszoba a

víz és csatornavezetékhez közel esik, végül ott, ahol új strangok létesítése 
nem ütközik nehézségekbe és bekötésük az épületen belül megoldható.

4. A  fürdőszobákat csak szabadonálló káddal és vegyes tüzelésű fürdőkály
hával szabad ellátni. Lakásonként csak egy mosdó, egy konyhai falikút 
és WC. berendezése létesíthető a szokásos típuskivitelben. Egyéb felsze
relési tárgyak (pl. tükör, piperepolc, szappantartó, stb.) nem engedélyez
hetek.

5. A  villanyszerelő munkák költsége csak a lámpahelyek kiképzéséig vehető 
fel. Helyiségenként egy lámpahely, lakószobánként és a konyhába egy– 
egy dugaszhely létesíthető.

6 . Lakásonként csak egy cserépkályha építése engedélyezhető, sima típuski
vitelben. A méretezés csak a szoba lég m3–ének megfelelő lehet.

7. A konyhában általában takaréktűzhely irányozható elő, ahol a gázellá
tás biztosítva van, gáztűzhely is engedélyezhető.

8 . A  lakószoba, a hall és előszoba festése csak egy alapszínnel és henger
léssel, a többi helyiségek (konyha, kamra, fürdőszoba, W C.) kétszeri 
fehér meszeléssel készíthetők.

9. Típus nyílászáró szerkezeteket kell alkalmazni. Ettől eltérni csak akkor 
lehet, ha az eltérésre az épület jellege, vagy az ablakok és bejárati ajtók 
egységes külső képének megtartása miatt szükség van. Esslingeni redőny 
költsége csupán akkor számítható fel, ha az ablakok közterületre néznek 
és az épület egyéb ilyen ablakai is redőnnyel vannak ellátva.

10. A  munkálatok során javításra kerülő, meglévő ajtókat és ablakokat leg
feljebb kétszer szabad mázolni.

11. Beépített szekrények, polcok, vagy fakeretek és faburkolatok nem enge
délyezhetek.
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TÁRGY: Kislakásépítkezési kölcsön engedélyezések 
javaslattételére hatáskör megállapítása

Kivonat a 29/33—1958. sz. utasításból.

................... a dolgozók lakásépítési kölcsön akcióját a 2/1956. (V III. 2.)
PM —VKGM. sz. együttes rendelet szabályozza és a kölcsönt igénybevenni 
szándékozó BM. dolgozók részére a kölcsön igénybevételének módjáról és 
feltételeiről az illetékes OTP. fiókok adnak felvilágosítást.
................... a jövőben az OTP. szervei a személyi állománytól érkező kis
lakásépítési kölcsön kérelmekkel érdemben csak abban az esetben foglalkoz
nak, ha azt az átiratban megjelölt vezető elvtársak látták el javaslattal.

Budapest, 1958. április 25–én.

Kincses Zoltán s. k.
r. őrgy 

osztályvezető

Kivonat a 29/33—1958. sz. átiratból.

. . .  a BM. dolgozók kislakásépítési kölcsön kiutalásának lebonyolításához
szükséges javaslattételi hatásköröket budapesti és vidéki viszonylatban az aláb
biak szerint határozom meg:

1. A  rendőrállományú elvtársak részére az illetékes megyei rendőrfőkapitány
ságok és a Budapesti Rendőrfőkapitányság vezetői és helyetteseik, az 
Országos Rendőrfőkapitányság beosztottai részére az Országos Rendőrfő
kapitányság Vezetője és helyettesei.

2. A  tűzoltóállományú elvtársak részére az illetékes megyei és budapesti tűz
oltóparancsnokok, a Tűzrendészeti Országos Parancsnokság beosztottai ré
szére a Belügyminisztérium Országos Tűzrendészeti Parancsnokság veze
tője és helyettesei.

3. A légoltalmi állományú elvtársak részére a Belügyminisztérium Légoltalom 
Országos Parancsnokság vezetője és helyettesei.

4. A határőr állományú elvtársak részére az illetékes kerületi határőrparancs
nokok, a Határőrség Országos Parancsnokság központi állományába tar
tozó elvtársak részére a Határőrség Országos Parancsnokság vezetője és 
helyettesei.

5. A büntetésvégrehajtási állományú elvtársak részére az illetékes megyei, il
letve országos börtönparancsnokok, a Büntetésvégrehajtás Országos Pa
rancsnokság beosztottai részére a Belügyminisztérium Büntetésvégehajtási 
Országos Parancsnokság Vezetője és helyettesei.

6 . A karhatalmi állományú elvtársak részére az illetékes karhatalmi egység 
(ezred, zászlóalj) parancsnokok, az Országos Rendőrfőkapitányság Kar
hatalmi Parancsnokságának beosztottai részére a Parancsnokság vezetője 
és helyettesei.

7. A fentiekben fel nem sorolt Belügyminisztérium központi állományú fő
osztályok és önálló osztályok, valamint azok közvetlen alárendeltségébe 
tartozó szervek beosztottai részére a kérelmeket az illetékes főosztályok, 
illetve önálló osztályok vezetői és helyetteseik

láthatják el javaslattal.

Budapest, 1958. április 15–én.

Pál Antal s. k.
r. alezr. 

főosztályvezető
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TÁRGY: Áruvásárlási kölcsön

Az Országos Takarékpénztár (továbbiakban: O T P.) által nyújtott áruvásár
lási kölcsönök igénybevételével kapcsolatosan a Belügyminisztérium beosztot
taira nézve a Pénzügyminiszter és a Belkereskedelmi miniszter együttes 1/1958.
(IX . 3.) PM. Bk. M. számú rendeletében (megjelent a Magyar Közlöny 
1958. évi 79. számában) foglaltak az irányadók.
Az említett kölcsön igénybevételénél megkívánt részletes feltételeket, a kölcsön 
igénylésének, törlesztésének módját, stb., az OTP. által kibocsátott Ismertető 
tartalmazza. A  2. pontban említett szervek az „Ism ertetőit a területileg illeté
kes OTP. fióktól közvetlenül szerezzék be és a kölcsön igénylésénél az abban 
foglaltaknak megfelelően járjanak el az alábbiak betartása mellett.

1. A kölcsön igénybevételéhez szükséges nyomtatványok kitöltésénél:
a) a rendfokozatot — az irodai és katonai állományúak esetében — nem 

szabad megjelölni;
b) a „foglalkozás” elnevezésű rovatba pedig: „BM. dolgozó” megneve

zést kell beírni.
2. „A munkáltató neve és címe” rovatba annak a pénzügyi szervének a ne

vét és címét kell bejegyezni, amely a kölcsönigénylő beosztott illetményét 
számfejti. (Pl. BM. Pest megyei Rendőrfőkapitányság Pénzügyi Osz
tálya Budapest, VI., Aradi u. 21.)

3. Az 1—2. pontban foglaltakat a kölcsönigénylő házastársa, vagy a keze
sek esetében is be kell tartani akkor, ha a BM. állományába tartoznak, és 
az OTP. fiók kifejezett kívánságára a házastárs, vagy a kezesek meg
jelölése is szükséges.

4. Azon rovatok kitöltésére, amelyeket a munkáltatónak kell kitölteni, kizá
rólag az a pénzügyi szerv jogosult, amely a kölcsönigénylő, illetve a 
házastárs, vagy a kezesek illetményeit számfejti.

5. Az „egyhavi illetmény” rovatba a kölcsönigénylő legutolsó egyhavi össz– 
illetményét, „az illetményt terhelő összes levonások havi összege” rovatba 
a tényleges levonások egyhavi összegét, a munkaviszony kezdete rovatba 
pedig a kölcsönigénylő belügyi szolgálati idejének kezdő időpontját kell 
feltüntetni.

6 . A  beosztottak kölcsön iránti kérelmét a közvetlen parancsnokoknak kell 
elbírálni és javasolni. A  parancsnokok csak akkor tehetnek javaslatot, ha
a kölcsönigénylő:
a) nem vállal túlzott anyagi megterhelést;
b) családi és egyéb körülményeire tekintettel a törlesztő részletek pontos 

befizetése biztosítottnak látszik;
c) legalább egy éves belügyi szolgálati idővel rendelkezik, és
d) ellene fegyelmi, vagy azt megelőző eljárás nem folyik.

7. Amennyiben — az előző pontban foglaltak betartása mellett — az erre 
jogosult parancsnokok a beosztottak szóbanlévő kérelmének teljesítését 
javasolják, ezt szolgálati jegyen kell az illetékes számfejtőhelynek tudo
mására hozni. A szolgálati jegyen fel kell tüntetni személyenként:
a) az igénylő nevét, rendfokozatát;
b) születési helyét, anyja nevét;
c) pontos beosztási helyét.

8 . A szolgálati jegyet a számfejtőhely köteles iktatni és irattárba megőrizni.
9. Az igénybevett kölcsön törlesztéséről — az OTP. által meghatározott 

havi részletekben — az igénylő tartozik gondoskodni.
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Amennyiben kölcsönt igénybevevő törlesztési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az OTP. megkeresésére az illetményszámfejtő helynek a tartozást 
elő kell jegyezni és a részletek levonásáról, valamint az esedékesség idő
pontjában az OTP. által megadott számlára történő átutalásról gondos
kodnia kell.

1 0 . Ha a kölcsönben részesült beosztottat a kölcsönigényléshez szükséges iga
zolást kiadó számfejtőhely illetékességből áthelyezték, az Országos Taka
rékpénztár, vagy fiókjai megkeresésére az illető szolgálati helyét, vagy 
ha leszerelt — amennyiben ez ismeretes — új munkahelyét az O T P.–vel 
közölni kell.

11. Jelen utasításomat a szükségeshez mérten az állománnyal ismertetni kell.
(43— 117/1958.)

Budapest, 1958. október hó 14.

Réthelyi Nándor s. k.
r. őrgy

főosztályvezető h.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELü GYMINISZTERHELYETTESÉNEK

46. számú utasítása

TÁRGY: Illetményelőlegek folyósítása

A Belügyminisztérium költségvetése lehetőséget biztosít arra, hogy a Belügy
minisztérium dolgozói bizonyos korlátozás mellett illetményelőlegben részesül
hessenek.
Az illetményelőleg célja biztosítani azt, hogy a ténylegesen szolgálatot telje
sítő alkalmazottak rendkívüli anyagi megterhelés esetén, kedvezményes felté
tellel járó kölcsön felvételével rendezhessék anyagi problémáikat úgy, hogy 
az saját személyük, mind családjuk folyamatos ellátásában ne okozzon 
visszaesést.
Az illetményelőleg engedélyezésével, nyilvántartásával, törlesztésével és elszá
molásával kapcsolatos teendőket az alábbiakban szabályozom:

1. Az illetményelőleg engedélyezése és annak feltételei.
Illetményelőleg engedélyezhető:

a) valamennyi belügyi alkalmazottnak (sorállományúak kivételével) házas
ságkötés, születés, haláleset, súlyosabb baleset, vagy betegség, elemi csa
pás, költözködés és egyéb igazolt anyagi nehézség alkalmával,

b) havi 1000 Ft–nál kisebb összilletményt élvező beosztottaknak (sorállomá
nyúak kivételével) belügyi üdülőbe történő beutalása esetén,

c) tiszti állományúaknak lakásberendezési tárgyak vásárlása céljából, ha
a kérelmező, belügyi szolgálati ideje a hat hónapot meghaladja és fegyelmi, 
bűnvádi eljárás, vagy felmondás alatt nem áll.
A  szakmai gyakorlatra kötelezett egyetemi, vagy főiskolai végzettségű alkal
mazottaknak, ha az egyetem, főiskola elvégzése után közvetlenül a BM. állo
mányába kerülnek — az egyéb feltételek fennállása esetén — belügyi szolgá
lati idejüktől függetlenül lehet illetményelőleget engedélyezni.

Illetményelőleg engedélyezésére jogosultak:
a) a Belügyminisztérium központi szerveinek állományába tartozók tekinteté

ben az országos parancsnokságok, központi főosztályok és önálló osztá
lyok vezetői,

b) a Belügyminisztérium egyéb szerveinél szolgálatot teljesítők tekintetében 
az illetékes önálló számadótest parancsnoka

kizárólag a rendelkezésre bocsátott költségvetési keret erejéig.
A rendelkezésre álló keretet az egyes előlegcímek között a szükségletnek meg
felelően kell felosztani. Bútorvásárlás címén maximálisan az évi keret 60 szá
zaléka használható fel. Ennek betartásáért az engedélyezésre jogosult elöljá
rókat személyükben teszem felelőssé.
Házastársi viszonyban álló belügyi alkalmazottaknál illetményelőleg csak a 
házasfelek egyikének engedélyezhető.
Házasság, születés, haláleset címén benyújtott kérelmeket elutasítani még java
dalom hiányában is csak átmenetileg — a következő javadalom megérkezé
séig — lehet.
Bútorbeszerzésre kért illetményelőleg elbírálásánál elsősorban a nős (férjezett) 
családos alkalmazottakat kell előnyben részesíteni. A  nőtlen (hajadon) elv
társak kérelme csak igen méltánylást érdemlő esetben és csak az előbb emlí
tett kérelmek kielégítése, illetve hiánya esetén teljesíthető.
Az illetményelőleg–kérelmet a szolgálati út betartásával kell az engedélyezésre 
jogosult elöljáróhoz, az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével be–
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nyújtani. A közvetlen és közbeeső elöljáró a kérelemben foglaltakat — külö
nös tekintettel az indokok helytállóságára — igazolni tartozik.

• Az engedélyezett kérelmeket a pénzügyi alosztály (osztály, szolgálat) köteles 
az illetményelőleg–nyilvántartásban és a számfejtőkartonon feljegyezni és a 
megfelelő költségvetési tétel terhére kiutalni.

Ha a benyújtott illetményelőleg–kérelem nem teljesíthető, arról a kérelmezőt 
értesíteni kell.
Az engedélyezésre jogosultak gondosan ügyeljenek arra, hogy a rendelkezésre 
álló összeg az alárendeltségükbe tartozó szervek beosztottai között lehetőleg 
arányosan kerüljön elosztásra.
Az illetményelőleg kamat és adómentes.

2. Az illetményelőleg összege és törlesztése.

Az engedélyezhető illetményelőleg összege: 

a) az 1/a. pontban említett esetben általában 780,— kivételes esetben 1200,— 
Ft–ig terjedhet,

b) az 1 /b. pontban említett esetben nem lehet több mint az üdülőbe beutalt 
és családtagjai 50 százalékos vasúti viteldíja, valamint az üdülőben fize
tendő térítés együttes összege, de maximum 400,— Ft,

c) az 1/c. pontban említett esetben maximum 4000,— Ft lehet.
Abban az esetben, ha a kérelmező összilletményéből a fennálló levonások és az 
engedélyezendő előleg törlesztési részlete együttesen az összilletmény 1/3–ad 
részét meghaladná, az illetményelőleg legfeljebb csak olyan összegben folyó
sítható, hogy az összes levonás az összilletmény 1/3–ad részét ne haladja meg. 
Az illetményelőleg törlesztési ideje:

1500,— Ft–ig hat hónap,
3000,— Ft–ig tizenkét hónap,
4000,— Ft–ig tizennyolc hónap.

A  törlesztés a rendes havi illetményekből, egyenlő félhavi részletekben történő 
levonás útján történik. A levonást a folyósítást követő második hónapban keli 
megkezdeni.
A  törlesztő részletek fillér nélküli összegben állapítandók meg, az esetleg fenn
maradó töredéket az utolsó részlettel kell levonni.
Az illetményelőleg visszafizetését mindenképpen biztosítani kell,
a) az illetményszámfejtőlap „Feljegyzés” részben pontosan feltüntetendő a 

folyósított illetményelőleg összege, az engedélyező ügyirat száma, a levo
nások kezdetének és lejáratának időpontja;

b) áthelyezés esetén a tartozási kivonaton fel kell tüntetni az illetményelőleg 
tartozást és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból — az áthelyezés helyének 
megjelölésével — a még fennálló tartozást törölni kell;

c) a Belügyminisztérium kötelékéből való kiválás (lemondás, elbocsátás, stb.) 
esetén a 25/1951. (I. 27.) MT. számú rendelettel rendszeresített „Munka– 
vállalói igazolási lap”–on feltüntetendő a még fennálló tartozás és a szerv 
(számfejtőhely) bevételi számlájának száma;

d) nyugdíjazás esetén a tartozási kivonatot két példányban kell kiállítani és 
annak egyik példányát a nyugdíjazás iránti iratokkal együtt a BM. Terv– 
és Pénzügyi Főosztályhoz kell felterjeszteni az Országos Nyugdíjintézet
hez való továbbítása céljából.

 Amennyiben a tartozás törlesztésére egy hónapon belül nem történik átutalás,
vagy befizetés, úgy az elbocsátottat fel kell szólítani tartozása rendezésére.
Ha a felhívás nem jár eredménnyel, a lakóhely szerint illetékes tanácsnál végre
hajtási eljárást kell indíttatni.
Illetményelőleg tartozást törölni csak behajthatatlanság esetén, a kártérítési 
kötelezettség törlésére vonatkozó szabályok szerint lehet.
A  levont, vagy az elbocsátott személytől, illetve annak munkahelyéről törlesz
tésként átutalt összegeket költségvetési bevételként kell elszámolni.
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3. Vegyes rendelkezések.
Illetményelőleget folyósítani a jövőben csak a 60/10. költségvetési tételről 
lehet.
A pénzügyi alosztály (osztály, szolgálat) a 60/10. költségvetési tételen ren
delkezésre bocsátott keretnek az év végéig hátralévő részét az 1 . pontban meg
határozott 60—40 százalékos arányban köteles megbontani és az arány fenn
tartását folyamatosan ellenőrizni.
A  bútorvásárlási kölcsönre f. évben augusztus 1–ig a 60/20. költségvetési téte
len rendelkezésre bocsátott és ott felhasznált összeget véglegesen ezen a téte
len kell elszámolni. A továbbiakban e tétel terhére engedélyezést és kifizetést 
eszközölni nem lehet.
Jelen utasítás azonnali hatállyal lép életbe, ezzel egyidejűleg az illetményelő
leg és bútorvásárlási kölcsön folyósításával kapcsolatban korábban kiadott 
valamennyi utasítás érvényét veszti.

(37—541/1955.)
Budapest, 1955. augusztus 26.

Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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TÁRGY: Analitikus számviteli nyilvántartások rendje

A testületi pénzügyi osztályok, az önálló és utalt számadótestek a Terv– és 
Pénzügyi Főosztály által részükre kiadott számviteli utasításokban meghatá
rozott nyilvántartások mellett — illetve az azokban hivatkozott, de részlete
sen még nem szabályozott — az alábbi analitikus nyilvántartásokat kötelesek 
vezetni:

1 . pénztárnaplót (strazza),
2 . útielőlegek nyilvántartását,
3. ellátmányok nyilvántartását,
4. göngyölegek nyilvántartását,
5. előlegek nyilvántartását,
6 . kötelezettségvállalások nyilvántartását.

1. Pénztárnapló (strazza).
Az önálló és utalt számadótestek házipénztárai az MNB. számláról fel
vett készpénzösszegekről és az azokban bekövetkezett változásokról a BM. 
által rendszeresített (Központi Anyagraktártól beszerezhető) Pü —36. sz. 
„Pénztárnaplót" kötelesek vezetni. A pénztárnaplót kb. egy évre szüksé
ges lapszámmal kell elkészítetni (bekötni), oldalszámozással és hitelesítés
sel ellátni.
A  pénztárban teljesített valamennyi ki–, illetve befizetés megtörténtét idő
rendi sorrendben a vonatkozó érvényesített és utalványozott okmányok 
alapján a pénztárnaplóba fel kell jegyezni.
A  pénztárnapló egyes hasábjait értelemszerűen kell kitölteni. A  forgalmat 
sem rovatos, sem tételes bontásban nem kell könyvelni, azonban a hivat
kozás hasábba a könyvelt összeg rovat és tételszámát fel kell jegyezni.
A pénztárnaplót naponként le kell zárni és a zárás eredményéről napi zár
lati kimutatást kell készíteni. A zárlat után a pénztári okmányokat a szin
tetikus könyvelés részére könyvelés végett át kell adni. A pénztári okmá
nyok átadásának úgy kell megtörténni, hogy az esetleges okmányhiány ese
tében a felelős személye könnyen megállapítható legyen. Ennek érdekében 
legcélszerűbb az, ha a könyvelő az okmányokat a pénztárnapló bejegyzé
sei szerint tételesen veszi át és azok átvételét a lap szélén kézjegyével iga
zolja.
A  házipénztárnaplót (strazzát) a javadalomkönyvelés átírással készült 
pénztárnaplójával minden nap a könyvelés megtörténte után egyeztetni kell.
A pénztárnaplót év végén le kell zárni és a javadalom–könyveléssel együtt 
meg kell őrizni.

2. Ú tielőlegek nyilvántartása.
A testületi pénzügyi osztályoknak, az önálló és utalt számadótesteknek a 
kiküldetések alkalmával felmerült útielőlegekről és azok elszámolásáról az 
alábbiak szerint „Útielőlegnyilvántartás”–t kell vezetni.
Azok az utalt számadótestek, melyeknél az útielőlegek kis forgalma miatt 
külön útielőleg nyilvántartás vezetése nem célszerű, a kiadott útielőlegeket 
és azok elszámolásait — a részükre kiadott számviteli utasításban megha
tározott módon — a szintetikus javadalom–könyvelésükben egyedenként 
kötelesek elkönyvelni.
Azt, hogy valamely utalt számadótest útielőlegnyilvántartást vezessen–e 
vagy sem, az irányító számadótest pénzügyi osztály (szolgálat) vezetőjé
nek kell a körülmények gondos mérlegelése után eldönteni.
Azokat a menetleveleket, illetve útiszámlákat, melyekre a kiküldetésben 
résztvevők útielőleget nem vesznek fel, nem kell az útielőleg nyilvántartás
ban feljegyezni, hanem az útielőleges menetlevelektől elkülönítve kell ke
zelni és naponta összesítve, vagy egyedenként kell a szintetikus könyvelés 
megfelelő számlalapján elkönyvelni.
Amennyiben a számadótest útielőleg–nyilvántartást vezet, az útielőleges 
útiszámlákat csak az útielőleg nyilvántartáson keresztül számolhatja el. Az
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átköltözködési előlegeket az útielőlegnyilvántartáson keresztülvezetni nem 
kell, hanem azokat egyedenként — a számviteli utasításnak megfelelően 
— szintetikus könyvelésben kell elkönyvelni.
Az útilelőlegek analitikus nyilvántartására (könyvelésére) a BSZ–ny. 13—
45– sz. evolut kartont és a BSz. ny. 13—47. sz. naplót kell használni.
A könyvelés átírással, az útielőleg felvevőkről névszerint kiállított számla– 
lapokon és az „ú tielőlegnaplóban" történik.
Valamennyi útielőleg felvevőről névszerint külön–külön számlalapot kell 
felfektetni. Amennyiben egy menetlevéllel többen is utaznak, akkor csak 
annak a részére kell számlalapot kiállítani, akinek a nevére a menetlevelet 
kiállították.
A  számlalap fejrészében az útielőleget felvevő nevét, rendfokozatát és az 
azonos nevű beosztottak megkülönböztetése céljából, a „Számlaszám” 
részben a BM. igazolványának a számát is fel kell jegyezni.
A számlalap és a napló „Tartozik” és „Követel” hasábja után a követ
kező két üres hasábpár közül az első hasábot „Kijárandóság”, a második 
hasábot „Térítmény” megnevezéssel kell ellátni.
Az útielőlegnapló „Számla neve” hasábja után következő négy hasábpárt 
a mindenkori rovatrendnek megfelelően a kiküldetési költségek tételes ki
gyűjtésére kell felhasználni. Ezeket az érvényben lévő rovatrend kikülde
tési költség tételeinek megfelelő elnevezéssel és számozással kell ellátni. 
Ezekbe a hasábokba az útielőleg kiadásakor könyvelni nem kell, csak az 
útielőleg elszámolása alkalmával.
Az útielőlegek felvétele minden esetben csak a kiküldő parancsnok által 
is záradékolt külön nyugtán történhet.
A nyugta alapján felvett útielőleget az útielőleg nyilvántartásban az aláb
biak szerint kell könyvelni.
A számlalap „Kelet” hasábjába az útielőleg felvételének időpontját, a 
„Szöveg" rovatba a menetlevél számát, a kiadott útielőleget pedig a „Tar
tozik” hasábba kell könyvelni.
A benyújtott és érvényesített menetlevél alapján el kell könyvelni a kiadott 
útielőleg elszámolását, az esetleges kijárandóságot, vagy térítményt, vala
mint a ténylegesen felmerült költségeket, a költségvetési rovatrendnek meg
felelő tételes bontásban.
Az érvényesített és utalványozott útiszámla könyvelésének menete az úti– 
előleg–nyilvántartásban a következő:
A „Kelet” rovatba az elszámolás időpontját, a „Szöveg" rovatba a menet
levél számát, a „Követel” hasábba a felvett és elszámolt útielőleg teljes 
összegét kell könyvelni.
A menetlevél „Nyugta, ellenyugta” részében szereplő kijárandóságot, vagy 
térítményt az elszámolt útielőleggel egysorba a „Kijárandóság”, vagy a 
„Térítmény” hasábba kell elkönyvelni.
A napló hivatkozás hasábba mind az útielőleg kiadásánál, mind az elszá
molásnál a napló oldal és sorszámára kell hivatkozni.
A könyvelés eddigi menetét átírással kellett végezni, a további része csak 
a naplón átírás nélkül történik.
A napló „Számlaszám” hasábjába az útielőleget felvevő BM. igazolványá
nak száma kerül, mely megegyezik a használt számlalap „Számlaszám”– 
ával. A „Számla neve” hasábba az útielőleget felvevő BM. beosztott nevét 
kell beírni.

A naplóban a tételes kigyűjtésre fenntartott hasábokban a könyveléssel 
egysorban a menetlevél III. „Ütiszámla” részében feltüntetett költségeket 
a mindenkori költségvetési tételrendnek megfelelő bontásban (például: bel
földi kiküldetési költség, külföldi kiküldetési költség, szállítási költség, 
őrizetesek szállítása, stb.) kell bejegyezni.

Az analitikus nyilvántartásban elkönyvelt tételekről tíznaponként (deká
donként) a szintetikus könyvelés részére feladást kell készíteni a következő 
formában:
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Szerv megnevezése.

KÖNYVELÉSI BIZONYLAT

az 1 9 . . . . –tól . . . . –ig kiadott és elszámolt útielőlegekről és kiküldetési
költségekről.

Könyvelendő útielőleg: (a belföldi kiküldetési költség tételen) 

ú tielőlegnapló T. forgalma
(T. Elszámolás — K.: Forgalom) ............. .. Ft

ú tielőlegnapló K. forgalma
(T.: Forgalom — K. elszámolás) ...............  Ft
Elszámolás:
Kijárandóság hasáb forgalma: ...............  Ft
Térítmény hasáb forgalma: ...............  Ft

Egyenleg ( +  vagy — ) ...............  Ft (nem könyvelendő)
Elszámolt előleg összege
(napló K. forgalom) ...............  Ft
Elszámolás egyenlege +  vagy — ...............  Ft

Könyvelendő kiküldetési költség 
az alanti tételes részletezés szerint
(Az útielőlegnapló tételes
hasábjai alapján) ...............  Ft

belföldi kiküld. költs. tételen   Ft (T. Tényleges

külföldi kiküld. költs. tételen   Ft kiadás —

szállítási költség tételen K: Forgalom

(őrizetesek szállítási költsége)   Ft hasáb)
................................  tételen   Ft

összesen: ...............  Ft

Mellékelve: ........... db útielőleg nyugta,

........... db érvényesített útiszámla.

...............  19...................  hó . . .  . –n.

könyvelő pü. oszt. (szóig.) vez.

A dekádjelentések elkészítésének ideje valamennyi BM. szervnél egységesen 
a hó tizedik, huszadik és utolsó napja, ettől eltérő más határidőket alkal
mazni akkor sem szabad, ha a BM. szerv útielőlegforgalma valamely kö
rülmény folytán ideiglenesen minimálisra csökken.
A dekádjelentés elkészítése után az „Ütielőlegnapló” utolsó tétele alatt 
színes ceruzával elválasztó vonalat kell húzni.
Az elkészített könyvelési bizonylatot a javadalomkönyvelésben a pénztár– 
naplón a következőképpen kell elkönyvelni:
Az útielőlegnapló tartozik forgalmát az „Elszámolás” hasábpár tartozik 
és a „Forgalom” hasábpár követel oldalára,
a követe! forgalmát a „Forgalom” hasábpár tartozik és az „Elszámolás” 
hasábpár követel oldalára könyveljük a „Belföldi kiküldetési költség” 
tételen. 
A  „Kijárandóság és „Térítmény” hasábok forgalmának egyenlegét nem 
kell könyvelni, hanem helyette a követel forgalomnak a „Kijárandóság” és 
„Térítmény” hasábok egyenlegével növelt, vagy csökkentett összegét kell
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könyvelni a könyvelési bizonylatban feltüntetett költségvetési tételeknek 
megfelelő számlalapok „Tényleges kiadás” hasáb tartozik, és „Forgalom” 
hasáb követel oldalára.
A követel forgalmat akkor kell a „Kijárandóság és a „ Térítmény egyen
legével növelni, ha a „Kijárandóság” összege nagyobb, mint a „Térítmény” 
összege ( +  egyenleg mutatkozik), csökkenteni pedig akkor, ha a „Térít– 
mény” összege nagyobb a „Kijárandóság” összegénél (— egyenleg mu
tatkozik).
Az útielőlegnapló követel oldalának összege növelve, vagy csökkentve a 
kijárandóság és térítmény forgalom egyenlegével mindenkor megegyezik 
a napló átírás nélküli tételes részletezésében kimutatott tételek együttes ősz– 
szegével.
A fenti könyvelési eljárással a felmerülő kiküldetési költségek — annak 
ellenére, hogy az útiélőleget mindig a belföldi kiküldetési költség c. tételen 
kell kiadni — a jellegüknek megfelelő költségvetési tételeken jelennek meg.
A  testületi pénzügyi osztályok számlarendje az önálló és utalt számadó
testekétől lényegesen különbözik. Ezért az általuk vezetett útielőleg–nyil– 
vántartásról készített dekádjelentések elkönyvelése alkalmával a fentiekben 
leírt könyvelési műveletek elvégzésénél

„Forgalom” hasábpár helyett — Egyéb személyi kiadás pénztárszámlát, 
„Elszámolás” hasábpár helyett — útielőleg elszámolási számlát,
„Tényleges kiadás” hasábpár helyett — a költségvetési rovatrend alap

ján készült számlarend megfelelő költség számlalapjait
kell értelemszerűen alkalmazni.
A pénztárnaplónak a házipénztár készpénzmaradványával történő egyezte
tése során figyelembe kell venni az „Útielőlegnapló utolsó dekádjának — 
melyről könyvelési bizonylat még nem készült — a szintetikus könyvelés
ben el nem könyvelt adatait is.
Az útielőlegnapló tartozik és követel hasábjai minden esetben csak tarto
zik egyenleget mutathatnak. Az egyeztetés során azonban csak a tartozik 
oldal összegét, mint kiadást vesszük figyelembe és a pénztárnapló egyen
legéből levonjuk. A kijárandóság és térítmény hasábok mindkét fajta 
egyenleget mutathatnak, amennyiben a kijárandóság nagyobb, akkor az 
egyenleget a pénztárnapló egyenlegénél kiadásként vesszük figyelembe és 
levonjuk, ha a térítmény nagyobb, akkor az egyenleget a pénztárnapló 
egyenlegénél, bevételként vesszük figyelembe és a pénztárnapló egyenlegé
hez hozzáadjuk.
A szintetikus könyvelésben már elkönyvelt dekádok adatait az egyeztetés 
során figyelembe venni nem szabad.
Az útielőlegnyilvántartás vezetője legalább negyedévenként egyszer a ve
zetett útielőleg könyvelésről forgalmi kimutatást köteles készíteni, melynek 
helyességét a pénzügyi osztály (szolgálat) vezetője ellenőrizni tartozik.
A  forgalmi kimutatás hasábjai a következők:

— számlaszám,
— tartozik,
—  követel,
— kijárandóság,
— térítmény.

Az ilymódon elkészített kimutatás hasábjaiba be kell írni valamennyi hasz
nálatban lévő számlalap megfelelő hasábjainak forgalmát és azokat össze 
kell adni. Az összesített forgalmak összegeinek meg kell egyezni az „Uti– 
előlegnapló” azonos elnevezésű hasábjainak összegével.
Évvégi zárlat elkészítése előtt valamennyi úti előleg felvevőt lehetőség sze

rint el kell számoltatni. Amennyiben erre mód nincs, úgy az el nem számolt 
útielőlegeket a következő évi bevételi könyvelés előző évi térítmény c. té
telen „Előírásaként tételesen elő kell jegyezni, ugyanakkor azokat a java
dalom könyvelésben az „Elszámolás” hasábpárból a „Tényleges kiadás” 
hasábpárba át kell vezetni.
A következő költségvetési évben az előző évről származó útielőlegek elszá
molása alkalmával, ha az útiszámla összege magasabb, mint a felvett elő–
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lég összege, akkor a bevételi előírást törölni kell és csak a kijárandóság 
összegét kell kiadásként a következő évi javadalomkönyvelésben elszá
molni. Ha viszont az útiszámla összege kisebb a felvett előleg összegénél, 
akkor az útielőleg és a térítmény különbözetét kell az előírások közül 
törölni és a térítmény összegét a bevételi számlára kell befizetni.
Az útielőleg–nyilvántartást év végén le kell zárni és a javadalomkönyve
léssel együtt meg kell őrizni.

3. Ellátmányok nyilvántartása.

Az önálló számadótestek az egyes utalt számadótestek részére továbbadott 
ellátmányokról az elszámoltatás ellenőrzése céljából — amennyiben leg
alább két utalt számadótesttel rendelkeznek — a csatolt házilag készítendő
1. sz. melléklet szerinti nyilvántartást kötelesek vezetni.
A nyilvántartás vezetése a következőképpen történik:
Sorszám: az év elejétől folyamatosan írandó,
Kelet: a bejegyzés kelte,
Szöveg: a bejegyzés jogcíme (ellátmány kiutalás, ellátmány visszafizetés, 
vagy ellátmány felhasználás),
összesen hasábpár: az ellátmány, illetve a felhasználás teljes összegeinek 
nyilvántartására használandó,

a tartozik hasábba a továbbadott ellátmányt,
a követel hasábba az elszámolt összegeket, illetve az ellátmány vissza
fizetéseket kell bejegyezni.

A nyilvántartás további részében annyi hasábpárt kell nyitni, ahány rova
ton, illetve tételen az illető utalt számadótest előreláthatóan gazdálkodni 
fog. Ezekbe a hasábokba kell bejegyezni az egyes rovatokra kiadott ellát
mányok és az azokból történt felhasználások összegeit, valamint a tételes 
hasábokba az utalt számadótestek felhasználási kimutatásai „Tárgynegyed
évi tényleges kiadás” hasábjában mutatkozó felhasználások nettó összegeit.
A rovatok együttes tartozik, illetve követel összegének meg kell egyezni az 
összesen hasábpár tartozik, illetve követel forgalmának összegével, az egy 
rovathoz tartozó tételes hasábok forgalmának pedig az illető rovat követel 
forgalmának visszafizetett ellátmányok összegével csökkentett összegével.
Az „Ellátmány–nyilvántartást” csak bekötött és hitelesített formában sza
bad használni.
Valamennyi utalt számadótest részére, külön–külön nyilvántartást kell ké
szíteni.
£v végén az ellátmány–nyilvántartást az egyes hasábok összeadása után le 
kell zárni és a javadalomkönyveléssel együtt meg kell őrizni.
Egy utalt számadótest esetén az önálló számadótestnek külön nyilvántar
tást vezetni nem kell, mert a könyvelés „Elszámolás” hasábpárjában a ki
adott ellátmányok és azok felhasználása figyelemmel kísérhető.
A testületi pénzügyi osztályoknak az általuk továbbadott javadalmat nem 
a jelen utasítás, hanem a 11—2130/2— 1957. sz. utasítás II. rész 1. pont
jában foglaltak szerint átírókönyveléssel kell nyilvántartani.

4. Göngyölegek nyilvántartása.
A BM. szervek a hozzájuk csomagolásban érkező anyagok göngyölegét 
— melyeket a szállítók csak kölcsönképpen a szállítás időtartamára adnak 
át — a legrövidebb időn belül kötelesek a szállítók címére visszaküldeni 
és a felszámított göngyölegbetét díj visszatérítéséről gondoskodni.
A BM. szervek a göngyöleges számlák kifizetése alkalmával csak a szál
lított áruk értékét és a göngyöleg használati díját könyvelhetik a „Tény
leges kiadás” hasábba, a göngyöleg betét díját az „Elszámolás” hasáb 
tartozik oldalán kötelesek a megtérülésig nyilvántartani.
Ugyanakkor a C. 318—32. r. sz. „Előlegnyilvántartás” c. lapon is köte
lesek az el nem számolt göngyöleget egyedenként nyilvántartani úgy, mintha 
a göngyöleg értékét előlegként adták volna a szállítónak. így a számadótest 
könyveléséből minden esetben ki fog tűnni, hogy mennyi vissza nem szál–

— 57 —

ÁBTL – 4.2. – sz.n. – Terv– és Pénzügyi Főosztály utasítása 1. szám /1959 /58



lított göngyöleg van birtokában melyekkel el kell még számolnia, illetve 
melyek betéti díjait a göngyölegek visszaszállításával egyidőben vissz
inkasszálnia kell.
A göngyölegekről költségvetési tételenként kell nyilvántartó lapot felfek– 
tetni, mert így a számlalapok „Elszámolás” hasábpárjainak egyeztetése a 
göngyölegeket nyilvántartó „Előlegnyilvántartás” lapokkal könnyen elvé
gezhető.
A  göngyölegnyilvántartás vezetése az alábbiak szerint történik:

1. Tételszám: év elejétől folytatólagosan a tételek száma,
2. Kelet: a göngyöleg (előleg) kifizetésének kelte,
3. Naplótételsz.: a göngyöleg (előleg) kifizetésének naplótétel száma,
4. Szöveg: a göngyöleget (előleget) felvevő vállalat, szerv, vagy személy 

neve és az elszámolás határideje,
3. Kiadva: a kiadott összeg (göngyöleg, előleg értéke),
„Elszámolva” cím alatt feltüntetett hasábokat akkor kell használni, ha a 
göngyöleg (előleg) összege nem kerül visszafizetésre, hanem valamely 
okból kifolyólag (pl. kárbament, véglegesen megvásárolták) könyvileges 
elszámolást nyer.

6 . Kelet: a kiadott göngyöleggel (előleggel) egysorban az elszámolás 
kelte,

7. összeg: az elszámolt göngyöleg (előleg) összege, a kiadott göngyö
leggel (előleggel) egysorba,

8. Kiadási–lap tételszám: az a tételszám írandó be, amely alatt az elszá
molás a naplóban szerepel,

„Visszatérítve” cím alatt feltüntetett hasábba a visszafizetésre vonatkozó 
adatokat kell feltüntetni.

9. összeg: ide kerül beírásra az elszámolt göngyölegből (előlegből) 
visszafizetett összeg,

10. Naplótételsz.: az elszámolt göngyölegből (előlegből) visszafizetett 
összeg bevételezésének tételszáma.

A  göngyölegek visszaszállításánál — amennyiben a visszaszállítás nem egy
szerre, hanem folyamatosan történik — az első visszaszállítást követő to
vábbi elszámolásokra új sort kell nyitni és a „Szöveg” hasáb, valamint 
a „Kiadva” hasáb között erre a célra fenntartott hasábrészben hivatkozni 
kell annak a sornak a tételszámára, amelyben a göngyöleg előlegnyilván
tartásba vétele megtörtént.

A  számadótest a göngyöleg értékét tényleges kiadásként az alábbi esetek
ben számolhatja el:
a) Az anyagbevételezési jegy alapján; ha az anyagi szolgálat a göngyö

leget végleges használatra visszatartja, és azt a BM. tulajdonát képező 
anyagok leltári nyilvántartásába bevételezi.

b) Jogerős elmarasztaló kártérítési határozat alapján; ha a határozat vala
mely BM. dolgozó, vagy a Belügyminisztérium kárviselését mondja ki.

A göngyöleges számlák könyvelése a szintetikus és analitikus könyvelésben 
gyakorlatban a következő:
Pl.: a kifizetendő számla végösszege: 530,— Ft
ebből: az áru értéke és göngyöleg használati díj: 500,— Ft
a szállító láda (göngyöleg) betétdíja: 50,— Ft
A szállított áru, élelmiszer; fizetendő a „természetbeni élelmezés” költség– 
vetési tétel terhére.
Könyvelés: „természetbeni élelmezés” számlalapon
Tartozik: Tényleges kiadás hasáb 500,— Ft

Elszámolás hasáb: – 50,— Ft
Követel: Forgalom hasáb: 550,— Ft
Ezzel egyidejűleg az „Előlegnyilvántartás” c. lap 1 ., 2., 3., 4., 5. hasáb
jait is ki kell tölteni, az 5. hasábba a göngyöleg betétdíja: 50,— Ft kerül.
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A láda visszaszállítása után a pénzügyi szolgálat a szállítólevél egyidejű 
csatolása mellett a szállító egyszámlája ellen visszinkasszot nyújt be és a 
bank az 50,— Ft–ot a javadalomszámláján jóváírja.
Könyvelés: „természetbeni élelmezés” tételen
Tartozik: Forgalom hasáb  50,— Ft
Követel: Elszámolás hasáb 50,— Ft
Ezzel egyidejűleg az előlegnyilvántartás 6 ., 7., 8 ., 9., 10., hasábjait is ki 
kell tölteni úgy, hogy a 6 ., 7., 8 . hasábot áthúzva, a 9. hasábba a vissza
térített összeget, a 1 0 . hasábba a javadalomnapló tételszámát kell írni.
Ha a láda a raktárnok hibájából veszendőbe ment és kártérítési határozat 
folytán ő az értékét megfizetni köteles, akkor a könyvelés az alábbiak sze
rint történik:
Könyvelés: „természetbeni élelmezés” tételen

Tartozik: Tényleges kiadás hasáb 50,— Ft
Követel: Elszámolás hasáb 50,— Ft

Ezzel egyidejűleg az „Előlegnyilvántartás” c. lap 6 . hasábjába a köny
velés kelte, 7. hasábjába a kárként elszámolt 50,— Ft, 8 . hasábjába a jav. 
napló tételszáma kerül. A 9. és 10. hasábot át kell húzni. Ugyanakkor 
a kár összegét a Kártérítési Szabályzatban meghatározott módon a KTK. 
nyilvántartásban elő kell írni.
Ha a göngyölegek részben visszaszállításra kerültek, részben valamely BM. 
dolgozó, vagy a Belügyminisztérium kárviselése mellett veszendőbe men
tek, akkor az előző bekezdésekben elmondottakat együttesen kell alkal
mazni, azaz: az „Előlegnyilvántartás” lapnak mind az „Elszámolva”, mind 
a „Visszatérítve” hasábjait ki kell tölteni és a javadalomkönyvelésben az 
„Elszámolás” hasábpárból a veszendőbe ment értéket a „Tényleges ki
adás”, a visszafizetett összeget a „Forgalom” hasábpárba kell átvezetni.
A göngyöleg nyilvántartás helyességét állandóan ellenőrizni kell, a tételen
ként vezetett előlegnyilvántartási lapok, illetve a javadalomkönyvelés azo
nos tételszámmal ellátott számlalapjai elszámolás hasábpárjainak forgal
mát — figyelemmel az egyéb elszámolásra kiadott összegekre — egyeztetni 
kell.
Tekintettel arra, hogy a testületi pénzügyi osztályok számlarendje az ön
álló és utalt számadótestek számlarendjétől lényegesen különbözik, ezért 
az elmondottakban a

Forgalom hasábpár helyett, a megfelelő MNB., vagy pénztárszámlát, 
Elszámolás hasábpár helyett, a göngyöleg elszámolási számlát, 
Tényleges kiadás hasábpár helyeit, a megfelelő költségszámlát 

kell értelemszerűen alkalmazni.
é vvégi zárás alkalmával meg kell állapítani a még elszámolatlan göngyö
legek értékét és ha azok abban a költségvetési évben már nem hajthatók 
be, akkor azok értékének összegét december 31–én a „Tényleges kiadás” 
hasábba át kell könyvelni és a következő költségvetési évben „Előző évi 
térítmény” címen bevételként elő kell írni és behajtásáról gondoskodni kell. 
Év végén az „Előlegnyilvántartó lapot” le kell zárni, keltezéssel és aláírás
sal kell ellátni. A göngyölegek nyilvántartását a vonatkozó évi javadalom
könyvelés mellett meg kell őrizni.

5. Előlegek nyilvántartása.

A BM. szervek a működésük során, különösen beszerzésekkel kapcsolatban, 
megbízottaikat megfelelő készpénzelőlegekkel látják el. Előfordulhat az is, 
hogy egyes esetekben a szállító (szolgáltató) vállalatoknak előleget kell 
a később szállítandó árura, vagy szolgáltatásra kiadni.
A beszerzésekre kiadott készpénzelőlegeket a lehető legszükségesebb mér
tékűre kell korlátozni és a beszerzések (szolgáltatások) ellenértékét lehető
leg elszámolási utalvánnyal kel! kiegyenlíteni.
Vállalatoknak, vagy magánszemélyeknek később teljesítendő szállításra, 
vagy szolgáltatásra előleget adni csak a szerv felett felügyeletet gyakorló 
felettes pénzügyi szerv előzetes engedélye alapján szabad.
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A fentiek szerint folyósított előlegeket a C. 318—32. r. sz. számú „Előleg
nyilvántartás” elnevezésű lapon kell nyilvántartani.
Az előlegnyilvántartólap vezetésénél, az előlegek javadalomkönyvelésben 
történő nyilvántartásánál a jelen utasítás 4. sz. „Göngyölegek nyilvántar
tása” c. pontjában elmondottakat kell értelemszerűen alkalmazni. Eltérés 
csupán abban az esetben van, ha a kiadott előleget nem arra a költségvetési 
tételre használták fel, mint amelyikre az igénylése történt. Ebben az eset– 

 ben az előzőleg kiadott előleg összegét a kiadással azonos tételes számla
lapon stornírozni kell és utána a ténylegesen felmerült költséget a kiadás jel
legének megfelelő költségvetési tétel számlalapján kell kiadásba helyezni.

A szervek által vezetett analitikus előlegnyilvántartásokat (útielőleg napló, 
ellátmány–nyilvántartás, göngyölegek, előlegek nyilvántartása) a szintetikus 
könyveléssel állandóan egyeztetni és helyességét ellenőrizni kell. Az önálló és 
utalt számadótesteknél az analitikus nyilvántartások együttes egyenlegeinek — 
figyelembevéve az „Állandó előlegnyilvántartó lap”  elszámolási hasábjának 
forgalmát is — meg kell egyeznie az MNB. napló és a pénztárnapló elszá
molás hasábjai egyenlegének együttes összegével, amennyiben az utóbbiak az 
„Átfutó” számlalap és az „MNB. átvezetési számla” egyenlegeivel csökkentve 
lettek.
A testületi pénzügyi osztályok analitikus nyilvántartásai forgalmának, illetve 
egyenlegének az azonos elnevezésű főkönyvi számlák forgalmával és egyenle
gével kell megegyezni.
Az egyeztetés megtörténtéről legalább negyedévenként egyszer kimutatást kell 
készíteni és azt a könyvelés mellett kell megőrizni.

6. Kötelezettségvállalások nyilvántartása.
A testületi pénzügyi osztályok, az önálló és utalt számadótestek a gazdál
kodás során felmerült kötelezettségvállalásaikról költségvetési tételenként 
nyilvántartást kötelesek vezetni.
A  költségvetési tételenként vezetett kötelezettségvállalások nyilvántartásá
nak az a feladata, hogy a gazdálkodó szerv érvényben lévő kötelezettsé
geiről (szállítási szerződések, megrendelések, stb.) pontos tájékoztatást 
adjon és mindenkor ismerje a javadalomkeretét terhelő lekötéseket.
A jelen pont 1. bekezdésében felsorolt szervek kötelezettségvállalásait 
csak abban az esetben kell feljegyezni és nyilvántartani, ha a kötelezettség
vállalás ideje nem egyezik meg a fizetés idejével (határidős kötelezettség).
Az azonnali utalványozással kapcsolatos kötelezettségvállalásokat nem kell 
nyilvántartani.
A kötelezettségvállalás nyilvántartására a „Kötelezettségvállalási nyilván
tartási lap” szolgál. (Nyomtatvány szám: 318—50. r. sz.)
Az egy–egy költségvetési tételt terhelő kötelezettségeket elengedő egy nyil
vántartási lapon vezetni, így a tételt terhelő kötelezettségek mindig egy– 
összegben rendelkezésre állnak. A nyilvántartási lap szerkezetéből kifolyó
lag a költségvetési tételt terhelő kötelezettségek negyedéves bontásban tart
hatók nyilván. Naplót a kötelezettségvállalásokról vezetni nem kell.
A nyilvántartási lap felső részén a költségvetési tétel elnevezését, a lap
számot, az oldalszámot, valamint a vonatokzó rovat– és tételszámot kell 
feltüntetni.
A táblázatos részben kell feljegyezni a kötelezettségvállalások összegének 
növekedését, csökkenését, valamint az érvényben lévő kötelezettségek együt
tes összegét (állományát).
A nyilvántartási lapok egyes hasábjait az alábbiak szerint kell használni:
Kelet: a feljegyzés kelte,
Szöveg: tömören meg kell jelölni a vállalat nevét és a teljesítés tárgyát, 
Növekedés: a vállalt kötelezettségek összege,

„ X ”: az egyes tételek közötti kapcsolat biztosítására szolgál. Ennek érde
kében a kötelezettségvállalási lapra a feljegyzett kötelezettségeket folya
matos számozással kell ellátni.
Csökkenés: a vállalt kötelezettségekre történő kifizetések összegét, valamint 
az előjegyzett kötelezettségeket csökkentő módosításokat kell itt feljegyezni.

— 60 —

ÁBTL – 4.2. – sz.n. – Terv– és Pénzügyi Főosztály utasítása 1. szám /1959 /61



Állomány: a mindenkor fennálló kötelezettségek állományának kimutatá
sára szolgál. Az állományhasábot minden bejegyzés után ki kell tölteni.
A feljegyzett kötelezettségvállalások összege különféle okok miatt (árvál
tozás, pótrendelés, stb.) módosulhat, emelkedhet, vagy csökkenhet.
Ilyen esetben a következőképpen kell eljárni:

Emelkedés esetén egy újabb sorban a különbözet összegét az eredeti köte
lezettségvállalásra való hivatkozással („ X ” hasábba az eredeti kötelezett
ségvállalás számát kell feljegyezni) a növekedés hasábba kell feljegyezni. 
Csökkenés esetén a különbözet összegét egy új sorban, az eredeti kötele
zettségvállalásra való hivatkozással, a csökkenés hasábba kell feljegyezni.
Teljesítés esetén — amennyiben a teljesítés összege megegyezik az elő
jegyzett kötelezettség összegével — a kifizetett összeget a csökkenés ha
sábba kell feljegyezni.

A teljesítésért járó összeg azonban gyakran több, vagy kevesebb a vál
lalt kötelezettség összegénél. Ilyen esetben a csökkenés hasábba a kötele
zettségvállalás eredeti összegét kell feljegyezni és a szöveg hasábba kell fel
tüntetni, hogy mennyi az utalványozott összeg. (Pl. ha a vállalt kötelezett
ség 10000,— Ft volt és teljesítés fejében 10 500,— Ft–ot kellett utalvá
nyozni, akkor a csökkenés hasábba 10 000,— Ft–ot kell írni és a szöveg
hasábba a szöveg mellé a 10 500,— F t–os összeget jegyezzük fel.)
A teljesítés bejegyzése után az ,,X ” hasábban meg kell jelölni, hogy me
lyik tételre vonatkozóan történt a teljesítés.
Előfordul, hogy egy negyedévre ütemezett kötelezettségvállalás valamilyen 
okból nem abban a negyedévben teljesült, amelyre a kötelezettségvállalás 
történt és így a teljesítés áthúzódik a következő negyedévre. Ilyen eset
ben aki nem egyenlített (nem teljesített) kötelezettségvállalások együttes 
összegét át kell vezetni a következő negyedév növekedés hasábjának folya
matosan következő üres sorába. így a tárgynegyedévben az állományhasáb 
az áthozattal növelt — a tárgynegyedévet ténylegesen terhelő — kötelezett
ségek összegét fogja feltüntetni.

A nyilvántartás rendje érdekében az előző negyedév csökkenés hasábjába 
utolsó tételként be kell vezetni a következő negyedévre átvitt összeget, és 
így a nyilvántartás előző negyedévi állomány hasábja nullára zárul. A  szö
veg hasábba „Átvitel a következő negyedévre” megjegyzést kell beírni.

A ki nem egyenlített állománynak a következő negyedévre való áthozása 
azt a célt szolgálja, hogy a következő negyedévet terhelő kötelezettségek 
helyes képet mutassanak. Tekintettel arra, hogy az átvitel egyösszegben 
történt, az átvezetett állomány részletezése az előző negyedév, illetőleg 
negyedévek nyilvántartásában szerepel. Ennek megfelelően, ha az áthozott 
kötelezettségvállalással kapcsolatban módosítás, vagy teljesítés történik, az 
„X ” hasábba való megjelölés szempontjából az előző negyedévre, illető
leg negyedévekre kell visszanyúlni. (Pl.: ha az első negyedévben a költ
ségvetési szerv kötelezettséget vállal 10000,— Ft értékben és a tétel ki– 
egyenlítése a II. negyedévre áthúzódik, a II. negyedévben történő kiegyen
lítésekor (esetleg módosításkor) az I. negyedévi hivatkozási számmal való 
megjelölést (hivatkozást) kell az ,,X ” hasábban alkalmazni).

é v végén meg kell állapítani a nem teljesült kötelezettségek összegét és azt 
az előzőekben ismertetett módon át kell vezetni a következő évre felfekte
tett nyilvántartási lapokra, azzal a különbséggel az előbb elmondottaktól, 
hogy év végén a nem teljesült kötelezettségeket külön–külön, tételenként kell 
a következő költségvetési évre átvezetni.

Az átvezetés után az összeg hasábokat össze kell adni és meg kell győ
ződni a nyilvántartás vezetésének helyességéről. A  lezárás során a növe
kedés és csökkenés hasábok összegének egymással meg kell egyeznie, az 
állomány hasáb nullára zárul.

A lezárt nyilvántartási lapokat egy évig kell megőrizni.

é ves anyagi és műszaki terv finanszírozását végző testületi pénzügyi 
osztályok fizetési kötelezettségeiket nem a jelen, hanem a 11—2150/2— 
1957. sz. utasítás II. rész 7. pontjában előírtak szerint kötelesek továbbra 
is nyilvántartani.
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Jelen utasítás azonnal hatályba lép, kiadásával egyidejűleg a 315/10/34—
1954., a 315/10/35– 1954., a 315/10/124— 1954.. valamint a 315/Ren. 
33/1955. SZ. utasítások hatályukat vesztik.
Utasítom a Pénzügyi Osztályok Vezetőit, hogy az analitikus nyilvántartások 
rendelkezésem szerinti vezetése érdekében a szükséges intézkedéseket hala
déktalanul tegyék meg.

(29—32/3— 1958.)

Budapest, 1958. november 10–én.

Pál Antal s. k.
r. alezr. 

főosztályvezető
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TÁRGY: Menetlevelek nyilvántartásának 
és felhasználásának szabályozása

A BM. Terv– és Pénzügyi Főosztály „Vasúton történő utazás és fuvarozta– 
tás” tárgyában kiadott 105/2770— 1954. sz. utasításában foglaltakat egyes 
szerveknél egyáltalán nem, vagy hiányosan hajtják végre. Különösen kirívó 
szabálytalanságok és visszaélések fordulnak elő a menetlevelek felhasználása 
és nyilvántartása terén. Ezek megszüntetése érdekében a szolgálati ügyben tör
ténő utazások alkalmával felhasználásra kerülő menetlevelek kezelését, illetve 
nyilvántartását az alábbiak szerint újból szabályozom:

1. A menetlevél számadásköteles nyomtatvány és mint ilyet, csak az önálló– 
és utalt számadótestek, valamint a gazdálkodási alegységek vezetője által 
megbízott személy kezelheti. A menetlevelek helyes kezeléséért, nyilván– 
tartsáért, szabályszerű felhasználásáért viszont a felhasználó szerv parancs
noka, (vezetője), a pénzügyi osztály (szolgálat) vezetője, valamint a 
nyomtatvány kezelésével és nyilvántartásával megbízott beosztottak felelő
sek. A  menetlevelek kezelését, a nyilvántartás vezetésének helyességét a 
helyszínen rendszeresen ellenőrizni kell. A  rendszeres ellenőrzés megtartá
sáért a testületi pénzügyi osztályok és az önálló számadótestek pénzügyi 
osztály vezetői felelősek.

2. Az eddig rendszeresített és kiadott menetlevél nyomtatványok f. évi novem
ber hó 15. napjával érvényüket vesztik. Az ezen időpontig fel nem hasz
nált menetleveleket a csapatalakulatoktól és a szervektől be kell vonni és 
sorszám szerint összerakva, okmányváltás ellenében a BM. Központi 
Anyagraktárának vissza kell szolgáltatni. A régi nyomtatványokkal kap
csolatos nyilvántartásokat le kell zárni és irattárba kell helyezni.

3. F. évi november hó 1 5. napja után csak az újonnan rendszeresített (a me
netlevél első oldal II. részének jelentkezésre szolgáló helyén kék csíkkal 
ellátott) menetlevéllel lehet kiküldetést elrendelni.
A régi mintájú menetlevélre f. évi november hó 1. napja után a pénztárak 
és az állandó előleg kezelők előlegeket (útielőleget) nem adhatnak ki, 
illetve elszámolást csak november 15–e előtt kiállított menetlevélre fogana
tosíthatnak.

Az újonnan rendszeresített menetleveleket a BM. Központi Anyagraktár
tól (Budapest, XIV ., Fogarasi út 58.) október 15–től lehet igényelni, 
illetve felvételezni.

A menetlevelek kezelése és nyilvántartása

1. A menetlevelet az anyagi szolgálaton keresztül az önálló számadótest pénz
ügyi szolgálata, illetve a testületi pénzügyi osztályok kötelesek a szüksé
ges mennyiségben a BM. Központi Anyagraktárból igényelni és a felhasz
náló szervek között szétosztani. Az anyagi szolgálat menetlevelet közvet
lenül csak a pénzügyi szolgálat részére adhat ki.

2. Minden olyan szerv, amely kiküldetést (útbaindítást) rendelhet el, menet
levél nyilvántartást köteles vezetni. Az új nyilvántartásokat f. évi novem
ber hó 15. napjával kell felfektetni.

3. A menetlevelekről befűzött, lapszámozott és a pénzügyi szolgálat által hite
lesített nyilvántartókönyvet kell vezetni. A  nyilvántartó könyvet a csatolt 
minta szerint kell házilag elkészíteni és vele valamennyi menetlevél kezelő 
szervet ellátni. Ügy a pénzügyi szolgálatnál, mint a felhasználó szervnél 
vezetett nyilvántartás formája azonos.

4. A felvételezett menetleveleket a menetlevél–nyilvántartásba be kell véte
lezni. Bevételezési okmányként a pénzügyi szolgálatnál az illetékes anyagi 
szolgálat által kiállított „Anyagkiadási jegy” szolgál, míg az alárendelt 
egységek részére történő menetlevél átadásokról „Átadás–átvételi elismer
vényt” kell készíteni, melynek egy példánya képezi az alárendelt egységek 
bevételi bizonylatát.
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Kiküldetés elrendelése alkalmával a kiadott menetlevél számát, valamint 
az igénybevevő nevét, rendfokozatát a menetlevél nyilvántartásba be kell 
jegyezni és a menetlevél átvételét az átvevő aláírásával kell igazoltatni.

5. A felhasznált és rontott menetlevelek kezelése:
a) Az olyan menetleveleket, melyek pénztári számfejtésre kerülnek (a ki

küldetés során napidíj, utazási költség, stb. merült fel) pénztári ok
mányt képeznek, azokat tehát az egyéb pénztári okmányok között kell 
őrizni. Kiselejtezhetőségükre a pénztári okmányokra vonatkozó rendel
kezés az irányadó.

b) Abban az esetben, ha menetlevél pénztári számfejtésre nem kerül 
(napidíj nem jár, utazási és egyéb költség nem merült fel) a menet
levelet a kiküldetés befejezését követően 24 órán belül, az igénybevevő 
annak a menetlevélnyilvántartónak köteles visszaszolgáltatni, aki azt a 
részére kiadta.

c) A  tévesen kiállított, vagy egyéb okokból kifolyólag rontott menetleve
leket a nyilvántartásban kiadásba kell helyezni és a kiselejtezhetőségi 
időpontig meg kell őrizni.

d) A pénztári számfejtésre nem kerülő és a rontott menetleveleket 6 hóna
ponként ki kell selejtezni.
A kiselejtezést jegyzőkönyv felvétele mellett bizottságilag kell végezni.
A  jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kiselejtezésre kerülő menetleve
lek sorszámát és db számát.
A jegyzőkönyvileg kiselejtezett menetleveleket meg kell semmisíteni. 
(Apró darabokra szaggatni, elégetni.)
A jegyzőkönyvet a kiselejtezés elvégzése után iktatva az irattárba kell 
helyezni, illetve megőrizni.

6 . A  menetleveleket és a menetlevél nyilvántartásokat lemezszekrényben kell 
őrizni.

f entiek alapján kérem, hogy a menetlevelek kezelésével, nyilvántartásával 
kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételéről úgy gondoskodjon, hogy 
az ellátásilag hatáskörébe tartozó szervei november 15–ig úgy a nyilvántartás
sal, mint a szükségletüknek megfelelő menetlevél mennyiséggel el legyenek 
látva.

(315—Me—2 /1— 1957.)

Budapest, 1957. október 12.

Pál Antal s. k.
r. őrnagy 

főosztályvezető
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TÁRGY: Költségvetési év lezárásának rendje

Az egyes költségvetési évek lezárásával kapcsolatos teendőket az alábbiak
szerint határozom meg:

1. Költségvetési kiadási számlák lezárása.

Az MNB. illetékes számlavezető fiókjai a költségvetési hitel, javadalom 
és bevételi számlákat minden évben a tárgyév utolsó munkanapján d. e. 
10  órakor lezárják.
Ennek megfelelően a tárgyévi költségvetés terhére elszámolandó kiadások
ról az illetékes bankfiókok részére szóló megbízásokat (készpénzcsekkeket, 
átutalásokat, inkasszókat, stb.) — a postai továbbítás időtartamának figye
lembevételével — oly időben kell elküldeni, hogy azok a terhelendő szám
lát vezető bankfiókhoz legkésőbb a tárgyév utolsó munkanapján d. e. 1 0  
óráig beérkezzenek.
Az MNB. számlavezető fiókjai a fenti időpontig beérkezett megbízásokat, 
még a tárgyévi költségvetés terhére foganatosítják, az ezután érkező — 
tárgyévi keltezéssel ellátott — megbízásokat viszont foganatosítás nélkül 
visszaküldik.
Az MNB. számlavezető fiókjainak a tárgyévi költségvetés terhére csak 
olyan összeg erejéig lehet megbízásokat adni, melyekre fedezet a bank
számlán még a szerv rendelkezésére áll. Fedezetlen megbízásokat a számla– 
vezető fiókok foganatosítás nélkül visszaküldik.
Az olyan megbízásokat, melyeknek kiállítása még a tárgyévben történik, 
de teljesíteni csak a következő költségvetési év terhére kell — a téves foga
natosítás, illetve foganatosítás nélküli visszaküldés elkerülése végett — 
a csekk (megbízás) felső szélén a megbízás teljesítésének napjával határ
időzni kell. (Pl.: Teljesítendő: 1959. év január 2–án.)

2. Bevételi számlák lezárása.

A bevételi számlák egyenlegeit az MNB. a javadalomszámlák egyenlegé
vel azonos módon elvonja. A  tárgyév utolsó napján d. e. 10 óra után 
érkező és a bevételi számlára már be nem fizethető készpénzbevételeket 
vissza kell tartani. Ezeket a következő év első munkanapján kell a bevételi 
számlára befizetni és bevételként elszámolni.

3. Költségvetési hitelből eredő készpénzmaradványok visszafizetése.
a) A ,,K betétkönyvekről felvett készpénzellátmány maradványát (házi– 

pénztári készpénzkészleteket) legkésőbb a tárgyév utolsó munkanap
ján a postahivatal zárlati időpontjáig a betétkönyvekre teljes összegben 
vissza kell fizetni. A visszafizetés megtörténte után a ,,K” betétkönyv 
teljes maradványát fel kell mondani és azt egyösszegben a „BM. . . .  évi 
költségvetési maradványok elszámolása” elnevezésű 109.731—K. 95. 
számlára kell befizetni.

b) A  javadalmi számlával rendelkező szervek készpénzellátmányaikat 
5000,— (ötezer) Ft készpénzkészlet visszatartása után — a számla– 
vezető bankfióknál a tárgyév utolsó munkanapján d. e. 1 0  óráig köte
lesek a javadalmi számlára visszafizetni. A  szolgálat zavartalan ellá
tása érdekében visszatartott 5000,— Ft készpénzkészletet — a követ
kező évi január havi javadalom (ellátmány) megérkezése után, de leg
később január 5–ig — ugyancsak az a) pontban megjelölt számlára 
,,é vvégi maradvány” címén át kell utalni. (Könyvelése: pénztárnaplón 
— MNB. átvezetési számla, T: Forgalom — K: Elszámolás, a bank
terhelés beérkezte után; javadalomnaplón, MNB. átvezetési számla T: 
Elszámolás–K: Forgalom.)

c) Az állandó előlegek maradványait készpénzmaradványként kell ke
zelni, azonban azokat az állandó előlegekből gazdálkodó szervekkel 
visszafizettetni nem kell, hanem helyette a kintlévő állandó előlegek
nek megfelelő összeget a következő költségvetési évben az I. negyed
évre kiutalt javadalomból legkésőbb január 5–ig az a) pontban meg
jelölt maradvány elszámolási számlára, mint évvégi maradványt kell 
átutalni.
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A maradvány elszámolási számlára történt átutalással egyidejűleg az 
állandó előlegből gazdálkodó szerveket az átutalt összeggel az állandó 
előleg elszámolási számlán meg kell terhelni. (Könyvelése: javadalom
naplón Állandóan előleg számla T : Elszámolás — K: Forgalom.)

d) A  c) pontban megjelölt intézkedést kell alkalmazni a működési köl
csönök elszámolásával kapcsolatban is, azzal a különbséggel, hogy a 
tárgyévben kiadott működési kölcsönök következő évben történő vissza
fizetéseit, vagy törlesztési részleteit a 31.530.01.60—K. 95. sz. „BM. 
Testületek összevont kiegyenlítő hitelszámla” elnevezésű számlára mű
ködési kölcsön törlesztés megjelöléssel kell befizetni.

4. Költségvetési évek közötti hitelátviteli tilalom.
Az évvégi felesleges átutalási forgalom elkerülése céljából évvégi marad
ványt javadalomszámláról hitelszámlára, ,,K" betétkönyvről javadalmi 
számlára, vagy hitelszámlára visszautalni nem szabad.

A  készpénzellátmánynak a jelen utasításban megjelölt határidőig a ,,K" 
betétkönyvekre, vagy javadalmi számlákra való befizetésének, valamint a 
„K ” betétkönyv állományának a fent megjelölt maradvány elszámolási 
számlára való átutalásának elmulasztása súlyosabb esetben költségvetési 
törvénybe ütköző büntetendő cselekmény.
Költségvetési törvénybe ütköző büntetendő cselekményt követ el az is, aki 
költségvetési hitelből eredő pénzeszközöket letéti számlára („K K ” betét
könyvre) utal át, vagy bármilyen egyéb intézkedést tesz azzal a céllal, 
hogy a tárgyévi hitel, javadalom, vagy készpénzmaradvány a következő 
költségvetési évben is felhasználható legyen.

5. Egyéb rendelkezések.
a) Valamennyi számláról a tárgyév utolsó munkanapján d. e. 10 óráig 

a tartozatlan befizetéseket (átfutókat) a megfelelő helyre továbbítani 
kell, hogy a számlán rendezetlen tétel ne maradjon.

b) A  számlák lezárása (MNB által történt egyenleg elvonás) után érke
zett térítményeket, ideértve a menetlevelek térítményeit is, a következő 
költségvetési év bevételi rovatrendjének megfelelő tételen (előző évi 
térítmények) bevételként kell kezelni. A tárgyévben felvett, de a követ
kező évben benyújtott útielőleg elszámolásoknál a kijárandóságot már 
a következő költségvetési év terhére kell elszámolni. Az előző évi úti
előlegekből befolyt térítményeket tehát kompenzálni nem szabad.

c) Az elszámolásra kiadott előlegeket (útielőleg, göngyöleg, stb.) — az 
állandó előleg kivételével — a tárgyév utolsó napján végleges kiadásba 
kell helyezni és a következő évre a bevételi rovatrendnek megfelelően 
bevételként kell előírni. Az ilymódon keletkezett bevételi előírásokat 
csökkenteni kell azon összegekkel, melyek az előző évben kiadott össze
gekből kerülnek elszámolásra, a térítményeket pedig bevételként kell 
kezelni. (Pl. 1958. évben kiadott 600,— Ft útielőlegből elszámolásra 
kerül 1959. évben 400,— Ft. A bevételi előírásból törlendő 400,— Ft, 
bevételként kezelendő 200,— Ft.)
A IV. negyedévi beszámolóban az állandó előlegeken és a számadó
testeknek kiadott ellátmány maradványokon kivül más elszámolásra ki
adott összeg nem szerepelhet.

d) A  „B M .. . .  évi költségvetési maradványok elszámolási számlá”–ra tör
ténő befizetéseket és átutalásokat legkésőbb a tárgyévet követő év 
január 5–ig kell teljesíteni, mert a számlát a MNB. ezen a napon lezárja.

Jelen utasítás azonnal hatályba lép. Az egyes költségvetési évek lezárásával
kapcsolatos esetleges külön eljárásokat, vagy határidő változásokat esetenként
fogom közölni.
(29—32/6— 1958.)

Budapest, 1958. december 1–én.
Kincses Zoltán s. k.

r. őrnagy 
osztályvezető
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

30. számú utasítása

TÁRGY: Létszám és béralapgazdálkodás ellenőrzése

A  Belügyminiszter elvtárs folyó évi 3. számú parancsa a pénzügyi szervek 
számára előírja a létszám– és béralapgazdálkodás ellenőrzését. Ennek gyakor
lati végrehajtására a következőket rendelem el:

 
I. Az utasítás hatálya.

1. A jelen utasításban foglaltaknak megfelelően azon pénzügyi szervek köte
lesek létszám– és béralapellenőrzést (a továbbiakban: ellenőrzést) végezni, 
amelyek a költségvetés 0 1 . rovata terhére rendszeresen illetményeket szám
fejtenek.
Nevezetesen:
a) a BM. Terv– és Pénzügyi Főosztály Központi Pénzügyi Osztálya;
b) a BM. Külügyi Osztály;
c) a testületi pénzügyi osztályok;
d) a Hőr. kerületek és a Hőr. Híradó zj. pénzügyi szolgálata;
e) a budapesti és valamennyi megyei rendőrfőkapitányság pénzügyi osz

tálya;
f) a BM. Üdültetési– és Gyermekneveltetési Osztálya;
g) a BM. Tisztiház;
h) a BM. Központi Konyha.

2. Az ellenőrzést végző szervek az ellenőrzés szempontjából minden olyan 
főfoglalkozású személyt kötelesek számításba venni, akinek a 0 1 . rovat
ról rendszeresen illetményt folyósítanak, beleértve a betegségi illetmény
ben és a táppénzben részesülőket is.

3. Az ellenőrzésnek, mind a katonai és irodai rendfokozatúak, mind a pol
gári alkalmazottak esetében:
a) a létszámok és
b) az illetmények ellenőrzésére kell kiterjednie.

II. Az ellenőrzés módja a katonai és irodai állományúak esetében
1. §. A létszámok ellenőrzése.

4. A  létszámellenőrzés során azt kell vizsgálni, hogy a szerv részére kiadott 
mindenkor érvényben lévő állománytáblázatban megszabott szervezési lét
számot –— a továbbiakban: szervezési létszám — a szerv betartotta–e.

3. A szervezési létszámot túllépni még átmenetileg sem szabad, kivéve, ha a 
szerv állományában:
a) a 21/1958. számú utasításomban foglaltaknak megfelelően a sportolói 

létszámkeret terhére sportolókat,
b) a Tiszti Törvény H/43. pontjában foglaltak szerint átmenetileg be

osztás nélkül lévőket,
c) a személyzeti miniszterhelyettes erre vonatkozó külön utasítása alapján 

létszámfelettieket
foglalkoztatnak. Ez esetben a szervezési létszám az a )—c) alpont alá 
tartozók létszámával léphető túl,

6 . A létszámellenőrzést csak a számfejtőhely ellátásába utalt összlétszám be
tartására vonatkozóan kell elvégezni. Ennél részletesebb létszámellenőr– 
 zés végzése (pl.: a megyei rendőrfőkapitányságok esetében járási kapi
tányságokkéntim, őrsönkénti létszámellenőrzés, vagy a létszám beosztáson
kénti ellenőrzése) a pénzügyi szolgálat részére nem kötelező.
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2. §. Illetmények ellenőrzése.

7. Az illetmények ellenőrzése során vizsgálni kell:
a) az egyes illetményrészek folyósítását szabályozó rendelkezések;
b) a beosztási illetmények tekintetében ezen túlmenően a beosztási illet

mény szervezés, valamint 2. fokozatok alapján számított felhasznál
ható globális beosztási illetménykeret

betartását.

8. Az 1. sz. mellékletben kiadott beosztási illetmény szervezésben szereplő 
illetménycsoportonkénti létszámkeretet túllépni még átmenetileg sem sza
bad, kivéve, ha az illető szervnél a jelen utasításom 1. §. 5. pontjában 
foglaltak alapján a szervezési létszám fölött foglalkoztatnak személyeket.
Ez esetben az illetménycsoportonként megállapított létszámkeret a létszám 
felett foglalkoztatottak számával túlléphető.

9. Ugyancsak túlléphető az egyes illetménycsoportokra megállapított lét
számkeret akkor, ha a túllépés abból kifolyólag áll elő, mert valakit a 
67/1957. és a 11/1958. sz. utasítás alapján az állománytáblázatban en
gedélyezett illetménycsoportnál alacsonyabb illetménycsoportba soroltak 
be. Ez esetben azonban a túllépést a magasabb illetménycsoportban elő
álló megtakarításnak ellensúlyoznia kell.

3. §. Egyéb rendelkezések.

10. Az összlétszám, a beosztási illetménycsoportonkénti létszám, valamint a
2. fokozat alapján számított felhasználható globális beosztási illetmény
keret betartását a létszám és utalványozási gyűjtő adatai alapján kell 
ellenőrizni.

11. Tekintettel arra, hogy a 42/1957. számú utasításom hatálya alá tartozó 
egészségügyi beosztottak, valamint a 47/1957. számú utasításom hatálya 
alá eső gépjárművezetők létszáma az 1. sz. melléklet beosztási illetmény
csoport szerinti részletezésében a sajátos illetményrendszerük miatt nem 
szerepel — az illetményszervezésnek a létszámgyűjtővel való könnyebb 
összehasonlítása céljából — ezeket az utalványozási gyűjtőben elkülönítve 
kell nyilvántartani.

12. Ugyanezen okból kifolyólag:
a) a beteg, iskolára vezényelt, vagy beosztását egyéb ok miatt betölteni 

nem tudó, de a szerv állományába tartozó testületi tagokat helyettesí
teni csak az összlétszámon belül kijelölt helyettesítővel lehet.
A helyettesítő testületi tag beosztási illetményét változatlanul kell 
hagyni és részére — amennyiben erre jogosult —  a 31/1958. számú 
utasításom 5. pontja szerint helyettesítési díjat kell folyósítani;

b) a nyugállományba helyezetteknek, valamint az elhunyt testületi tagok 
hozzátartozóinak — a fennálló rendelkezések szerint járó kéthavi össz– 
illetményt a létszám és utalványozási gyűjtőben, mint „múltra” történő 
utalványozást kell feljegyezni.

13. A beosztási illetményszervezés módosításáról az állománytáblázatban tör
tént változások alapján a Terv– és Pénzügyi Főosztály hivatalból gon
doskodik. A  változtatásokat azonban a számfejtőhelyek a szerv birtoká
ban lévő állománytáblázat alapján kötelesek folyamatosan ellenőrizni és 
az esetleges eltéréseket azonnal a Terv– és Pénzügyi Főosztálynak jelen
teni.

14. Tekintettel az előző pontban foglaltakra, az érintett szervek vezetői biz
tosítsák, hogy a számfejtőhelyek az állománytáblázatokba mindig bete–

 kinthessenek.

III. Az ellenőrzés módja a polgári állományú beosztottak esetében

4. §. Létszámellenőrzés.

15. A polgári állományú beosztottak létszámának ellenőrzése arra terjed ki, 
hogy a mindenkor érvényes állománytáblázat, valamint:

a) a BM. Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály,
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b) a  BM. Tisztiház,
c) a BM. Központi Konyha központi létszámgazdálkodásba nem tartozó 

polgári alkalmazottai esetében az említett szervek éves költségveté
sében megszabott összlétszámot és annak munkakörönkénti részlete
zését a szerv betartotta–e.

16. Az állománytáblázatban, illetve a költségvetésben meghatározott össz
létszámot úgy az állandó, mint az időszaki főfoglalkozású polgári alkal
mazottaknál túllépni még átmenetileg sem szabad, kivéve, ha a létszám– 
ifeletti polgári alkalmazott
a) a 8/1958. számú utasításom 1. pontja alapján katonai, vagy irodai 

beosztást tölt be,
b) a 21/1958. számú utasításomban foglallak szerint a sportolói lét

számkeretbe tartozik,
c) a foglalkoztatását a személyzeti miniszterhelyettes külön utasításban 

engedélyezte.
17. Az állománytáblázatban (költségvetésben) jóváhagyott összlétszámot 

az előírt munkaköri részletezésben kell betartani. A munkaköri részlete
zéstől állománytáblázat módosítás nélkül eltérni csak abban az esetben 
lehet, ha egy magasabb képzettségei kívánó munkakört alacsonyabb kép
zettségű személlyel töltenek be (pl. főelőadó helyett előadót, szakképzett 
szakács helyeit szakképzetlent, vizsgázott kazánfűtő helyett vizsganél– 
külit, stb. alkalmaznak). Az ilyen jellegű eltérés esetén azonban a két 
munkakör közötti alapbér különbozetet meg kell takarítani.

18. A számfejtőhelyek a létszám ellenőrzése céljából, a munkakörönkénti 
engedélyezett és tényleges létszámról a 2. számú melléklet szerinti nyil
vántartást kötelesek vezetni.

5. §. Illetmények ellenőrzése.

19. A polgári alkalmazottak illetményeinek ellenőrzése során vizsgálni kell, 
hogy
a) az egyes illetményrészek folyósítását szabályozó rendelkezéseket be

tartották–e;
b) a polgári alkalmazottak havi alapbérét, a szerv részére — a 43/118— 

1958. számú utasítás 6. pontja alapján — megállapított havi alap– 
bérkeret betartása mellett, a ténylegesen betöltött munkaikörre előírt 
munkaköri bértétel alsó és felső összege közötti összegben állapí
tották–e meg.

20. Az engedélyezett alapbérkeretet túllépni átmenetileg sem szabad, kivéve, 
ha ez a jelen utasítás 16. pontjában felsorolt okok miatt történik.

21. Az engedélyezett alapbérkeretből meg kell takarítani:
a) a be nem töltött létszámhelyekre eső alapbért, legalább az átlagbérnek 

megfelelő összeg erejéig; 
b) a katonai szolgálat miatt ki nem fizetett illetményeket;
c) a jelen utasításom 17. pontjában foglaltak esetében a rendszeresített 

és a ténylegesen betöltött munkakörök átlagbérei közötti összeget;
d) betegség esetén a táppénz és az illetmény közötti különbözetet.

22. Az engedélyezett és folyósított alapbérek nyilvánartása és ellenőrzése cél
jából a számfejtőhelyek a 3. melléklet szerinti kimutatást kötelesek ve
zetni.

6. §. Egyéb rendelkezések.
23. Helyettesítés alkalmával, ha:

a) a helyettesítés külső helyettesítő felvételével történik a 11—2009/1 —
1957., valamint a 29/42— 1958. BM. sz. utasítás (P u T. 1958.
2. sz.) rendelkezései szerint kell eljárni,

b) ha a helyettesítéssel állományba tartozó polgári alkalmazottat bíznak 
meg, a részére járó helyettesítési díjat a 31/1958. sz. miniszterhelyet–
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tesi utasítás 10. pontjában foglaltak szerint kell megállapítani és folyó
sítani.

IV. Vegyes rendelkezések
24. A pénzügyi szervek jelen utasítás alapján kötelesek felhívni az illetékes 

személyzeti szervek, illetve vezetők, parancsnokok figyelmét mindazokra 
az illetménnyel kapcsolatos intézkedésekre (személyi állományra vonat
kozó parancs, szerződés, stb.), amelyek végrehajtása a létszám, vagy be
osztási illetmény, illetve az alapbérkeret túllépését eredményezné. Ha az 
illetékes vezető a pénzügyi szerv jelzése ellenére is ragaszkodik utasításá
nak végrehajtásához, úgy ezt külön írásbeli rendelkezésére végre kell haj
tani és egyidejűleg a BM. Terv– és Pénzügyi Főosztály felé jelenteni kell.

25. A létszám és béralap túllépéséből eredő kárért a 67/1957. sz. miniszter– 
helyettesi utasítás 23. pontja értelmében az előidéző személyek anyagilag 
felelősek. Ha a kár az illetékes vezető ismételt írásbeli parancsának 
végrehajtása miatt állt elő, az anyagi felelősség egyedül őt terheli.

26. A  létszám és béralapgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések megszegése 
miatt előállt károkat a Kártérítési Szabályzat alapján kell a felelősökkel 
megtéríttetni.

27. A létszám– és alapbérkeretek alakulásáról a pénzügyi szervek a negyed
évi költségvetési beszámolójelentések rendszerében kötelesek számot adni. 
Ennek formáját a Terv– és Pénzügyi Főosztály vezetője külön utasítás
ban szabályozza.

28. Jelen utasítás f. évi november hó 1–én lép hatályba, végrehajtásáról a 
pénzügyi és a személyzeti szervek tartoznak gondoskodni.

(10—24/30— 1958.)

Budapest, 1958. november 6.

Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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költségvetési cím
2. számú melléklet.

73
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Kitöltési utasítás

A munkaköri létszámnyilvántartás — a kötelezettség vállalási nyilvántartáshoz 
hasonlóan — arra szolgál, hogy mindenkor megállapítható legyen az állomány
táblázatban, vagy költségvetésben munkakörönként jóváhagyott és a tényleges 
létszám. A létszám–nyilvántartáson ezért csak az állandó jellegű létszám vál
tozásokat, tehát a felvétel, elbocsátást és egyik munkakörből más munkakörbe 
történő átminősítést kell átvezetni. Ezenkívül át kell vezetni az első tényleges 
katonai szolgálatra történt bevonulásból eredő létszámváltozást, ugyanis ebben 
az esetben a bevonult munkaviszonya szünetel és munkaköre a katonai szolgá
lat idejére betölthető. A  betegség, illetménynélküli szabadság, katonai átkép
zés, továbbképzés esetén előforduló időleges távoliét miatt a munkaköri lét
számnyilvántartást változtatni nem szabad.
A munkaköri létszámnyilvántartás 1. hasábjába felfektetéskor a 30. sz. mi
niszterhelyettesi utasítás számát, a változás időpontjául f. évi nov. 15. kell 
feljegyezni. Későbbiekben, a folyamatos vezetéskor a felvételt, elbocsátást, 
átsorolást elrendelő ügyirat számát, a polgári alkalmazott nevét, és a változás 
hatályát kell feltüntetni.

A  munkaköri létszám hasábokba felfektetéskor felül a munkaköri kulcsszámot 
és a munkakör megnevezését kell feljegyezni. Az engedélyezett létszám hasáb
nak mindenkor az érvényben lévő állománytáblázatban megadott munkakörön– 
kénti, illetve összlétszámot kell mutatni. Más az engedélyezett létszám hasá
bokba nem szerepelhet.

A  tényleges létszám hasábba mindenkor a pillanatnyi helyzetnek kell tükrö
ződni. Ezért a létszámnyilvántartás felfektetése után a munkakörük tényleges 
létszám hasábjába lévő számot a változásnak megfelelően növelni, vagy csök
kenteni kell.
Az időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazottakat a nyilvántartásba felvenni 
nem kell.
A nyilvántartást a túloldali mintának és a szükségletnek megfelelően házilag 
keli elkészíteni.
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szerv
3. számú melléklet.

N Y I L V Á N T A R T Á S
az engedélyezett és tényleges alapbérről
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Kitöltési utasítás

Az engedélyezett és tényleges alapbérre vonatkozó nyilvántartás két részre 
, oszlik. Az 1—3 hasábban a változásokat egyedileg tüntetjük fel, míg a 4— 11. 

hasábok az összesített adatok nyilvántartására szolgálnak.

A  nyilvántartás, céljait tekintve, kötelezettségvállalás nyilvántartásnak felel 
meg, amelyből mindenkor ki kell tűnni az állományba tartozó polgári alkalma
zottak költségvetésileg biztosított havi alapbérkeretének, a tényleges besorolá
sokra az alapbérből már lekötött és az új felvételekre, valamint átsorolásokra 
még felhasználható összegnek. Ebből következik, hogy az illetményt érintő 
változások közül csak azokat kell az alapbér nyilvántartáson átvezetni, ame
lyek az alapbéreket állandó jelleggel módosítják.

Ezek:
— a felvétellel,
— az átsorolással, és
— az elbocsátással kapcsolatos illetményváltozások.
Az első tényleges (két éves) katonai szolgálat miatt bekövetkező illetmény 
beszüntetés esetén az alapbér nyilvántartást szintén módosítani kell, ugyanis 
a bevonulás folytán a bevonult munkaviszonya szünetel és az ellátatlan lét
számhely betölthető.

Az időleges távoliét miatt bekövetkező, az illetményt csak átmenetileg érintő 
változások esetén a nyilvántartást módosítani nem kell. Nem szabad tehát mó
dosítani az alapbérekről szóló adatokat
— betegség,
— illetménynélküli szabadság,
— katonai átképzésre, továbbképzésre történő behívás,
— szülési szabadság 
esetén.

Elmondottak alapján a polgári alkalmazottak létszám és utalványozási gyűj
tője folyósított és besorolás szerinti alapilletmény hasábjának az engedélyezett 
és tényleges alapbér nyilvántartással nem kell egyezni.

A nyilvántartást az alábbiak szerint kell vezetni:
— az 1. hasábba felfektetéskor a 30. sz. miniszterhelyettesi utasítás számát, 

továbbiakban a polgári alkalmazotti alapbért érintő utasítások, parancsok, 
stb. számát és tárgyát kell feltüntetni,

— a 2. hasábba felfektetéskor november 15–ét kell bejegyezni, a folyamatos 
vezetéskor értelemszerűen kell kitölteni,

— a 3. hasábba felfektetéskor a tényleges létszám besorolás szerinti összalap– 
bérét, folyamatos vezetéskor a tényleges alapbér változás összegét kell be
írni,

— a 4. hasábba felfektetéskor a tényleges létszám besorolás szerinti össz– 
alapbére írandó, amelyet a folyamatos változások összegeivel minden eset
ben módosítani, növelni vagy csökkenteni kell.

— az 3. és 6. hasábba a betöltetlen állások számát és az ezekre eső 60 száza
lékos beállási szinttel számított alapbért kell feljegyezni, és folyamatosan 
változtatni, ha a betöltetlen állások számában növekedés, vagy csökkenés 
áll be,

— a 7. hasábba a 4. és 6. hasáb együttes összegének kell szerepelni,
— a 8. hasábba a 43— 118/1958. sz. ut. mellékletében meghatározott munka

körönkénti átlagbér és a munkakörönként engedélyezett létszám szorzata 
szerint kiszámított keretösszeget kell feljegyezni és a bekövetkező munka
köri létszám változásokkal párhuzamosan módosítani.

— a 9. hasábnak a havi alapbér (7. hasáb) és az engedélyezett alapbér 
keret (8. hasáb) közötti különbözetet kell tartalmazni,

— a 10. hasáb a tényleges átlag alapbér (4. hasáb és a tényleges létszám 
hányadosa),
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— a 11. hasáb az engedélyezett átlag alapbér (8. hasáb és az engedélyezett 
létszám hányadosa) feltüntetésére szolgál.

A 10. és 11. hasáb adatait elég a minden hó utolsó napján fennálló helyzet
nek megfelelően kiszámítani.
Az időszaki főfoglalkozású alkalmazottak alapbére a nyilvántartásban nem 
szerepelhet. Ezeknek a megállapított évi alapbérkeretét külön, a szervnek leg
megfelelőbb formában úgy kell nyilvántartani, hogy az évi keret, a felhasz
nálás és a még rendelkezésre álló összeg bármikor megállapítható legyen.

Ugyancsak nem vehetők fel a nyilvántartásba a 42/1957. sz. miniszterhelyet
tesi utasítás hatálya alá tartozó polgári egészségügyi beosztottak. Ezeket — 
mivel külön létszám és utalványozási gyűjtőt vezetnek róluk — külön nyilván
tartani nem kell. A  beszámolójelentés 6. sz. táblázatának IV. részében a tény
leges beosztási illetmények összegét a létszám és utalványozási gyűjtőből kell 
feljegyezni.

Az engedélyezett és tényleges alapbérről vezetett nyilvántartást a 3. sz. mel
léklet szerinti mintának és a szükségletnek megfelelően házilag kell elkészíteni.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

31. számú utasítása

TÁRGY: Alapilletmények megállapítása és folyósítása  
tárgyában megjelent 67/1957. sz. Miniszterhelyettesi 

utasítás kiegészítése, illetve módosítása

Az alapilletmények megállapítása és folyósítása tárgyában 1957. december 
18–án kiadott 67. számú miniszterhelyettesi utasítást (2/1957. sz. Put. 1. p.
1. lap.) (továbbiakban: Ut.) az alábbiakkal egészítem ki, illetve módosítom:

1. Az Ut. 3. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép:
„3. alapilletmények alatt

a) hivatásos és tsz. katonai, vagy irodai rendfokozatú állománynál
— a rendfokozati illetményt,
— a beosztási illetményt,
— a szolgálati időpótlékot,
— a helyettesítési díjat,

b) az állandó és időszaki főfoglalkozású polgári állománynál
— a munkaköri besorolásnak megfelelő alapilletményt,
— a korpótlékot,
— a helyettesítési díjat 
kell érteni.”

2. Az Ut. 6. pontjának második mondata helyett a következő szöveg érvé
nyes: „A rendfokozati illetmények összegeit az 1958. március hó 21–én 
kelt 11. sz. miniszterhelyettesi utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza" .

3. Az Ut. 14. pontjának második mondata helyett: ,,A beosztási illetmé
nyek összegeit az 1958. március hó 21–én kelt 11. sz. miniszterhelyettesi 
utasítás 2. sz. melléklete tartalmazza”.

4. Az Ut. 25. pontja helyébe a következő szövegezés lép: „A beosztási 
illetmény folyósítása új kinevezés és illetménynélküli szabadságról való 
újbóli szolgálatbalépés esetén ugyanúgy történik, mint a rendfokozati 
illetményé”.

5. Az Ut. 27., 28., 29., 30., és 31. pontja érvényét veszti, helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:
„27. a helyettesítők részére, amennyiben a helyettesítés időtartama a 30 
napot meghaladja, a helyettesítés első napjától kezdődően — tehát vissza
menőleg is — a helyettesített beosztásra érvényes beosztási illetménycso
port 3. fokozata és a helyettesítő beosztási illetménye közötti különbsé
get kell helyettesítési díjként folyósítani, a helyettesítés idejére.
A helyettesítési díj nem osztható, tehát a helyettesítés megkezdésének 
napját követő hó 1–től (ha a helyettesítés a hó 1. napján kezdődött, úgy 
ettől a naptól) kezdve kell folyósítani annak a hónapnak a végéig, 
amelybe a helyettesítés utolsó napja esik.
Szervezetszerű helyettes részére helyettesítési díj csak hat hónapot (180 
napot) meghaladó helyettesítés esetén és csak a hatodik hónapot követő 
hó 1. napjától folyósítható, előzőekben foglalt szabályok szerint.
A helyettesítés időtartamába nem szabad beszámítani azt az időt, amelyet 
a helyettesített rendes fizetett szabadságon töltött.
A helyettesítési díj a 01/21 kv. tétel terhére számolandó el.
28. Tartós (30 napnál hosszabb) vezénylés esetén szintén a helyettesí
tésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
29. Mind a helyettesítés, mind a vezénylés eseteiben az illetményt módo
sítani csak akkor szabad, ha helyettesített, vagy a vezénylés helye sze–
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rinti beosztásra vonatkozó illetmény a helyettesítő, illetve vezényelt illet
ményénél magasabb.
30. A  helyettesítést és a vezénylést személyi állományra vonatkozó pa
rancsban kell elrendelni.

\

Helyettesítés esetén a személyi állományra vonatkozó parancsban szere
pelni kell a „ . . .  X. beosztás helyettesként való ellátásával megbízóim . . . ” ,
betöltött létszámhelyre történő vezénylés esetén a .......vezénylem és X.
beosztás helyettesként való ellátásával megbízom...” szövegnek.

31. Ideiglenes megbízás esetén a beosztás ellátásával megbízott személy 
részére az új beosztásnak megfelelő beosztási illetmény ugyanazon felté
telek mellett jár, mint a végleges megbízás esetén. Az ideiglenes megbí
zást személyi állományra vonatkozó parancsban kell elrendelni.

Ideiglenes megbízást csak betöltetlen létszámhely ellátására szabad adni. 
Betöltött, átmenetileg üres létszámhely ellátására a helyettesítésre vonat
kozó szabályokat kell alkalmazni.”

6. Az Ut. 42. pontját második bekezdésként az alábbiakkal egészítem ki:
A  szolgálati időpótlékot — a szolgálati viszonyban eltöltött idő igazolása 
mellett — a szolgálatba lépéstől számított három hónapon belül kell 
kérni. A  három hónapon túl beadott kérelmek esetében a szolgálati idő
pótlékot visszamenőleg legfeljebb a kérelem beadását megelőző három 
hónapra lehet folyósítani. Ebbe a három hónapba a kérelem beadásának 
hónapja is beleszámít.

7. Az Ut. 48. pontjához kiegészítésként:
Nem' jár felmondási illetmény, ha elbocsátását a testületi tag maga kérte. 
Ebben az esetben az illetményeket azzal a nappal kell beszüntetni, amely– 
lyel a testületi tagot a szolgálat ellátása alól felmentik.
Ha az elbocsátás nem fegyelmi úton történik, az igénybe nem vett évi 
rendes szabadságnak (továbbiakban: szabadság) a szolgálati viszonyban 
töltött teljes naptári hónapokra eső arányos részét pénzben meg kell vál
tani.
Amennyiben a testületi tag a szabadságidő arányos hányadánál többet 
vett ki, emiatt illetményéből levonást eszközölni nem kell, a munkaválla
lási igazolási lapra azonban a többletként kivett szabadságnapok számát 
fel kell jegyezni.
Fegyelmi elbocsátás esetén a ki nem vett szabadságot pénzben megvál
tani nem szabad. A  ki nem vett szabadságnapok számát a munkavállalói 
igazolási lapra fel kell jegyezni, mert az új munkahely ennek a szabad
ságidőnek felét kiadja.
Ha a fegyelmi úton elbocsátott testületi tag szabadságából az elbocsátás 
napjáig járó arányos résznél többet vett igénybe, az ennek megfelelő ösz– 
szeget, amennyiben még illetmény járandóság van, le kell vonni, ellen
kező esetben a munkavállalói igazolási lapon mint tartozást fel kell tün
tetni.
Nyugdíjra jogosult irodai rendfokozatú testületi tag elbocsátása esetén:
— ha az elbocsátást a testületi tag kérte, azzal a nappal, amelyen az 

elbocsátás tényét vele közölték, illetve a szolgálat alól felmentették,
— ha az elbocsátást a szolgálati érdek tette szükségessé, az elbocsátás 

közlésének, illetve a munka végzése alól történt felmentésnek napját 
követő 15 naptári nap leteltével.

8. Az Ut. 64. pontja c) alpontjához:
Ezen a jogcímen a munkaviszony csak akkor szüntethető meg, ha a dol
gozót a felmondás előtt legalább kétízben figyelmeztették arra, hogy 
munkáját megfelelően lássa el.

9. Az Ut. 67. pontjához:
Az Ut. 64. pontjának c) alpontjában foglaltakat ez esetben is alkalmazni 
kell.

10. Az Ut. 81. pontja helyett a következő szöveg érvényes:
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„81. A  polgári alkalmazott szerződés szerinti munkakörének megváltoz
tatására, csak az alkalmazásra jogosult vezető intézkedhet abban az 
esetben, ha betöltetlen létszámhely van. 
A  betöltött, de betegség, illetménynélküli szabadság, stb. miatt átmeneti
leg üres állások ellátását, helyettesítő beállításával kell megoldani.
A  helyettesítő, vagy külső, vagy állományba tartozó személy lehet.
A külső (állományon kívüli) helyettesítő díjazására a 11—2009/1 — 
1957. és a 29/42— 1958. BM. sz. utasítások vonatkoznak.
Az állományba tartozó polgári alkalmazott részére, a helyettesített munka
körre vonatkozó bértétel 60 százalékos átlagának összege és a helyette
sítő alapilletménye közötti különbséget kell helyettesítési díjként folyó
sítani. Az állományba tartozó polgári alkalmazottak helyettesítési díjá
nak folyósítására az Ut. 27. pontjában foglaltakat kell értelemszerűen 
alkalmazni.”

11. Az Ut. 80. pontjának a) alpontja a következő szövegre módosul:
,,a) felvétel és illetménynélküli szabadság letelte esetén a tényleges mun– 
kábaállás napjától,”

12. Az Ut. 98. pontjához kiegészítésként:
Ha az alkalmazott több munkahelyen dolgozott, a szolgálati idő kiszámí
tásánál az egyes munkaviszonyban töltött idők között csak a 30 napnál 
hosszabb időtartamú megszakításokat nem lehet a korpótlék megállapítá
sának alapját képező időbe beszámítani. A 30 napnál kisebb időtar
tamú megszakítások a szolgálati időbe beszámítanak.
A  beszámítható szolgálati időket össze kell adni és az így jelentkező idő
pontot kell a szolgálati idő kezdetének tekinteni. A  betegség, terhesség, 
szülés folytán igazoltan mulasztott időket a korpótlék szempontjából 
tényleges szolgálati időként kell figyelembe venni.

13. Az Ut. 100. pontjának a) és b) alpontja helyébe a következő szövege
zés lép:
a) felmondás (elbocsátás) esetén:

— ha a felmondás a BM. részéről történt azzal a nappal, amikor a 
felmondásról szóló határozat kézbesítése, illetve a tényleges szol
gálat alól történt felmentés napját követő 15 naptári nap letelt,

— ha a felmondás az alkalmazott részéről történt azzal a nappal, 
amikor a felmondás elfogadását az alkalmazottal közölték, illetve 
amely nappal munkakörének ellátása alól felmentették.

b) nyugdíjra jogosult alkalmazott elbocsátása esetén:
— ha az elbocsátást az alkalmazott kérte, azzal a nappal, amelyen 

az alkalmazottal az elbocsátás tényét közölték, illetve a munka 
végzése alól felmentették,

— ha az elbocsátást a szolgálati érdek tette szükségessé, az elbocsá
tás közlésének, illetve a munka végzése alól történt felmentésnek 
napját követő 15 naptári nap leteltével.”

14. Az Ut. 100. pontjához kiegészítésként a következő i) alpontot kell fel
venni:
i) a polgári alkalmazottak elbocsátása miatt előálló illetmény beszün

tetések esetén az igénybe nem vett arányosan járó szabadságok meg
váltására vonatkozóan az Ut. 48. pontjában foglaltak az irányadók.

Jelen utasítás kiadása napjával lép érvénybe. Végrehajtásáról a pénzügyi és 
személyzeti szervek tartoznak gondoskodni.

(10—24/31— 1958.)
Budapest, 1958. október 30.

Bartos Antal s. k.
* miniszterhelyettes
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TÁRGY: Családi pótlék

A családi pótlékról szóló 42/1958. (V II. 8.) Korm. számú rendeletnek,
 valamint a Munkaügyi Miniszter 8/1958. (V II. 13.) Mü. M. számú rende

letének végrehajtására az alábbiakat rendelem:

I.
1. A 322—Cs—4/1— 1957. szám alatt kiadott utasítás (1957. évi 2. sz. Pü. 

Ut. 35. oldal) 1958. július hó 31 napjával hatályát veszti.
2. A  jelen utasításban foglaltakat — az utasítás hatálya alá tartozó vala

mennyi beosztottra nézve egységesen — az 1958. augusztus 1. napjától
járó családi pótlékra kell alkalmazni.

II.
A családi pótlékra jogosultságról általában

1. § .
1. Családi pótlékra jogosult minden

a) szolgálati viszonyban, illetve (továbbiakban: szolgálati viszony) 
munkaviszonyban álló rendfokozattal ellátott testületi tag és polgári 
állományú alkalmazott (a továbbiakban: beosztott) aki,

b) főfoglalkozása alapján az állami társadalombiztosítás keretében beteg
ségi biztosítás alá esik.

2. A jelen utasítás alkalmazása szempontjából:
a) rendfokozattal ellátott testületi tagnak: a hivatásos, katonai rendfoko– 

kozatú tiszteket, tiszthelyetteseket, tsz. tiszthelyetteseket és az irodai 
rendfokozatúakat,

b) polgári állományú alkalmazottaknak az állományba tartozó és időszaki 
főfoglalkozású polgári alkalmazottakat, valamint a főfoglalkozású ál
lományon kívüli alkalmi munkavállalókat kell tekinteni.

3. Betegségi biztosítás alá esik minden a 3135/1958. sz. utasítás 2. §. 2–pont
jában felsorolt beosztott.

4. A családi pótlékra jogosultság szempontjából:

a) több egyidejűleg folytatott foglalkozás esetében azt a foglalkozást kell 
főfoglalkozásnak tekinteni, amelyből a legtöbb kereset vagy jövede
lem származik. Egyenlő összegű kereset vagy jövedelem esetében a na
gyobb elfoglaltsággal járó foglalkozást kell főfoglalkozásnak tekinteni.

b) Keresetre és jövedelemre tekintet nélkül főfoglalkozásnak kell tekin
teni azt a szolgálati viszonyt, amelyben az alkalmazott munkaideje a 
Munka Törvénykönyvében vagy más jogszabályban az illető iparágra 
vagy munkakörre megállapított heti munkaidőt eléri.

c) Egy vagy több részfoglalkozású orvos abban az esetben jogosult csa–
 ládi pótlékra, ha az állami (vagy vasúti) egészségügyi szolgálat szer

veinél vállalt egy vagy több részfoglalkozására megállapított munka
ideje, a heti huszonnégy órát eléri vagy meghaladja.

d) Ha a beosztottat a BM. betegség esetén biztosítani tartozik ugyan, 
azonban a beosztottnak a BM–al szemben fennálló szolgálati viszonya 
(végzett munkája) nem a főfoglalkozása, családi pótlékra nem jogosult.

e) A mellékfoglalkozása (második állása) alapján a beosztott családi 
pótlékra nem jogosult.

A családi pótlék összege

2. §.
1. Az egy naptári hónapra járó családi pótlék összege a következő:

2 gyermek után összesen 75,— Ft
3 gyermek után összesen 180,— Ft
4 gyermek után összesen 260,— Ft
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3 gyermek után összesen

C
D Ft

6 gyermek után összesen 450,— Ft
7 gyermek után összesen 560,— Ft
8 gyermek után összesen 680,— Ft
9 gyermek után összesen 810,— Ft

10 gyermek után összesen 975,— Ft
11 gyermek után összesen 1155,— Ft
12 gyermek után összesen 1350,— Ft

2. Minden további gyermek után a tizenkét gyermek után járó családi pótlé
kot 210—210 forinttal kell emelni.

3. A 3. §. 12. és 13. pontja alapján egy gyermek után járó családi pótlék 
összege havi 30,— forint.

A családi pótlékra jogosultság részletes szabályai

3. §.

1. A  beosztottnak családi pótlék jár a tizenhatodik életévét még be nem töl
tött gyermeke, mostohagyermeke, örökbefogadott gyermeke, nevelt gyer
meke, unokája és testvére (a továbbiakban: gyermek) után, tekintet nél
kül arra, hogy a gyermeknek keresete vagy jövedelme van–e akkor, ha 
— az egyéb feltételek fennállása esetén — őket az alkalmazott állandóan 
saját háztartásában tartja el, vagy tanintézetben saját költségén nevelteti.

 Az eltartást, vagy neveltetést félévenként igazoltatni kell.

2. Az iskolai tanulmányokat folytató gyermek után a családi pótlék a kö
zép, vagy középfokú iskolai tanulmányok befejezéséig, legfeljebb azon
ban a gyermek tizenkilencedik életévének betöltéséig jár. A továbbtanulás 
címén folyósított családi pótlék a tanulmányi szünidő alatt is jár, legfel
jebb azonban annak a hónapnak utolsó napjáig amelyben a gyermek 
tizenkilencedik életévét betöltötte.

3. A családi pótlékra jogosultság szempontjából közép, vagy középfokú 
iskolai oktatás keretében tanulmányt folytatónak kell tekinteni a közép
iskolák, technikumok tanulóin kívül a képzőintézetek (tanítóképző, ápoló
nőképző, stb.) és a szakiskolák (ipari, mezőgazdasági, zenei szakiskolák, 
gyors és gépíró iskolák, stb.) tanulóit, ha e tanulmányok megkezdése 
előtt érettségi vizsgát nem teltek.

4. A  tanulmányi családi pótlék az után a gyermek után is jár, aki orvosi 
igazolás szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatkozása miatt tanul
mányait, mint magántanuló végzi.

5. A közép, vagy középfokú iskolai tanulmányok befejezését követő nyári 
szünidő tartamára tanulmányi családi pótlék nem jár, kivéve, ha a gyer
mek a tanév befejezésekor önhibáján kívül záró vizsgát nem tehetett.

6. A tizenhatodik életévét betöltött első és másodéves ipari (kereskedő) 
tanuló gyermek után — a gyermek keresetének (ösztöndíjának) összegére 
tekintet nélkül — a családi pótlék legfeljebb a tizennyolcadik életévének 
betöltéséig jár. A tanviszony fennállását ilyen esetben félévenként iga
zoltatni kell.

7. Az után a gyermek után, aki az 1—6. pontban meghatározott jogosult– 
sági időtartam lejárta előtt testi vagy szellemi fogyatkozása miatt munka– 
képességét — orvosi igazolás szerint — legalább 67 százalékban tartósan 
elvesztette, ennek az állapotnak a tartamára a családi pótlék korhatárra 
tekintet nélkül jár akkor, ha a munkaképességcsökkenés, illetőleg 
munkaképtelenség legalább egy éve tart, vagy — keletkezésének időpont
jától számítva — előreláthatóan legalább egy évig tartani fog.

8. A betegség okozta átmeneti munkaképtelenség alapján a gyermek után 
családi pótlék abban az esetben sem jár, ha a betegség jellegéből követ
kezően ez az állapot egyébként huzamosabb időn át fennáll. A gümőkor–
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ban szenvedő gyermek után azonban jár a családi pótlék, ha a betegség 
az orvosi igazolás szerint legalább egy éven át tartó munkaképtelenséget 
okoz és ez a munkaképtelenség a gyermek tizenhatodik életévének betöl
tése, vagy a 3. §. 2—6. pontjában meghatározott jogosultsági időtartam 
lejárta előtt keletkezett.

9. A beosztott családi pótlékra abban az esetben jogosult, ha saját háztar
tásában legalább két, a 3. §. 1—8. pontjaiban megjelölt gyermeket tart el.

10. Ha a gyermek eltartásáról többen gondoskodnak, eltartójának azt kell 
tekinteni, akinek a háztartásában a gyermek él. Ha ilyen esetben a gyer
mek egyik eltartója háztartásában sem él, eltartójának azt kell tekinteni, 
aki eltartásáról túlnyomórészben gondoskodik.

11. Ha a beosztott mindegyik gyermeke, vagy gyermekei közül egyesek olyan 
családi pótlékra nem jogosult nagyszülő háztartásában élnek, aki eltar
tásukról egészen vagy túlnyomórészben gondoskodik, a családi pótlékot 
— az egyéb feltételek fennállása esetében — ha az alkalmazott jogán kell 
megállapítani és a nagyszülő által eltartott gyermekre (gyermekekre) eső 
összeget (arányos összeget) a nagyszülő részére kell kifizetni.

12. Az egyedülálló nő — beosztott egy gyermeke után is jogosult családi pót
lékra. Ebből a szempontból egyedülálló nő — beosztottnak kell tekinteni:
a) aki nem él házasságban,
b) akinek férje első tényleges katonai szolgálatot teljesít,
c) akinek férje testi vagy szellemi fogyatkozása vagy betegsége miatt

előreláthatóan legalább hat hónapon át kereső foglalkozást folytatni 
nem tud és táppénzben vagy öregségi, rokkantsági nyugdíjban nem 
részesül, 

d) akinek férje előzetes letartóztatásban vagy közbiztonsági őrizetben 
van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti.

13. A 2. §. 12. pontjának a) alpontjában említett házasságban nem élő nő
alkalmazott alatt az özvegy nőt, a törvényesen elvált vagy különélő nőt, 
a leányanyát, továbbá a házassági kötelékben nem élő leánytestvért, nagy
anyát és nevelőanyát kell érteni.

14. Nem lehet egyedülálló nőalkalmazottnak tekinteni azt, akinek élettársa 
van, mindaddig — amíg az együttélés fennáll.

15. A testi vagy szellemi fogyatkozás miatt teljesen munkaképtelen és gon
dozásra szoruló gyermek után a beosztott a gyermek korára tekintet nél
kül abban az esetben is jogosult családi pótlékra, ha csak egy gyermeke 
van és a gyermeknek ez a fogyatkozása — orvosi igazolás szerint — a 
3. §. 1—6. pontjában meghatározott jogosultsági időtartam lejárta előtt 
keletkezett.

16. A családi pótlék abban az esetben is jár, ha a beosztott gyermekét magán– 
személynél, tanintézetben, csecsemőotthonban, illetőleg egészségügyi gyer
mekotthonban saját költségére helyezte el és az eltartás költségeihez gyer
mekenként legalább havi 30 forint összeggel járul hozzá.

4. §.
1. Nem jár családi pótlék az után a gyermek után:

a) akinek teljes ellátásáról az állam ingyenesen gondoskodik,
b) akit ipari tanulóotthonban helyeztek el,
c) aki a családi pótlékkal egyenlő, vagy azt meghaladó összegű árvaellá

tásban részesül, (ha az árvaellátás összege kisebb, a családi pótlék ösz– 
szegébe az árvaellátást be kell számítani),

d) aki után akár a beosztott, akár más személy, gyermeknevelési pótlék
ban részesül.

2. Az 1. pont c) alpontjában foglalt rendelkezést nem lehet alkalmazni, ha a 
családi pótlékra egyedülálló nő beosztott (3. §. 12— 13. pontja) jogosult.

3. A beosztottnak nem jár családi pótlék azon gyermeke után, aki az ará
nyosan reá eső családi pótlékkal egyenlő vagy azt meghaladó összegű
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árvaellátásban részesül. Ha az árvaellátás összege a gyermekre eső csa
ládi pótlék összegénél kisebb, a beosztottnak családi pótlék címén a két 
összeg közötti különbözet jár.

4. Ha az alkalmazottnak több gyermeke van és ezeknek nem mindegyike része
sül árvaellátásban, a 4. §. 3. pontjában foglaltakat csak az árvaellátás
ban részesülő gyermek vonatkozásában kell alkalmazni. A többi gyermek 
után járó családi pótlék megállapításánál az árvaellátásban részesülő gyer
meket minden esetben figyelembe kell venni. (Pl. ha három gyermek közül 
csak az egyik jogosult havi 100,— Ft árvaellátásra, akkor ez után a gyer
mek után családi pótlék nem jár, míg a másik két gyermek után, a három 
gyermek után járó havi 180,— Ft kétharmadát, vagyis 120,— Ft családi 
pótlékot kell folyósítani.)

5. A  családi pótlék teljes összegben jár azon gyermek után, aki a hadigondo
zás keretében, a hadigondozásra vonatkozó jogszabályok alapján részesül 
árvajáradékban vagy nevelési pótlékban.

6. Az árvaellátásban részesülő gyermek (gyermekek) után teljes összegben 
jár a családi pótlék annak az egyedülálló nő beosztottnak (3. §. 12— 13. 
pontja) aki egy gyermek után is jogosult családi pótlékra.

7. Ha a beosztott árvaellátásra jogosult gyermek után igényel családi pótlékot, 
fel kell hívni, csatolja az árvaellátást folyósító szerv igazolását arról, hogy 
a gyermek milyen összegű árvaellátásban részesül.

5. §.

1. Az alkalmazott arra a naptári hónapra jogosult családi pótlékra, amelyben 
legalább huszonegy napot töltött szolgálati viszonyban.

2. Az a szolgálati viszonyban álló beosztott, aki munkaszerződése értelmében
csak a hét, illetve hónap egyes napjain köteles munkát végezni, családi pót
lékra csak abban az esetben jogosult, ha a munkaszerződésben naptári 
hónaponként legalább tizennyolc napi munka végzésére vállalt kötelezett
séget. 

3. Az 3. §. 1. pontban előírt huszonegy napos szolgálati viszony megálla
pításánál a heti pihenőnapot is be kell számítani. Ha a beosztott szolgá
lati viszonya közvetlenül a heti pihenőnap előtt szűnt meg, az azt követő 
napot is szolgálati viszonyban töltött napként kell figyelembe venni.

4. Az 3. §. 2. pontjában előírt tizennyolc munkanap megállapításánál a heti 
pihenőnapot csak abban az esetben lehet munkában töltött napnak tekin
teni, ha a beosztott ezen a napon is munkát végzett.

5. Az 5. §. 2. pontja alapján annak a beosztottnak jár családi pótlék, aki
 a naptári hónapban legalább tizennyolc napon dolgozik és a havi munka

ideje a kilencvenhat órát eléri vagy meghaladja. Ha pedig a munkaszer
ződés munkavégzés napjait a hét egyes napjaira állapítja meg, a családi 
pótlék annak a beosztottnak jár, aki minden héten legalább négy napon dol
gozott és a heti munkaideje a huszonnégy órát eléri vagy meghaladja.

6. Családi pótlék — az egyéb feltételek fennállása esetében — arra a hó
napra is jár, amelyben a beosztott az előírt huszonegy napos munkavi
szonyt, illetőleg a tizennyolc munkanapot nem egy, hanem több munkál
tatónál szerezte meg. Ilyen esetben a családi pótlék megállapítására és 
folyósítására az a kifizető szerv illetékes, amelyhez a beosztott a szolgálati 
viszony huszonegyedik napján, illetőleg a tizennyolcadik munkanapon tar
tozik.

7. Azokat a napokat, amelyekre a beosztott táppénzt, vagy terhességi — 
gyermekágyi segélyt kap, szolgálati viszonyban töltött napoknak kell tekin
teni.

8. Ha a beosztott szolgálati viszonyának megszűnését követő időre táppénzt 
kap, vagy terhességi gyermekágyi segélyben részesül, erre az időre a csa
ládi pótlékot az a szerv köteles fizetni, amely az alkalmazott részére a 
szolgálati viszony megszűnése előtt a családi pótlék megállapítására és 
folyósítására illetékes volt.
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1. A családi pótlék jár a katonai szolgálat idejére is, ha a beosztott a bevo
nulás hónapjában vagy az ezt megelőző hónapban családi pótlékra igényt– 
adó szolgálati viszonyban állott.
A családi pótlékra jogosultság szempontjából katonai szolgálaton:
a) az első tényleges katonai szolgálatot,
b) a tartalékos tiszti, tiszthelyettesi és legénységi kiképzést (továbbkép

zést) kell érteni.

2. A meghalt beosztott jogán az elhalálozást követően további hat hónapra is 
jár a családi pótlék annak, aki a gyermek (gyermekek) eltartásáról gon
doskodik, feltéve, hogy a beosztott az elhalálozás hónapjában vagy az ezt 
megelőző hónapban családi pótlékra igénytadó szolgálati viszonyban állott, 
vagy táppénzben, terhességi gyermekágyi segélyben részesült.

3. A 6. §. 1. és 2. pontjában említett családi pótlékra igénytadó szolgálati 
viszonyban állónak azt a beosztottat kell tekinteni, aki a katonai szolgálatra 
bevonulás, illetőleg az elhalálozás hónapjában vagy az ezt megelőző hó
napban az 3. §–ban előírt szolgálati viszonyt (munkanapokat) megszerezte, 
tekintet nélkül arra, hogy a figyelembe vett hónapra családi pótlékot 
kapott–e.

4. Az 3. §. 2. pontjában foglaltak alapján a családi pótlék az elhalálozást 
követő hónap első napjától számított hat hónapra jár az esetben, ha az 
elhalálozás hónapjában a beosztott a 21 naptári, illetve a 18 munkanapot 
megszerezte. Ha azonban a beosztott az elhalálozás hónapjában az előírt 
szolgálati viszonyban töltött időt (21, illetve 18 nap) nem szerezte meg, 
a hat hónapot az elhalálozás hónapjának első napjától kell számítani.

3. A  meghalt alkalmazott jogán a gyermeket (gyermekeket) eltartó személy
nek járó (családi pótlékot az elhalálozást követő hat hónapra az árvaellá
tásra tekintet nélkül teljes összegben kell kifizetni.

6. Családi pótlékra jogosult az a beosztott is, aki a Mezőgazdasági Akadé
mián, továbbá külföldön ösztöndíjjal tanulmányokat folytat, úgyszintén, 
ha állami vagy társadalmi szervek által rendezett egésznapos iskolán (tan
folyamon, edzőtáborban) vesz részt, feltéve, hogy a tanulmányokat köz
vetlenül megelőzően családi pótlékra igénytadó szolgálati viszonyban 
állott.

7. A  6. §. alapján járó családi pótlékot az az illetményszámfejtőhely köte
les fizetni, amely a beosztott részére a megelőző szolgálati viszony alapján 
a családi pótlék megállapítására és folyósítására illetékes volt.

7. §.
1. Ugyanazon gyermek után ugyanarra az időre családi pótlékot csak egy 

beosztott kaphat. A családi pótlék csak egyféle jogcímen jár. Ha a be
osztott nyugellátásban is részesül és ez alapon családi pótlékra jogosult, 
a családi pótlék a nyugellátás alapján illeti meg.

2. Ha a szülők együtt élnek és a családi pótlékra jogosultság feltételei mind
két szülőnél fennállanak, a családi pótlékot az apa jogán kell megállapí
tani. Ha az apa családjáról, gyermekeiről nem gondoskodik, a családi 
pótlék az anya jogán jár.

3. Ha az együttélő szülők közül az apa családi pótlékra nem jogosult, a csa
ládi pótlék az anya jogán abban az esetben állapítható meg, ha az apa:
a) testi vagy szellemi fogyatkozása, vagy betegsége miatt előreláthatóan 

legalább hat hónapon át keresőfoglalkozást folytatni nem tud,
b) havi 500,— forintot meg nem haladó nyugellátásban (járadékban) 

részesül és ezen felül egyéb keresete, jövedelme nincsen,
c) családjáról, gyermekeiről nem gondoskodik,
d) ösztöndíjas egyetemi hallgató.

4. Az anya jogán családi pótlékot azon a címen megállapítani, hogy az apa 
családjáról, gyermekeiről nem gondoskodik, (7. §. 2. pont és 3. pont c) 
alpontja) csak abban az esetben lehet, ha ezt a tényt a községi (városi, 
városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága igazolja.
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3. H a  a szülők nem élnek együtt, a családi pótlék azt a szülőt illeti meg, 
akinél a gyermek, illetőleg a gyermekek vannak.

6. Ha a gyermekeket a törvényesen elvált vagy különélő szülők egyikénél 
helyezték el és a családi pótlékra jogosultság feltételei mindkét szülőnél 
fennállanak, a családi pótlékot annak a szülőnek jogán kell megállapí
tani, akinek háztartásában a gyermekek (gyermek) vannak. Ha pedig 
a gyermekek közül egyesek az apánál, mások az anyánál vannak, a csa
ládi pótlékot az apa jogán kell megállapítani és az anyánál elhelyezett 
gyermekre (gyermekekre) eső részt az anyának kell folyósítani.
(Pl.: a családi pótlékra jogosult különélő szülők három gyermeke közül 
kettő az apánál, egy pedig az anyánál van. A  három gyermek után járó 
havi 180,— forint családi pótlékot az apa jogán kell megállapítani és 
120,— forintot az apának, 60,— forintot pedig az anyának kell folyó
sítani.)

7. Ha a törvényesen elvált vagy különélő szülők közül csak az apa jogo
sult családi pótlékra, a két vagy több gyermek után járó családi pótlé
kot az anyánál lévő gyermek után is — az apa jogán kell megállapítani 
és az anyánál lévő gyermekre (gyermekekre) eső arányos részt az anyá
nak kell folyósítani.

8. Ha a törvényesen elvált vagy különélő szülők közül csak az anya jogo
sult családi pótlékra, az anyánál, vagy az anya költségén másnál, esetleg 
a munkaképtelen apánál elhelyezett gyermek (gyermekek) után a családi 
pótlékot az anya jogán kell megállapítani. Az anya jogán megállapított 
családi pótlékból a munkaképtelen apánál elhelyezett gyermekre (gyerme
kekre) eső arányos részt az apának kell folyósítani.

9. Ha az anya házasságot köt, az anya által a férj (mostohaapa) beleegye
zésével a közös háztartásba hozott mostohagyermek (mostohagyermekek) 
után a családi pótlékra — az egyéb feltételeknek fennállása esetében — 
a mostohaapa jogosult. Ha a mostohaapa családi pótlékra nem jogosult, 
az anya jogán családi pótlékot megállapítani csak a 7. §. 3. pontjában 
meghatározott valamelyik feltétel fennállása esetén lehet.
(Pl.: az anya egy gyermeket vitt az új háztartásba, férjének (mostoha
apának) is van egy édes gyermeke. A  családi pótlékra egyébként jogo
sult férjnek (mostohaapának) egy édes és egy mostohagyermeke után havi 
73,— forint családi pótlék jár.)

10. Ha a vérszerinti apának a mostohaapa háztartásában lévő gyermekén 
(gyermekein) kívül saját háztartásában is van gyermeke és a vérszerinti 
apa a mostohaapánál lévő gyermeke (gyermekei) után gyermekenként 
havi 130,— forintot meghaladó összegű tartásdíjat fizet, a vérszerinti apa 
családi pótlékra jogosultságának elbírálásánál és a részére járó családi 
pótlék összegszerű kiszámításánál a mostohaapánál lévő gyermekét (gyer
mekeit) is figyelembe kell venni. Az így számított családi pótlékból a 
vérszerinti apát a háztartásában lévő gyermekére (gyermekeire) eső ará
nyos összeg illeti meg.
(Pl.: az elvált szülők két gyermeke közül egy az apánál és egy az anyá
nál van. Az anya újból férjhez megy és gyermekét a mostohaapa befo
gadta. A  vérszerinti apa havi 200,— forint tartásdíjat fizet. A  vérsze
rinti apa a két gyermek után járó havi 73,— forint családi pótlék fele 
összegére jogosult, míg a mostohaapának családi pótlék nem jár.
Vagy: az elvált szülők négy gyermeke közül kettő az apánál, kettő az 
anyánál van. Az anya újabb házasságot köt és két gyermekét a mostoha
apa befogadta. Ez utóbbi két gyermek után a vérszerinti apa gyermeken
ként 180,— forint tartásdíjat fizet. Az anya újabb házasságából is szü
letik egy gyermek. A közölt esetben a vérszerinti apa csak a nála levő 
két gyermeke után jogosult családi pótlékra, mégpedig a négy gyermek 
után járó havi 260,— forint családi pótlék fele összegére, vagyis havi 
130,— forintra. A mostohaapának pedig saját jogán a nála levő három 
(két mostoha és egy saját) gyermek után havi 180,— forint családi pót
lék jár.)

11. Ha a családi pótlékot az irányadó rendelkezések alapján a BM. beosz
tott (apa vagy anya) jogán kell megállapítani, a családi pótlék annak a 
személynek az igénybejelentése alapján is megállapítható, akinek a csa
ládi pótlékot részben vagy egészben folyósítani kell.
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8. §.
1. A családi pótlékra való jogosultság abban a hónapban nyílik meg, amely

ben a beosztott az előírt összes feltételeket megszerezte. Ha a gyermek a 
szolgálati viszony tartama alatt született, vagy került a beosztott eltartá
sába, a családi pótlék a gyermek születése, illetve eltartásba kerülése 
hónapjának első napjától jár.

2. A családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, amelyben a gyermekre 
vonatkozó bármelyik jogosultsági feltétel megszűnik.

3. Ha a beosztott kél gyermeke után részesül családi pótlékban és az egyik 
gyermekre vonatkozó jogosultsága megszűnik, a másik gyermek után sem 
jár a családi pótlék. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha 
a beosztott a 3. §. 12. és 16. pontja alapján (egyedülálló nő, stb. beosz
tott) egy gyermek után is jogosult családi pótlékra.

4. Ha a családi pótlékban részesülő beosztott szolgálati viszonya megszűnt, 
az a szerv, amely a családi pótlékot folyósította, köteles az erre a célra 
rendszeresített „Családi pótlék folytatólagos igénylésére jogosító igazol
ványt” (továbbiakban: „Családi pótlék igazolvány”, NYOM ELLO 
3320—8. r. sz.) kiállítani és az alkalmazott új munkahelye szerint illeté
kes folyósító szervnek megküldeni.

3. Abban az esetben, ha a beosztott jogtalanul vett fel családi pótlékot és azt 
a munkaviszony megszűnéséig nem fizette vissza, a családi pótlék igazol
vány „Jegyzet” rovatában fel kell tüntetni a még visszafizetendő összeget, 
a jogosulatlan felvétel okát és időtartamát.

6. Ha a beosztott előzőleg már részesült családi pótlékban, vagy azt olyan 
gyermek után igényli, aki után korábban más személy kapta a családi pót
lékot, a folyósító szerv csak abban az esetben állapíthat meg részére családi 
pótlékot, ha az előző folyósító szerv által kiállított családi pótlék igazol
vány birtokában van.

7. A beosztott által bemutatott születési okmányok (igazolások) alapján csa
ládi pótlékot megállapítani és folyósítani csak abban az esetben lehet, ha
a) a beosztott újszülött gyermek, vagy olyan gyermek után igényel családi 

pótlékot, aki után sem a beosztott, sem más személy családi pótlékot 
még nem kapott,

b) az előző folyósító szerv (munkáltató) igazolja, hogy a beosztottnak 
családi pótlékot nem folyósított, a beosztott pedig anyagi és büntető
jogi felelősségének tudatában írásban kijelenti, hogy a szóbanlévő gyer
mek (gyermekek) nála van, eltartásáról ő gondoskodik és utána sem 
ő, sem más személy családi pótlékban, a gyermek pedig árvaellátás
ban nem részesült és nem részesül.

8. Számozott családi pótlék igazolvány űrlapokat tartalmazó igazolványtöm
böt a folyósító szerv az SZ T K –nak területileg illetékes helyi szervétől írás
beli megkeresés alapján — az önköltségi ár megtérítése ellenében — sze
rezheti be. Az igazolványtömböt szigorú számadású nyomtatványként kell 
kezelni. Az igazolványtömböt más folyósító szervnek átadni vagy kölcsön
adni nem szabad.
Az igazolvány űrlapot tartalmazó igazolványtömböt a szükségletnek meg
felelően kell igényelni. Az űrlapot a hozzátartozó másolattal együtt tintá
val vagy tintairónnal kell kitölteni. A másolatot az igazolványtömbben kell 
hagyni és három évig meg kell őrizni.

9. §.
A Belügyminisztérium és szervei beosztottainak családi pótlékát az illetékes
számfejtő szerv állapítja meg, folyósítja és szünteti meg.

10. §.

A családi pótlék megállapításával és folyósításával kapcsolatos kérdésekben 
— a beosztottat, illetőleg a munkáltatót terhelő megtérítések kivételével — bírói 
jogorvoslatnak helye nincs.
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1. A beosztottnak a családi pótlékra vonatkozó igényét, valamint az igény
jogosultságát érintő minden változást az illetményei számfejtésére jogosult 
szervnél szolgálati jegyen kell az igénymegnyílástól, illetőleg a változástól 
számított nyolc nap alatt bejelentenie.
A  szolgálati jegyet a közvetlen parancsnokkal láttamoztatni kell.

2. Ha a beosztott a családi pótlék iránti igényét a megszabott határidőn túl 
jelenti be, a családi pótlékot legfeljebb három hónapra visszamenőleg kap
hatja meg. Ebbe a három hónapba a bejelentés hónapja is beszámít.

12. §.
1. A családi pótlékot mindenkor a második félhavi illetménnyel egyidejűleg, 

egy összegben havonta utólag kell az igényjogosultnak vagy házastársának 
kifizetni.

2. Ha a beosztott egyéni körülményei (iszákosság, elmezavar, stb.) valószínű
sítik, hogy a családi pótlékot nem rendeltetésének megfelelően használja fel, 
a családi pótlék a vele közös háztartásban élő családtagnak — az alkal
mazott beleegyezése nélkül is — kifizethető. Az említett körülményt a köz
ségi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának kell igazolnia.

3. A családi pótlékot másra engedményezni, elzálogosítani nem lehet és csak
gyermek eltartási célra lehet végrehajtás alá vonni. 

4. A  már kiutalt családi pótlékra való igényük megszűnik, ha a kiutalt össze
get a kiutalástól számított egy év alatt bármely okból nem vették fel.

5. A családi pótlék folyósítását szüneteltetni kell amíg a beosztott
a) egy hónapot meghaladó fizetésnélküli szabadságon van, kivéve, ha a 

fizetésnélküli szabadságot
— betegség miatt,
— a nő beosztottnak hat hónapnál fiatalabb gyermeke szoptatására 

vagy tízévesnél fiatalabb beteg gyermeke ápolása céljából a Munka 
Törvénykönyve 98., illetve 98/A. §–a alapján engedélyezték,

b) előzetes letartóztatásban vagy közbiztonsági őrizetben van. vagy 
pedig szabadságvesztés büntetését tölti, ha ez az idő egy hónapnál 
hosszabb.

6. Ha az előzetes letartóztatást bűncselekmény hiánya miatt vagy bizonyított
ság hiányából megszüntették, vagy, ha a beosztottat bíróság ugyanilyen 
okból az ellene emelt vád alól felmentette, továbbá, ha az ügyészség meg
állapítja, hogy a beosztottnál a közbiztonsági őrizet feltételei nem állanak 
fenn és a BM. az illető szolgálati viszonyát nem szüntette meg, a családi 
pótlékot az előzetes letartóztatás, illetőleg a közbiztonsági őrizet egy hóna
pot meghaladó tartamára utólagosan ki kell fizetni.

13. §.

1. Aki a családi pótlékot jogtalanul veszi fel, köteles azt visszafizetni.

2. A jogtalanul felvett családi pótlékot elsősorban a beosztott részére járó 
családi pótlékból kell levonni. Ha a kár ilymódon nem térül meg, azt illet
ményéből kell levonni.

3. A  károkozóval szemben a Kártérítési Szabályzat rendelkezései szerint kell 
eljárni.

4. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, 
szabálysértést követ el és 1000,— Ft–ig terjedhető pénzbírsággal sújt
ható az:
a) aki a családi pótlék elnyerése céljából a valóságnak meg nem felelő 

bejelentést tesz, vagy ilyen igazolást terjeszt elő, vagy a megszabott 
határidőben nem jelenti be azt a körülményt, amelynek alapján vala
melyik gyermeke után a családi pótlék jogosultsága megszűnik.

b) a családi pótlék ügyvitelét végző beosztott aki:
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— a családi pótlékkal kapcsolatos nyilvántartásokat nem, vagy nem 
szabályszerűen vezeti,

— a családi pótlékra vonatkozó jelentésekben, igazolásokban valótlan 
adatokat közöl,

— a családi pótlék számfejtését, kifizetését nem szabályszerűen végzi.

Átmeneti rendelkezések

14. §.

Az a közszolgálati alkalmazott, aki az 1953. évi március hó 1. napján kereső– 
képtelen szülője után méltányossági alapon családi pótlékban részesült, a csa
ládi pótlékot az engedélyezés alapjául szolgáló valamely feltétel megszűnéséig 
megkapja.
(3340/1958.)

Budapest, 1958. augusztus 28.
Pál Antal s. k.

r. alez.
főosztályvezető
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TÁRGY: Nyugdíjjárulék és jövedelemadó levonásáról
szóló 322 —N y— 2/1— 1957. sz. utasítás kiegészítése

..

A 322—Ny—2/1 — 1957. sz. alatt kiadott fenti tárgyú utasítást (2/1957.  
sz. Put. 15. p. 59. lap) az alábbiakkal egészítem ki:
1. Az utasítás II. fejezete értelmében jövedelemadó fizetésére kötelezett sze

mélyektől az 1958. évben a jövedelemadó összegének 10 százalékát kell 
levonni községfejlesztési hozzájárulás címén.

Tekintettel arra, hogy a községfejlesztési hozzájárulás mértékét a kormány 
évenként állapítja meg, azt minden évben a Magyar Közlönyben megje
lenő vonatkozó rendeletben megállapított mértékben kell levonni.

2. A levont községfejlesztési hozzájárulást a negyedévet követő hónap 15. 
napjáig a Budapest területén lakó fizetésre kötelezettek esetében a fővárosi 
tanács, a megyei jogú városok területén lakó fizetésre kötelezettek esetében 
pedig a megyei jogú városi tanács Községfejlesztési elosztási számlájára 
kell befizetni. Más helységben lakó fizetésre kötelezettektől levont hozzá
járulást a lakóhely szerint illetékes községi (városi) tanács Községfejlesz
tési Alap számlájára kell átutalni.

3. Ha az egy–egy személy terhére esetenként levonandó községfejlesztési 
hozzájárulás összege a 3 Ft–ot nem éri el, a hozzájárulás levonását mel
lőzni kell.

4. Az utasítás III. fejezete 3. pontjának helyes szövege a következő:
„A nyugdíjjárulék és jövedelemadó, valamint a községfejlesztési hozzájá
rulás mértékének megállapításánál 50 fillérig a fillérösszeget el kell hagyni, 
az 50 fillért vagy azt meghaladó összeget egész forintra felfelé kell kere
kíteni.

A pénzügyi osztály (szolgálat) vezetője gondoskodjék arról, hogy az aláren
deltségébe tartozó összes érdekelt szervek a fenti rendelkezésekről tudomást 
szerezzenek és azoknak megfelelően járjanak el.
(3225/1958.)

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

alosztályvezető
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TÁRGY: Nyugdíjast alkalmazó szerv bejelentési 
kötelezettsége

A 69/1954. Mt. sz. rendelet 41. §. (1—5) bekezdése szerint a munka
viszonyba, illetve szolgálati viszonyba lépő nyugdíjas, valamint az őt alkal
mazó munkáltató, a szolgálati (munka) viszony keletkezésétől számított 8 
napon belül — egyetemleges felelősség mellett — köteles a szolgálati 
(munka) viszony keletkezéséről az Országos Nyugdíjintézetnek bejelentést 
tenni.

Ennek elmulasztása esetén a bejelentésre kötelezettektől a jogosulatlanul fel
vett nyugdíj kétszerese is térítményezhető, büntetőjogi következmények 
mellett.

Megállapítást nyert, hogy a korábban nyugellátásban részesülő, majd a BM.– 
hez kinevezett, illetve felvett testületi tagok és polgári alkalmazottak közül 
többen a BM.–al szemben keletkezett szolgálati (munka) viszonyukat az 
Országos Nyugdíjintézetnek nem jelentették be.

Említett esetek többségében a BM. állományilag illetékes személyzeti szer
vei sem tettek bejelentési kötelezettségüknek eleget. E mulasztás eredménye– 
képen — mivel az Országos Nyugdíjintézet a nyugdíj korlátozására, illetve 
szüneteltetésére intézkedni nem tudott — többen jelentős összegeket veitek 
fel jogtalanul.

Hasonló esetek megakadályozása végett a fentidézett Mt. rendelet hivatko
zott szakaszában előírtak betartására, az illetékes személyzeti szervek figyel
mét nyomatékosan felhívom annál is inkább, mert a bejelentési kötelezettség 
elsősorban a felvételt (kinevezést, szerződést) lebonyolító szerveket terheli.

A bejelentés elmulasztásából a Belügyminisztériumot ért károkat a jövőben, 
a bejelentésre személy szerint köteles és azt nem teljesítő beosztottal a Kár
térítési Szabályzat alapján teljes egészében megtéríteni.
A bejelentésre vonatkozó kötelezettség betartásának biztosítása végett utasí
tom az illetékes illetményszámfejtő helyeket, hogy:

1. Az illetékes személyzeti szerv közreműködésével vizsgálják felül az állo
mányt, és azokat, akik bármilyen nyugellátásban (járadékban) részesül
nek, vagy akik 1956. október 23. után kerültek alkalmazásba és szolgá
lati, illetve munkaviszonyuk fennállásával egyidejűleg nyugdíjat is fel
vettek, az Országos Nyugdíjintézetnek jelentsék.

2. Új alkalmaztatás (kinevezés, szerződtetés) esetén a felvett személy munka
könyvét be kell kérni és ebből (a munkakönyv első oldalán) meg kell 
állapítani, hogy az illető személy nyugellátásban részesül–e.

Ha felvett személy munkakönyvvel nem rendelkezik és feltételezhető, hogy 
felvételekor korábbi munkaviszonya alapján nyugdíjban részesül (45 éves
nél idősebb, és korábban fegyveres testületnél szolgált, bányászt, stb.) 
büntetőjogi felelősségére való utalás mellett fel kell szólítani, hogy írás
ban tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy részesült, illetve része
sül–e valamilyen nyugellátásban.

A  bejelentéseket, az Országos Nyugdíjintézethez (Bp. V., Guszev u. 10. 
címre) kell megküldeni. A  bejelentésben közölni kell az alkalmaztatást nyert
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nyugdíjas nevét, születési helyét, évét, hónapját és napját, anyja nevét, lak
címét, az alkalmaztatás kezdő időpontját, illetménye összegét nyugdíjának 
(járadékának) folyósítási törzsszámát és azt, hogy katonai (irodai) rend
fokozatú állományba nyert kinevezést, vagy polgári alkalmazottként vet
ték fel.

Jelen utasításomban foglaltakat a végrehajtásban illetékes beosztottakkal is
mertetni és az 1. pontban foglaltak végrehajtását legkésőbb szeptember hó 
15–ig a BM. Terv– és Pénzügyi Főosztályhoz jelenteni kell.

(3001 —Vegy— 12/3— 1958.)

Budapest, 1958. augusztus hó 25.

Pál Antal s. k.
r. alezredes 

főosztályvezető
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TÁRGY: Távirászi pótdíj

A BM. Határőrség és Karhatalom állományában első tényleges szolgálatukat 
teljesítő sorállományú távirászok részére távirászi pótdíj folyósítható az aláb
biak szerint:

I.
1. Távirászi pótdíjra azok az első tényleges szolgálatot teljesítő sorállomá– 

nyúak jogosultak, akik az I., illetve II. osztályú géptávirász és rádiótáv– 
irász vizsgát sikeresen letették és távírász beosztásban teljesítenek szolgá
latot.

2. A  távirászi pótdíj mértéke:
— az I. osztályú távirászok részére havi 50,— Ft

— a II. osztályú távirászok részére havi 30,— Ft.

3. A távirászi pótdíj utólag minden hó 16–án és a következő hó 1–én az egyéb 
járandóságokkal együtt esedékes.

II.
4. Megnyílik az igényjogosultság a távirászi pótdíjra

— a vizsga sikeres letételét követő hó 1. napjával; ha a vizsga a hó 1. 
napján volt úgy attól a naptól,

— ha 6 hónapnál nem régebbi keletű távirászi vizsgával már rendelkező 
sorállományú távirász beosztásba kerül, a beosztást követő hó 1. napjá
val, ha a beosztás elfoglalása a hó 1. napjára esik, úgy ettől a naptól.

5. Megszűnik az igény a jogosultságot adó feltételek (más beosztásba helye
zés, sikertelen vizsga) megszűnésének napját követő hó 1. napjával. Ha 
az a hó 1. napján következett be, úgy azzal a nappal.

III.
6. Az I., illetve II. osztályú távirászi minősítéshez megkívánt ismereteket és. 

gyakorlatot évenként két ízben — általában hat havonként — vizsga tétel
lel kell igazolni.
A távirászi pótdíjat a vizsga eredményétől függően kell tovább folyósí
tani, vagy csökkenteni esetleg beszüntetni.

(3484/1958.)

Budapest, 1958. december 18.

Réthelyi Nándor s. k.
r. őrnagy

főosztályvezető h.
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TÁRGY: Zsoldpótdíj folyósítása

A BM. Karhatalom állományában tényleges szolgálatot teljesítő sorállomá
nynak zsoldpótdíjának folyósítását a következőkben szabályozom:

I.
1. Zsoldpótdíjra jogosult a Karhatalom állományában tényleges katonai 

szolgálatot teljesítő valamennyi sorállományú személy.

2. A zsoldpótdíj összege — rendfokozatra való tekintet nélkül — egységesen 
havi 100,— Ft.

3. Napokra történő folyósítás esetén a zsoldpótdíj havi összegét minden 
esetben 30–ai kell osztani és a kapott hányadost a szolgálatban töltött 
napok számával kell szorozni.

4. A zsoldpótdíj utólag minden hó 16–án és a következő hó 1–én a zsold– 
dal együtt esedékes.

II.

5. Megnyílik az igény a zsoldpótdíjra:
a) az újonckiképzés befejezését követő hó 1–től,
b) amennyiben a sorállományú az újonckiképzés befejezése után más 

fegyveres testület (honvédség, hőr) állományából kerül a karhatalom 
állományába, az. állománybavételt követő hó 1. napjával.

III.

6. Megszűnik az igény a zsoldpótdíjra:
a) végleges fogyatékba jutás (leszerelés) esetén:

— ha a leszerelés a hó 1., vagy 16. napjára esik a leszerelés napjával;
— ha a leszerelés a hó első felében történik (2— 15) a hó 15. nap

jával, ha a hó második felében történik (17—30), akkor a hónap 
utolsó napjával;

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

c) előzetes letartóztatásba helyezettek, valamint bűnvádi eljárás alá von
tak esetében a letartóztatás, illetve fogságbavétel napjával.
Ha az eljárás megszüntető határozattal, vagy felmentő ítélettel nyer 
befejezést, a pótdíjat visszamenőlegesen ki kell fizetni.

7. Ideiglenes távoliét (rendes évi mezőgazdasági szabadság, betegszabadság, 
egészségügyi intézeti ápolás, stb.) esetén a távoliét megkezdésének hó
napját követő második hónap végéig a pótdíj teljes havi összegét, a har
madik hónap 1. napjától kezdődően annak fele összegét kell folyósítani.
Ha a távoliét megkezdése a hó első napjára esik, az időtartamot e 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 
pótdíjban nem részesíthető. Az esetleg már felvett pótdíjat tartozásként 
kell előjegyezni és a legközelebb esedékes fizetéskor vissza kell tartani. 
Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a sorállományú személyt fegyelmi bün
tetésként fegyelmező zászlóaljhoz vezénylik.
10 napnál enyhébb fegyelmi büntetések a zsoldpótlékra való jogosultságot 
nem érintik.

(3485/1958.)

Budapest, 1958. december hó 18.
Réthelyi Nándor s. k.

r. őrgy.
főosztályvezető h.
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TÁRGY: Leszerelő sorállományúak illetménye

Tudomásomra jutott, hogy egyes Hőr. és Bk. szervek a leszerelő sorállo– 
mányúak illetményét különböző módon fizetik ki.
Az egységes eljárás biztosítása érdekében e tárgyban 1954. november hó 
4–én a 322— 10/99/a— 1954. számú távmondati utasítást adtam ki. A hivat
kozott számú utasítás szerint a leszerelő sorállományúak részére, amennyiben 
a leszerelés a hónap első felében (1 — 16.–a között), vagy a hónap második 
felében (16—30.–a között) történik, az illetékes félhónapra számfejtett illet
ményt (zsold, hőr. és karhatalmi pótdíj, dohányváltság, stb.) teljes össze
gében kell kifizetni. Tehát a leszerelőket úgy kell tekinteni, mintha szolgá
lati idejük a hónap 15–ével, illetve a hó végével szűnne meg.
Jövőben a hó közben leszerelő sorállományúak részére kifizetendő illetmények 
tekintetében a f entiek szerint járj on el.
(322— 130— 1955.)

Budapest, 1955. november 3.
Kincses Zoltán s. k.

r. százados 
osztályvezető
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TÁRGY: Tisztiiskola hallgatók avatási jutalma

A  BM. fegyveres és rendészeti testületéinek valamennyi egyéves, vagy azt 
meghaladó időtartamú tisztiiskoláira, valamint a Néphadsereg ugyanilyen idő
tartamú fegyvernemi (H T P ) tisztiiskoláira vezényelt hallgatókat az iskola 
befejezése alkalmával — avatási fokozatuktól és az elért tanulmányi ered
ménytől függően — az alábbiak szerint kell jutalmazni:
1. Egy havi illetménynek megfelelő pénzjutalmat kapnak az I. avatási foko

zat szerint végzettek, akik minden tantárgyból (akár vizsgatárgy, akár 
nem) kiváló (5–ös) eredményt értek el. A  jutalom összege: 1100,— Ft.

2. Fél havi illetményüknek megfelelő pénzjutalmat kapnak a II. avatási 
fokozat szerint végzettek, akik az összes tantárgyból (akár vizsgatárgy 
akár nem) kiváló (5–ös) és jó (4–es) osztályzatot értek el, feltéve, hogy 
az osztályzatoknak legalább a fele kiváló (5–ös). A  jutalom összege

550,— Ft.

3. A  III. fokozat szerint avatottak (idetartoznak azok, akik az I. és II. fo
kozatot nem érték el), valamint az őrm. és tőrm. rendfokozatba előlép
tetettek avatási pénzjutalomban nem részesíthetők.

A  pénzjutalmat egy összegben az avatással egyidőben az illetékes tisztiiskola 
parancsnokságoknak kell kifizetni és a 03/10. költségvetési tétel terhére el
számolni.

A sorállományúként tisztiiskolára vezényelt hallgatók részére az avatás után 
— mindaddig míg beosztásukat nem kapják meg — rendfokozatuknak meg
felelő rendfokozati — és a 20. beo. ill.–csoport 2. fokozata szerinti beosztási 
illetményt kell folyósítani.
Jelen utasítással az eddig kiadott hasonló tárgyú rendelkezések hatályukat 
vesztik.

(105—4161/2— 1954.)

Budapest, 1954. december hó 15.
Kecskés József s. k.

 áv. szds
főosztályvezető helyettes
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TÁRGY: Tartalékos tiszti, tiszthelyettesi és legénységi ki
képzésre (továbbképzésre) bevonult személyek illetménye

A tartalékos tiszti, tiszthelyettesi és legénységi kiképzésre (továbbképzésre) 
bevonult sorállományú személyek részére a Belügyminisztériumtól járó illet
ményeket az alábbiak szerint kell kifizetni.

I.
Tartalékos tiszti kiképzésre bevonultak illetménye

1. Ide tartoznak
a) a bevonult, végzett egyetemi hallgatók és
b) azok, akik (tiszti rendfokozat nélkül) tiszti kiképzésre vonultak be.

2. A tartalékos tiszti kiképzésre bevonult személyek részére, rendfokoza
tukra való tekintet nélkül, kizárólag zsold jár. A zsold összege havi
200,— Ft.
Jelen pontban említett személyek részére beosztási illetményt kifizetni 
nem lehet.

II.
Legénységi kiképzésre (továbbképzésre) bevonultak zsoldja

3. Ide tartoznak
a) a honvédek és őrvezetők, függetlenül attól, hogy kiképzésre (tovább

képzésre) vagy tiszthelyettesi kiképzésre vonultak–e be,
b) továbbá a bevonult egyetemi hallgatók közül azok, akik egyetemi 

tanulmányaikat még nem fejezték be és legénységi kiképzésben 
részesülnek.

4. A 3. pontban felsoroltak részére kizárólag zsold jár. A zsold összege 
az alábbi:

honvéd havi 40,– Ft
őrvezető havi 60,— Ft
tizedes havi 80,— Ft
szakaszvezető havi 100,— Ft
őrmester havi 140,— Ft
törzsőrmester havi 180,— Ft
főtörzsőrmester havi 220,— Ft

III.
Továbbképzésre (átképzésre) bevonult tartalékos tisztek és tiszthelyettesek

illetménye

3. Ide tartoznak azok, akik tiszti, tiszthelyettesi — tizedes vagy ennél ma
gasabb — rendfokozattal vonultak be továbbképzésre (átképzésre).

6. A továbbképzésre (átképzésre) bevonult tartalékos tisztek és tiszthe
lyettesek bevonulásuk napiától leszerelésük napjáig rendfokozati és be
osztási illetményt kaphatnak.

7. A rendfokozati illetmény összege a 
százados 
főhadnagy 
hadnagy 
alhadnagy 
főtörzsőrmester

következő:
750,— Ft 
700,— Ft 
650,— Ft 
600,— Ft 
550,— Ft
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törzsőrmester
őrmester
szakaszvezető
tizedes

8. A beosztási illetmény havi összege
a) tiszteiknél egységesen havi 1000 Ft

500,— Ft 
450,— Ft 
410,— Ft 
370,— Ft

b) tiszthelyetteseiknél egységesen havi 750,— Ft.

9. A szolgálati idő után pótlékot felszámítani nem lehet.

10. A  továbbképzésre bevonult tartalékos tisztek és tiszthelyettesek részére 
csak abban az esetben fizetheti ki a pénzügyi szolgálat az említett illet
ményeket, ha azok bevonulás előtti munkahelyükről (tanácstól) családi 
segélyt, munkabért semmilyen címen nem kapnak és ezt hivatalosan iga
zolják. Az igazolást a vállalatvezető (hivatalvezető) köteles aláírni és 

körbélyegzővel ellátni.

IV.
Kiképzőnek behívott, vagy kiképzés (továbbképzés) után kiképzőként 

visszatartott tartalékos tisztek és tiszthelyettesek illetménye

11. A kiképzőnek behívott, vagy továbbképzés (kiképzés) után kiképzőként

visszatartott tartalékos tisztek és tiszthelyettesek részére
a) a 7. pont szerint a rendfokozat után járó rendfokozati illetményt és
b) a betöltött beosztásra meghatározott beosztási illetményt kell folyó

sítani.
A  szolgálati idő után pótlékot felszámítani nem lehet.

12. A 11. pontban említett illetményeket a 10. pontban meghatározott eljá
rás mellett szabad csak kifizetni.

V.
Élelmezési térítés

13. A  kiképzésre és továbbképzésre bevonult valamennyi tartalékos állományú 
személy — az előző pontokban említett pénzbeni illetményeken felül — 
a tartalékos szolgálat teljesítésének idejére, térítésmentes természetbeni 
étkeztetésre jogosult.

14. A  kiképzőként behívott, vagy a továbbképzés (kiképzés) után kiképző
ként visszatartott tartalékos tisztek és tiszthelyettesek térítésmentes
természetbeni étkezésre csak a táborozás idején jogosultak.

VI.
Egyéb rendelkezések

Egyébként a 311—É—4/1954. BM. számú utasítás szerint téríteni 
kötelesek.

15. A tartalékos tiszti, tiszthelyettesi és legénységi kiképzésre (továbbkép
zésre) vagy a kiképzőként bevonult tartalékos tisztek és tiszthelyettesek 
részére
a) családi pótlékot, szülési– és temetési segélyt a bevonulás előtti munka

helyüknek megfelelő SZTK, kifizetőhely folyósítja.
b) családi segélyt

— munkaviszonyban álló személy részére a munkáltató,
— kisipari termelőszövetkezeti tag, a termelőszövetkezeti csoportok

tól bevonult személy, továbbá az egyénileg dolgozó paraszt, ön
álló kisiparos és kereskedő — általában munkaviszonyban nem 
állók — részére pedig a bevonult személy lakhelye szerint ille
tékes községi (városi, Budapesten kerületi) tanács folyósítja.

A tartalékos állományú személyek részére családi pótlékot kifizetni 
nem lehet.
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16. A  kiképzésre (továbbképzésre) bevonult személyeiktől az átszámított 
bírói végzésen alapuló tartozásokat (gyermektartás, nőtartás, stb.) a 
pénzügyi szolgálat a fennálló rendelkezéseknek megfelelően foganatosí
tani köteles.

17. A  beosztási illetményeket az erre jogosult tartalékos tisztek és tiszthe
lyettesek részére a pénzügyi szolgálat csak abban az esetben fizetheti ki, 
ha az arra jogosult parancsnok besorolására vonatkozó parancsa meg
jelent.

18. Jelen utasításban meghatározott illetményeket a költségvetés 01 rovat
12. tételén kell elszámolni.

Jelen utasításom a kiadás napjától érvényes, egyben a 105—3347/1954.
számú utasítás hatályát veszti.

(37— 18/6— 1958.)

Budapest, 1958. április 14.
Réthelyi Nándor s. k.

r. őrgy
főosztályvezető h.
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A MAGYAR NÉPKÖZTARSASAG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

52. számú utasítása

TÁRGY: Közbiztonsági tábori pótlék rendszeresítése

Az Országos Rendőrfőkapitányság kistarcsai és tököli Közbiztonsági Őri
zetet Végrehajtó Országos Táborparancsnoksága beosztottai illetményeinek 
rendezésére vonatkozóan a következőket rendelem:
1. Az említett táborok személyi állományába tartozó — ide áthelyezett — 

katonai és irodai rendfokozatú beosztottakat 1957. augusztus 1–i hatály– 
lyal, tényleges beosztásuk és a mellékelten kiadott beosztási illetmény– 
nomenklatúra alapján kell besorolni.

2 A  katonai rendfokozatú beosztottak részére — a további intézkedésig — 
„Közbiztonsági tábori pótlék” folyósítását rendelem el. A  pótlék összege 
havi 300,— Ft.

3. Az említett pótlékot az alábbiak szerint kell folyósítani:
a) a „Közbiztonsági tábori pótlék” csak a tábor személyi állományába 

áthelyezett katonai rendfokozatú beosztottak részére folyósítható az 
áthelyezésüket követő hó 1. napjától, legkorábban azonban 1957. 
augusztus hó 1. napjától,

b) a pótlékot a beosztási illetményekre vonatkozó szabályok szerint kell 
számfejteni és folyósítani,

c) a pótlék, a nyugdíjjárulék és egyéb levonások, a nyugdíj összegének 
megállapítása, stb. szempontjából az összilletménybe beleszámít.

4. Nem fizethető pótlék:
a) a vezényelt beosztottak részére, ezek eredeti beosztásuk alapján járó 

illetményüket kapják a vezénylés időtartama alatt,

b) azon orvosok és egyéb egészségügyi beosztottak részére, akik illet
ményüket a 42. számú utasításomban foglaltak alapján kapták, még 
akkor sem, ha a tábor állományába tartoznak.

5. A  jelen utasítás 1. pontjában említett besorolásokat és a 2. pontjában 
szereplő pótlék folyósítását állományparancs útján kell elrendelni.

6. A „Közbiztonsági tábori pótlók” folyósításával egyidőben az esetleg fize
tett budapesti és a karhatalmi pótdíj folyósítását be kell szüntetni.

7. Fentiekben elrendelt beosztási illetmény módosításokból, valamint a 
„Közbiztonsági tábori pótlék” bevezetéséből eredő illetmény növekedés
sel az érintettek esetleges személyi pótlékát csökkenteni kell, illetve, ha az 
emelkedés összege azt lehetővé teszi, teljesen meg kell szüntetni.

8. A BM. Terv– és Pénzügyi Főosztály a BM. ORFK. Kistarcsai és Tököli 
Közbiztonsági Tábora személyi állományának illetményszámfejtését 1957. 
október hó 1–től központilag végezze.

(11—2014/448— 1957.)
Budapest, 1957. szeptember 17.

Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELü GYMINISZTERHELYETTESÉNEK

12. számú utasítása

TÁRGY: Közbiztonsági tábori pótlék rendszeresítése

A BM. ORFK. külső állományába tartozó Központi őrizetet Végrehajtó 
Országos Parancsnokság katonai rendfokozatú beosztottai "közbiztonsági 
tábori pótlékjának rendszeresítésére vonatkozó 1957. évi 52. számú uta
sításom 2. pontj át az alábbiak szerint módosítom:

"2. A  katonai rendfokozatú beosztottak részére — a további intéz
kedésig — "közbiztonsági tábori pótlék” folyósítását rendelem el. 
A  pótlék összege 1958. évi március hó 1–től havi 150. — Ft.”

A  fent említett utasításomnak a ,,közbiztonsági tábori pótlék”–ra vonatkozó 
egyéb rendelkezései továbbra is érvényesek.

Jelen utasításom végrehajtásáról a 11. számú utasítással elrendelt illetmény
rendezés végrehajtásával egyidejűleg a Központi őrizetet Végrehajtó Or
szágos Parancsnokság és a BM. Terv– és Pénzügyi Főosztály Vezetője 
gondoskodjék.
(10– 24/12— 1958.)

Budapest, 1958. március 21.

Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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TÁRGY: Tűzoltó ügyeleti díjak szabályozása

Az állami tűzoltóság tagjai eddig a különböző felügyeleti, illetve ellenőrzési 
szolgálatot szabadnapjukból díjazás nélkül látták el, ami nem felel meg 
a szocialista bérezés alapelveinek. Ezért 1953. január hó 1–től kezdve 
szabadidőből ellátott felügyeleti és ellenőrzési szolgálatot a rendszeres havi 
illetménytől függetlenül órabérrel díjazom.
Fentiek alapján 1953. január hó 1 –ől kezdődően ügyeleti díj illeti meg 
mindazokat, akik:
1. a rendszeres szolgálati időn kívül (szabadnapon) színházakban, vagy 

egyéb helyeken, illetve alkalmakkor (pl. sport, lóverseny, ügető, tűzve
szélyes munkálatok, vásárok, kiállítások, egyéb magánfél kérelmére tör
ténő felügyeletek) felügyeleti szolgálatot látnak el.

2. A  rendszeres szolgálati időn kívül (szabadnapban) ellenőrzési szolgá
latot látnak el.

Az 1. pont alatt feltüntetett felügyeleti szolgálatot ellátó tűzoltók óránként 
4,— Ft. több tűzoltó kirendelése esetén az őrség vezetőjét 4,50 Ft, tiszte
ket 5.— Ft felügyeleti díj illeti meg.
A  2. pont alatt feltüntetett ellenőrzésekért óránként 5,— Ft ellenőrzési díj 
illeti az ellenőrzést végző tisztet (tiszti beosztású tiszthelyettest).
A  felügyeleti szolgálatban eltöltött időt a felügyeleti helyre előírt felvonu
lási időtől az utóvizsgálat befejezéséig kell számítani. Nem számolható fel 
az az idő. amely a szolgálati helyre történő utazáshoz, illetve visszautazás
hoz szükséges.
A felügyeleti szolgálatban eltöltött idő kiszámításánál az egész órákon túl 
teljesített időt, ha az meghaladja a 15 percet, félórának, ha a 45 percet– 
teljes órának kell számítani. Az előadás befejeztétől nagyszínházaknál egy 
óra, kisszínházaknál félóra utóvizsgálati időt kell alapul venni.
Ellenőrző szolgálatot olyan helyeken kell elrendelni, ahol a felügyeleti szol
gálatra tiszt kirendelve nincs, vagy az elsőfokú tűzrendészeti hatóság fel
ügyeleti szolgálat helyett ellenőrzési szolgálatot is elegendőnek állapít meg 
(pl. táncmulatságok, nagyobb kultúrelőadások, stb.).
A  felügyeleti szolgálatot teljesítő tűzoltókat — ha a felügyeleti helyre tiszt 
nincs kirendelve — a szolgálat pontos ellátása tekintetében ellenőrző tiszt 
útján ellenőriztetni kell. Az ilyen ellenőrzéseket általában szolgálatból kell 
végezni.
Azokon a helyeken, ahol az elsőfokú tűzrendészeti hatóság a felügyeleti 
szolgálat helyett ellenőrző szolgálatot ír elő, ennek ellátására tisztet, vagy 
tiszti beosztottat kell kirendelni és ezt a szolgálatot szabadnapból kell el
látni.
Az ellenőrző szolgálatra kirendelést úgy kell eszközölni, hogy az 4 óránál 
hosszabb ideig ne tartson és ez idő alatt legalább 3 hely ellenőrzése váljék 
lehetővé.
Mind a felügyeleti, mind az ellenőrzési szolgálatra történő kirendelést szigo– 
rúan sorrendben kell végezni. Ennek érdekében a kirendeléseket az erre a 
célra felfektetett könyvben (füzetben) pontosan vezetni kell. A  könyv 
(füzet) az 1–es számú minta szerinti rovatokat tartalmazza, ezt a könyvet 
(füzetet) év végéig teljes egészében meg kell őrizni.
A felügyeleti, illetve ellenőrzési szolgálat terén a jövőben fokozott igényt 
támasztök, ezért ilyen szolgálatra csakis olyan tűzoltó, tűzoltó tiszthelyettes, 
vagy tiszt rendelhető ki, aki annak ellátására alkalmas. Az alkalmasság érde
kében az osztályparancsnokok gondoskodjanak arról, hogy az egyes váro
sok területén lévő színházakat és egyéb felügyeleti helyeket a beosztott 
elvtársak tökéletesen ismerjék, valamint az ott teljesítendő szolgálattal tisz
tában legyenek. A kirendelendő tűzoltókat (akinek színházvizsgája még
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nincs) ilyen szempontból felül kell vizsgálni. A  felügyeleti szolgálatra 
alkalmasságot az alosztály parancsnok saját felelősségére állapítsa meg.
A  felügyeleti, illetve ellenőrzési szolgálatra kirendeltek minden esetben 
„Szolgálati jelentés ”–t kötelesek tenni a 2. számú melléklet szerint elkészí
tett formában.
A  jelentésen fel kell tüntetni a szolgálatot teljesítők nevét, rendfokozatát és 
beosztási helyét (őrség, alosztály), a jelentést a szolgálatteljesítést követő 
napon az alegység parancsnoka láttamozza, majd az osztályparancsnokságra 
küldi be, ahol azt ellenőrzik és gyűjtik. Budapesten szolgálati osztály, vidé
ken szolgálati előadó, ahol ilyen nincs, az osztályparancsnok.

A felügyeleti díjak kifizetése
A kirendelésekről vezetett nyilvántartást minden hó 15–én és a hó utolsó 
napján le kell zárni, és a bejegyzésekről azonos rovatokkal ellátott máso
latot kell készíteni (1–es számú minta), melyen a 8— 10. rovatokat összesí
teni kell. Az így elkészített kimutatást az osztályparancsnokságnak kell meg
küldeni.
A beküldött kimutatásokat az osztályparancsnokság szolgálati osztálya, 
megyékben a szolgálati előadó az előzőleg beküldött őrjelentések alapján 
felülvizsgálja, igazolja, és a gazdasági hivatalnak kifizetés végett átadja.
A  gazdasági hivatal számfejtés után az ügyeleti díjak összegét az alegység
nek kiutalja. A  kiutalás vidéken postán, Budapesten az alegység küldöncén 
keresztül készpénz kifizetéssel történik.
Az alegység parancsnok az így megküldött összegből a felügyeleti (ellen
őrzési) szolgálatot teljesítők részére az őket megillető összeget kifizeti, és 
velük az összeg átvételét a nyilvántartási könyvben (füzetben) aláírással 
elismerteti.
A szolgálat teljesítése és a kimutatás beküldése közötti időben beállott vál
tozás (áthelyezés, vezénylés, stb.) esetében a 11. rovatba azt kell bejegyezni, 
hogy az illető hová távozott. Ebben az esetben a gazdasági hivatal a ki
fizetendő összeget posta útján kézbesítteti az érdekelt részére.
Az osztályparancsnokságra beküldött kimutatások ellenőrzését és igazolását 
annak beérkezésétől számított két napon belül, kifizetését pedig négy napon 
belül köteles a szolgálati osztály (szolgálati előadó), illetve gazdasági hiva
tal teljesíteni,

 A felügyeleti (ellenőrzési) szolgálattal történő vezénylés pontos és sorrend
szerű biztosításáért az alegység parancsnokát, a kifizetésre beküldött kimu
tatás valóságnak megfelelő kitöltéséért, gyors és megbízható ellenőrzéséért, 
kifizetéséért az alegységparancsnokokat, felülvizsgálatot végző személyt, 
valamint a gazdasági hivatal vezetőjét teszem felelőssé.
Felhívom osztályparancsnok elvtársat, hogy alegységei felé jelen utasításom 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést haladéktalanul tegye meg.
(9364—53/1952. V/3.)

Budapest, 1952. évi december hó 24.

Gál Ferenc s. k.
tü. alezredes 

főosztályvezető h.
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TÁRGY: Tűzoltó ügyeleti díjak módosítása

Az állami tűzoltóság tagjai részére — a 9364—33/1952. BM. V/3. számú 
utasításban — engedélyezett ügyeleti díjakat az alábbiak szerint módosí
tom, illetve állapítom meg:

1. A  rendszeres szolgálati időn kívül (szabadnapon) színházakban, vagy 
egyéb helyen, illetve alkalmakkor (pl. sportrendezvények, lóverseny, 
ügető, tűzveszélyes munkálatok, vásárok, egyéb — magánfél kérelmére 
elrendelt — felügyeletek) felügyeleti szolgálatot ellátó tűzoltókat órán
ként 5,— Ft. az őrség vezetőjét 6,— Ft felügyeleti díj illeti meg.
Felügyeleti szolgálatra önállóan (tehát egy személyben) vezényelt tűzoltó, 
vagy tiszt részére óránként 6,— Ft felügyeleti díj jár.

2. A  rendszeres szolgálati időn kívül (szabadnapon) ellenőrző szolgálatra 
vezényelt tűzoltó tiszteket és tiszti beosztású tiszthelyetteseket szolgálatuk 
után óránként 6,— Ft ellenőrzési díj illeti meg.

Jelen utasítás 1957. évi július hó 1 –el lép érvénybe, ezzel egyidejűleg a 
9364— 53/1952. BM. V/3. számú utasítás ellentétes részei (3. és 4. be
kezdés) hatályukat vesztik. 
(322—Tü—5/1— 1957.) 
Budapest, 1957. július 3.

Réthelyi Nándor s. k.
r. őrgy 

főosztályvezető h.
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TÁRGY: Tűzoltók (községi és üzemi) utazási és élelmezési
költsége

I.
1. A községi önkéntes tűzoltó parancsnokok a BM. Országos Tűzrendészeit 

Parancsnokság szervei által rendezett értekezletre, továbbképzésre tör
ténő berendelésük esetén az egyéb rendelkezésekben foglalt költségmegté– 
rítésen felül a 2. pontban felsorolt költségek elszámolására is jogosultak 
akkor, ha:
a) a berendelés helye a menetrendszerinti közlekedési eszközökkel 

(vonat. hajó. távolsági autóbusz, stb.) nem érhető el, vagy a menet
rendszerinti közlekedési eszköz nem közlekedik:

b) az 1/a pontban említett okok miatt egyéb járművet bérelnek, illetve 
saját járművüket használják, vagy ezek hiányában gyalog közlekednek;

c) a költségmegtérítés szükségessége ténylegesen felmerül.

2. Az elszámolható költségek úgy a bérelt, mint a saját közlekedési eszköz 
igénybevétele után az alábbiak:
a) kerékpár — Dongó segédmotor esetén is — km–enként 0,25 Ft
b) motorkerékpár
c) lófogatú jármű
d) gyalog megtett útért

II.
3. A megtett út hosszát távolsági térkép alapján kell meghatározni.
4. A 2. pontban felsorolt összegek az üzemanyag és a közlekedési eszköz 

fenntartási költségeit is tartalmazzák. Ezért ilyen címen más költséget 
elszámolni, vagy természetbeni juttatást (benzin, stb.) adni nem szabad.

5. A felsorolt költségeket a 03/31. tétel terhére kell elszámolni. 

6. A  jelen utasításban foglaltakat kizárólag a községi önkéntes tűzoltó 
parancsnokokra nézve szabad alkalmazni.

7. Jelen utasítás azonnal hatályba lép. A folyamatban lévő berendelések 
esetén alkalmazni kell, visszamenőleg azonban alkalmazni nem szabad.

(11—2026/5— 1957.)

Budapest, 1958. május 29.
Réthelyi Nándor s. k.

r. őrgy
főosztályvezető h.

km–enként 0,55 Ft 
km–enként 2,40 Ft 
km–enként 0,25 Ft
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TÁRGY: Polgári alkalmazottak illetményének rendezése

A Gazdasági Bizottság 10— 118/1958. számú határozatával engedélyezte 
a BM. polgári alkalmazottainak néhány munkakörben az illetmények fel
emelését. Ennek végrehajtására az alábbiakat rendelem:

I.
Az utasítás hatálya

1. A jelen utasítás hatálya:
a) az állandó és időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazottakra — 

beleértve a költségvetési támogatásban részesülő belügyi szervek 
polgári alkalmazottait is — valamint

b) a mellékfoglalkozású, vagy második állásban lévő polgári alkalma
zottakra terjed ki.

2. Nem vonatkozik a jelen utasítás:
a) a 42/1957. számú miniszterhelyettesi utasítás hatálya alá tartozó 

polgári állományú egészségügyi beosztottakra;
b) a 47/1957. számú miniszterhelyettesi utasítás hatálya alá tartozó 

polgári állományú gépkocsivezetőkre.

3. A jelen utasításban foglaltakat 1958. évi szeptember hó 1. napjától 
kezdve kell alkalmazni.

II.
Polgári alkalmazottak alapilletménye

4. Az egyes polgári alkalmazotti munkakörökben fizethető alapilletmé
nyeket, valamint az alapbérkeret megállapításához szükséges, munka– 
körönkénti átlagbéreket a csatolt munkaköri jegyzék határozza meg.
(1. számú melléklet.)

5. Az átlagbéreket folyó évi szeptember hó 1. napjától — a korábbi 
50 százalék helyett — 60 százalékos beállási szinttel kell számítani.
Ez azt jelenti, hogy az átlagbér a bértétel alsó és felső határa közötti 
különbözet 60 százalékának és a bértétel alsó bérhatárának együttes 
összegével egyenlő.

6. A szerv polgári állományú beosztottai részére biztosított havi alapbér– 
keretet az egyes munkakörök szervezetszerü létszáma és az egyes munka
köröknél feltüntetett átlagbérek szorzatainak összege adja.

7. A szerv részére biztosított alapbérkeretből nem szabad felhasználni:
a) a be nem töltött létszámhelyekre eső átlagos — 60 százalékos be

állási szinttel számított — alapilletményeket;
b) a betegség, szülési szabadság, fizetésnélküli szabadság, katonai 

szolgálat, stb. miatt távollévőknek ki nem fizetett illetményt, a tény
leges besorolásnak megfelelő összegben, a helyettesítés díjazására 
felhasznált összeg kivételével.

8. A mellékfoglalkozású, vagy második állású alkalmazottak illetményét 
a ledolgozott munkaórák arányában kell megállapítani.

III.
Vegyes rendelkezések

9. A polgári alkalmazottak illetményét a munkaköri jegyzékben (1. sz. 
melléklet) az adott munkakörre megállapított alsó és felső bérhatár 
közötti összegben kell megállapítani a jelen utasítás:
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a) 6. pont iában megszabott alapbérkeret, és
b) a munkaköri leírás (2. számú melléklet) rendelkezéseinek betartása 

mellett.
10. Jelen utasítás végrehajtása során felül kell vizsgálni a polgári alkal

mazottak jelenlegi illetmény besorolását.
Amennyiben:
a) a polgári alkalmazott nem az állománytáblázatban, vagy egyéb 

érvényes rendelkezésben engedélyezett munkakör szerint kapja alap– 
illetményét, besorolását helyesbíteni kell a jelen utasításban foglal
taknak megfelelően;

b) a polgári alkalmazott szorgalma, végzett munkája ezt indokolja, 
vagy pedig jelenleg személyi pótlékban részesül, az alapilletményét 
fel lehet, illetve utóbbiak esetében — a rendelkezésre álló alapbér 
kereten belül — fel kell emelni.

11. A  jelen utasítás alapján történő illetménymódosításokat — az erre jogo
sult vezetőknek — állományparancsban kell elrendelni.

12. Az illetménybesorolások felülvizsgálatával kapcsolatban az utalványo
zási gyűjtőt újból felfektetni nem kell. Az új nomenklatúra alapján a 
felhasználható globális béralapnál jelentkező növedék összegét jelen 
utasításra történő hivatkozással egyösszegben kell a gyűjtő „átlagbér” 
hasábjába bevezetni. A  személyszerinti sorolásokban beálló változá
sokat az állományparancsok alapján személyenként kell gyűjtőzni.

13. Az illetményemelkedések összegével az esetleges személyi pótlékot — 
a 66/1957. számú miniszterhelyettesi utasításban foglaltaknak megfe
lelően — csökkenteni kell.

14. Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a polgári alkalmazottak 
illetményeire vonatkozó 11—2009/25— 1957. számú utasítást (P u T. 
1958. 2. sz.) hatályon kívül helyezem.

15. Egyebekben a 67/1957. számú miniszterhelyettesi utasítás rendelkezései 
szerint kell eljárni.

(43— 118/1958.)
Budapest, 1958. október hó 8.

Pál Antal s. k.
r. alezr. 

főosztályvezető
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1. számú melléklet a 43— 118/1958. számhoz.

B M . P O L G Á R I A L K A L M A Z O T T A K  
M U N K A K Ö R I JE G Y Z É K E

I.
Ügyintézői és adminisztratív munkakörök

Kulcssz. Munkakör alsó felső átlag
bérhatár

1. Főelőadó, ügyintéző, csoportvezető 1800—2400 2160
2. Előadó 1400—2000 1760
3. Segédelőadó 1000— 1400 1240
4. Főkönyvelő 1800—2200 2040
3. Könyvelő, statisztikus 1100— 1500 1340
6. Kalkulációs és szám. csoportvezető 1500— 1900 1740
7. Kalkulátor 1100— 1500 1340
8. Főpénztáros 1400— 1900 1700
9. Pénztáros 1100— 1500 1340

10. Főrevizor, bűnügyi o. (szakértő) 2200— 3200 2800
11. Revizor, bűnügyi o. (szakértő) 1800—2400 2160
12. Segédrevizor 1300— 1700 1540
13. Fordító 1400—2000 1760
14. Segédhivatalvezető 1100— 1500 1340
15. Irodakezelő, adminisztrátor 900— 1200 1080
16. Nyilvántartó 900— 1200 1080
17. Gyors– és gépíró 900— 1200 1080
18. Gépíró 900— 1100 1020
19. Könyvtárvezető 1400—2500 2060
20. Főkönyvtáros 1200— 1900 1620
21. Könyvtáros I. 1100— 1800 1520
22. Könyvtáros II. 1000— 1450 1270
23. Jegypropagandista 1100— 1400 1280
24. Jegyelosztó 1000— 1300 1180
25. Propagandaanyag–terjesztő 1000— 1300 1180
26. Kultúrfelelős, játékszerfelelős 1000— 1300 1180
27. Dekorációs 1100— 1300 1220
28. írásszakértő 2000—2600 2360

II.
Műszaki és munkás munkakörök

Kulcssz. Munkakör alsó felső átlag
bérhatár

41. Főmérnök 2200—3000 2680
42. Mérnök 1900—2700 2380
43. Műszaki ellenőr

a) épületátvevő 1700—2200 2000
b) átvevő, bevizsgáló (BM. Anyagi és

Technikai Főosztály) 1550—2050 1850
44. Műhelyvezető

a) gépjármű 1800—2200 2040
b) egyéb 1600—2000 1840

45. Mosodavezető 1450— 1950 1750
46. Mosodai művezető, mosómester 1250— 1750 1550
47. Garázsmester 1600—2000 1840
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Kulcssz. Munkakör

48. Vezető technikus
49. Technikus
50. Szakmunkás
51. Betanított munkás
52. Segédmunkás
53. Szállítómunkás
54. Kertész
55. Kerti munkás
56. Mosónő
57. Vasalónő
58. Varrónő
59. Kocsimosó
60. Mentős
61. Fürdős
62. Hajóvezető
63. Matróz
64. Vitorlás vezető
65. Átvevő
66. Ablaktisztító
67. Üzemanyagkezelő
68. Pincemester
69. Indító
70. Csomagoló
71. Részlegvezető

alsó felső 
bérhatár

átlag

1700—2300 2060
1500—2000 1800
1300—2000 1720
1200— 1600 1440
1100–– 1400 1280
1100–– 1600 1400
1100— 1500 1340
1000— 1200 1120
900–– 1100 1020
900— 1100 1020

1000— 1200 1120
1100––1300 1220
800— 1000 920
800— 1000 920

1200–– 1400 1320
800— 1000 920
900— 1100 1020

1100— 1600 1400
1100— 1400 1280
1100— 1500 1340
1300––1700 1540
1200— 1600 1440
900— 1100 1020

1600—2000 1840

III.
Filmtechnikai munkakörök

Kulcssz. Munkakör alsó felső átlag
bérhatár

81. Gyártásvezető 1900—2600 2320
82. Operatőr 1700—2400 2120
83. Segédoperatőr 1500—2200 1920
84. Hangfelvevő (Hangmester) 1500—2300 1980
85. Laboráns 1400—2000 1760
86. Negatívvágó 1150— 1850 1570
87. Beosztott laboráns, retusőr 1000— 1600 1360
88. Laboratórium vezető 1600—2500 2140
89. Fővilágosító 1700—2500 2180
90. Mikrofonkezelő 1000– 1800 1480

IV.

Oktatói, nevelői munkakörök

Kulcssz. Munkakör alsó felső 
bérhatár

átlag

101. Tanár 1140—2050 1680
102. Tanító 1000— 1800 ■ 14*80
106. Óvónő, oklevéllel 900— 1620 1330
108. Gondozónő, oklevéllel 1000— 1200 1120
110. Szakoktató, kutyaiskolán 1200— 1400 1320
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Konyha, étterem, étkezdei munkakörök
V.

Kulcssz. Munkakör alsó felső átlag
bérhatár

151. Étteremvezető 1500—2000 1800
152. Étkezdevezető 1400— 1800 1640
153. Büfévezető 1000— 1300 1180
154. Konyhafőnök, konyhavezető 1400— 1800 1640
155. Részlegvezető szakács 1400— 1700 1580
156. önálló szakács, cukrász (szakképzett) 1200— 1600 1440
157. önálló szakács, cukrász (szakképz. nélk.) 1100— 1500 1340
158. Beo. szakács, Cukrász (szakképzett) 1100— 1500 1340
159. Beo. szakács, cukrász (szakképz. nélk.) 1000— 1400 1240
160. Szakácsnő, őrs közétkezésnél 800— 1100 980
161. Konyhamészáros 1100— 1500 1340
162. Felszolgáló csoportvezető 1300— 1700 1540
163. Felszolgáló, szakképzett (pincér) 1200— 1600 1440
164. Felszolgáló, szakképzettség nélkül 900— 1100 1020
165. F elíró 900— 1000 960
166. Konyhalány, mosogató 800— 1000 920
167. Büfés 850— 950 910
168. Kávéfőző 850— 950 910
169. It almérő 800— 1100 980
170. Gazdaasszony, szobaasszony 850— 950 910
171. Kézilány, kézilegény, előkészítő 900— 1000 960
172. Kenyereslány 850— 950 910
173. Ételszállító 850— 950 910
174. Tejkonyhás (gyermekintézménynél) 900— 1000 960
175. Stewardess 1200— 1500 1380

Üdülők idényalkalmazottai

191. Konyhafőnök, konyhavezető 1500—2100 1860
192. Szakács–cukrász (szakképzett) 1200— 1900 1620
193. Pincér 1300— 1600 1480

Gondnoksági munkakörök

201. G ondnokságvezető
a) 5 vagy ennél több beosztottal 1400— 1800 1640
b) 2—4 beosztottal 1300— 1700 1540

202. Gondnok beo. nélk. vagy 1 fő beosztottal 1200— 1500 1380
203. Raktárvezető 1300— 1700 1540
204. Raktáros 1100— 1500 1340
205. Raktárkezelő, anyagmozgató 1000— 1400 1240
206. Anyagbeszerző 1300— 1600 1480
207. Tüzelőtelepvezető 1600—2000 1840
208. Árukiadó, mérlegmester, térmester 1200— 1500 1380
209. Kézbesítő 850— 1150 1030
210. Liftkezelő 750— 950 870
211. Telefonkezelő 800— 1100 980
212. Eligazító 900— 1100 1020
213. Kapus

a) hivatali szervnél 900— 1100 1020
b) egyesületi szervnél 750— 850 810

214. Jegyszedő, ruhatáros, motozó 800— 900 860
215. Kazánfűtő (vizsgázott) 1200— 1500 1380
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216. Kazánfűtő (vizsga nélkül) 1100— 1400 1280
217. Kályhafűtő 900— 1200 1080
218. Takarító 750— 950 870
219. Telepfelügyelő 750— 1050 930
220. Házfelügyelő 800— 1000 920
221. É jjeliőr 750— 1000 900
222. Állatgondozó (tehenész, sertésetető, 

gondozó, stb.)
kutya–

800— 1200 1040
223. Kutyagondozó (kiképzést is végez) 900— 1200 1080
224. Kutyaszakács 800— 1200 1040
225. Lóápoló 950— 1300 1160
226. Kocsis 950— 1300 1160
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2. számú melléklet a 43— 118/1958. számhoz. 

Munkaköri leírás

1. Az 1. kulcsszámú „főelőadó, ügyintéző csoportvezető ”–i munkakörben 
lévőknek a BM. központi főosztályainak, önálló osztályainak és orszá
gos parancsnokságainak országos elvi irányító munkát végző csoport
vezetőin, főelőadóin kívül 2000 Ft–nál magasabb összegű alapilletményt 
megállapítani nem szabad.

2. A  2. kulcsszám „előadó”–i munkakörben lévők részére az a) pontban 
említett kivételektől (közp. főosztályokon, stb. foglalkoztatottak) el
tekintve 1700 Ft–nál magasabb összegű alapilletmény nem állapítható 
meg.

3. A  19. kulcsszámú „könyvtárvezető ”–i munkakörbe csak a 10 000 kötet
nél nagyobb könyvállománnyal rendelkező könyvtárak vezetői sorol
hatók, azonban az átlagnál magasabb illetmény csak a 40 000 kötetet 
meghaladó könyvtárvezetők részére állapítható meg.

4. A 20. kulcsszámú „főkönyvtáros"–i munkakör, illetve bértétel csak 
akkor alkalmazható, ha
a) legalább 4 könyvtári beosztott van, akik közül egy főt — ameny

nyiben főiskolai képesítéssel rendelkezik — főkönyvtárosként lehet 
besorolni; f

b) 10 000 köteten aluli könyvtárnál a könyvtárvezető legalább fő
iskolai képesítéssel rendelkezik.

5. A 21. kulcsszámú „könyvtáros I.” munkakörbe tartoznak
— a 10 000 köteten aluli könyvtárak vezetői, amennyiben főiskolai 

képesítéssel nem rendelkeznek, és
— a könyvtár nagyságától függetlenül a legalább könyvtárosi szak

vizsgával rendelkező könyvtári beosztottak.

6. A  22. kulcsszámú „könyvtáros II.” illetményt a szakképesítéssel nem 
rendelkező könyvtári beosztottak részére kell megállapítani.

7. A  48. kulcsszámú „vezetőtechnikus” és a 49. kulcsszámú „technikus"
munkakörre meghatározott illetményt csak technikusi képesítéssel ren
delkezők részére szabad megállapítani.
Vezetőtechnikusnak csak az tekinthető, akinek legalább 1 technikus 
beosztottja van.

8. Az 50. kulcsszámú „szakmunkás” munkakörre megállapított bértételt 
csak szakmunkás képesítéssel — segédlevéllel, vagy szakmunkás vizs
gával — rendelkező szakmunkások esetén szabad alkalmazni.
Szakmunkát végző, de a szükséges szakmai képesítéssel nem rendelkező 
betanított munkásokat az 51. kulcsszámú „betanított munkás” munka
körre vonatkozó bértétel alá kell sorolni.

9. A 152. kulcsszámú „étkezdevezető”–i bértétel átlaga fölé csak a napi 
500 adagnál többet kiszolgáltató étkezdék (közétkezések) vezetőit 
szabad besorolni.

10. A  154. kulcsszámú „konyhafőnök”, „konyhavezető”–i munkakörre a
7. pont alattiak vonatkoznak.

11. A  155. kulcsszámú „részlegvezető szakács” munkakör, illetve bértétel 
csak a legalább 1 fő szakképzett szakács beosztottal rendelkező sza
kácsra alkalmazható.

12. A  156. kulcsszámú „önálló szakács” munkakört, illetve bértételt kell 
alkalmazni azoknál a közétkeztetéseknél, ahol az ételek előállítását 
segédszemélyzettel egy szakács végzi.

13. A  201. kulcsszámú „gondnokságvezető”–i bértétel a karbantartó szak
munkás beosztottakkal is rendelkező gondnokságvezetőkre alkalmazható.
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Nem jogosultak túlmunkadíjra, valamennyi „ügyintéző és adminisztrátor” 
munkakörben foglalkoztatottak, a „műszaki és munkás” munkakörök közül 
a 41—49 kulcsszámúakban, valamennyi ,,filmtechnika”–i és ,,oktató–i— 
nevelő–”i munkakörben, a „konyha, étterem, étkezde”–i munkakörök közül
a 201., 202., 203., 207–, 215., 216., 217., 219., 220., 222–, 225. és 226.
kulcsszámú munkakörökben foglalkoztatottaik.
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TÁRGY: Munkaviszony nyilvántartólapok vezetése

A Munkaügyi Minisztérium 11/1957. (X II. 19.) számú rendelete értel
mében a dolgozók, így a BM. polgári alkalmazottainak is, egyes társadalom– 
biztosítási szempontból fontos adatait nyilván kell tartani. Ezzel kapcsolat
ban az alábbiakat rendelem:

1. § .
1. A  nyugellátásra való jogosultság egyszerű, gyors és hitellérdemlő meg

állapítása érdekében az illetményszámfejtőhelyek mindazon polgári al
kalmazottról kötelesek nyilvántartólapot felfektetni és vezetni:
a) akiket a Belügyminisztérium az erre vonatkozó rendelkezések sze

rint kötelező betegségi biztosításban részesít és
b) akiknek a Belügyminisztériummal kötött munkaviszonya 1958. január

1. napján fennállott, vagy ezt követően kezdődik.
2. A  betegségi biztosítási kötelezettség kiterjed minden — a Belügy

minisztériummal munkaviszonyban álló — olyan polgári alkalmazottra, 
tehát az átmenetileg, ideiglenesen, próbaidőre, vagy kisegítőként alkal– 
mazott személyekre is, akinek munkabére a havi 250,— Ft–ot, illetőleg 
a napi 10,— Ft–ot eléri, vagy meghaladja.

3. A  nyilvántartás céljára az SzTK által rendszeresített „Munkaviszony 
nyilvántartólapot” (a továbbiakban: nyilvántartólap) kell használni 
(1. számú melléklet).

4. Az illetményszámfejtő helyeknek, amennyiben a munkaviszony:
a) a jelen utasítás megjelenése után

— keletkezik, az illetményszámfejtőlappal egyidejűleg,
— szűnik meg, a munkaviszony megszűnését követő két napon belül,

b) 1958. évi január 1. napján fennállt,
— és jelenleg is fennáll,
— vagy az utasítás megjelenését megelőzően megszűnt, 1958. évi 

szeptember hó 30. napjáig kell
a nyilvántartólapokat felfektetni.

Azon polgári alkalmazottak esetében, akiknek munkaviszonya 1958. évi 
január hó 1. napja előtt szűnt meg, nyilvántartólapot nem kell kitölteni.

3. §.
A nyilvántartólap rovatainak kitöltése

5. Az úgynevezett jelzőszám kockáiba az alkalmazott születési évét, hónap
ját és napját kell arabs számokkal bejegyezni. (Pl.: ha az alkalmazott 
1908. június 10–én született, a jelzőszám kockáiba 1908—06— 10–et 
kell írni.)

6. A  „lapszám és az SzTK alközpontja” (kirendeltsége) rovatot üresen 
kell hagyni.

7. A személyi adatokat az alkalmazott személyi igazolványából kell a nyil
vántartólapra bejegyezni.
A munkavállaló és anyja vezeték nevét nyomtatott nagybetűkkel kell 
beírni.

8. A munkavállaló foglalkozása (munkaköre) rovatba a polgári alkalmazott 
által betöltött munkakör elnevezését kell bejegyezni (pl. előadó, takarító
nő, stb.).

9. „A munkáltató neve és telephelye” rovatba az illetményszámfejtő
hely nevén és címén kívül a 34 500–as törzsszámot is be kell jegyezni.

10. A  „Sorszám” rovatban az egyes munkaviszonyok sorrendjét kell fel
tüntetni. Ugyanazon sorszám alatt kell szerepeltetni a munkaviszonyt
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akkor is, ha a polgári alkalmazott megszakítás nélkül több éven át állt 
ugyanannál a munkáltatónál munkaviszonyban és ezért „a munkabér 
összege” elnevezésű rovatban — az évenként kapott illetmény (bér) fel
jegyzése miatt — több sort kell felhasználni.
(Ilyen esetben az –ig rovatba a munkaviszony megszűnésének napját az 
utolsó illetményösszeggel egy sorban kell bejegyezni.)

11. „A biztosításra kötelezett munkaviszony tartama” rovatba a munka– 
viszony kezdő napját (a –tól rovatba) és megszűnésének napját (az –ig 
rovatba), az „összesen” rovatába pedig a munkaviszonyban eltöltött évek 
és papok számát kell bejegyezni.
Az „összesen év” rovatba a munkaviszonyban töltött teljes évek számát, 
a „nap” rovat felső részébe a munkaviszony kezdő évében, alsó részébe 
pedig a munkaviszony megszűnésének évében eltöltött napok számát kell 
bejegyezni. Ha a munkaviszony egy éven belül állott fenn, vagyis nem 
húzódott át egyik naptári évről a másikra, az „összesen év” rovatát víz
szintes vonallal át kell húzni, a munkaviszonyban eltöltött idő napjai
nak a számát pedig a „nap” rovat felső részébe kell bejegyezni.

12. Az 1. §. 4/c. pontjában említett esetekben — tehát akkor, ha a munka– 
viszony 1958. január 1. napján fennállt —, a munkaviszony kezdetének 
nem 1958. január 1 –ét, hanem az 1958. január 1–én megszakítás nélkül 
fennálló munkaviszony tényleges kezdetének időpontját kell tekinteni és 
feljegyezni.

13. H a a munkaviszony mellékfoglalkozásként, vagy második állásként áll 
fenn, ezt is fel kell jegyezni az előző bekezdésben foglaltak szerint. 
A  „Jegyzet” rovatba azonban be kell írni, hogy mellékfoglalkozásról 
(második állásról) van szó.

14. „A munkabér összege" rovatba a nőalkalmazottnál a 45., a férfi alkal
mazottaknál pedig az 50. életévük betöltésének napját magában foglaló 
évtől, legkorábban azonban az 1958. évtől kell a munkabért (illetményt) 
nyilvántartó lapokra évenként egyszer egyösszegben — a fillért forintra 
kerekítve — az év végén, vagy a munkaviszony megszűnésekor fel
jegyezni.
A  nyilvántartólapot tehát minden — a 2. §. 4. pontjában felsorolt — 
alkalmazottról ki kell állítani, az illetmény (munkabér) összegét azonban 
csak a 45., illetve 50. életévét betöltött alkalmazottak nyilvántartó lapjaira 
kell rávezetni.
„A munkabér összege” rovat fejrészébe be kell írni azt a naptári évet, 
amelyik évtől kezdődően a munkabérek összegét fel kell jegyezni (pl. 
ha a férfi alkalmazott 50. életévét 1960–ban tölti be. akkor ezt az év
számot).
Ugyanezen rovat felső részébe azt az összeget kell beírni, amit az „ösz– 
szesen nap” rovat felső részében feltüntetett napokra, az alsó részébe 
pedig azt az összeget, amit az „összesen nap” rovat alsó részében fel
tüntetett napokra kapott az alkalmazott.
Azoknak a napoknak a számát, amelyekre az alkalmazott a „nap" rovat
iban szereplő napok közül saját hibáján kívüli okból (pl. betegség, fizetés– 
nélküli szabadság, szülési szabadság, katonai szolgálat) munkabért nem 
kapott, a jegyzet rovatban fel kell tüntetni a „nap” rovatba bejegyzett 
napok számával egy vonalban.

15. Nem kell a nyilvántartó lapra feljegyezni annak munkabérét, akinek al
kalmazása rendszeresen 7 napnál rövidebb ideig tart.

16. A nyilvántartólapokra csak tintával szabad írni. Bejegyzések céljára fel 
nem használt rovatokat vízszintes vonallal, vagy átlós irányban át kell 
húzni.

A nyilvántartólapokra írt bejegyzést kivakarni, kiradírozni nem szabad. 
A téves bejegyzést át kell húzni, a helyes adatot pedig föléje kell írni és 
csillag alatt a jegyzet rovatban, vagy pedig a nyilvántartólap alján a javí
tást igazolni kell.

17. Az illetményszámfejtőhelyek a nyilvántartólapokat abc sorrendben 
tárolják.
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18. Az illetményszámfejtő hely minden naptári év első negyedévében köteles 
különválasztani azoknak az alkalmazottaknak a nyilvántartólapjait:

a) akiknek munkaviszonya az előző naptári év folyamán az adott BM. 
szervnél megszűnt, feltéve, hogy nem helyezték át másik BM. 
szervhez.

b) akiknek munkaviszonya az előző naptári év folyamán nem szűnt meg, 
de a 14. pontban foglaltak alapján a nyilvántartólapra a munkabér 
(illetmény) összegét is fel kell jegyezni.

Az a) alpont szerint különválasztott nyilvántartólapokat az illetmény– 
számfejtőhelynek az első negyedév utolsó napjáig a BM. Terv– és Pénz
ügyi Főosztály Illetmény alosztályához ajánlott küldeményben továbbí
tania kell. Az Illetmény alosztály az országosan összegyűjtött nyilván
tartólapokat az SzTK. Budapesti Alközpontjának adja át megőrzésre.
A b) alpont szerint különválasztott nyilvántartólapokat az illetményszám– 
fejtőhelyek a többi laptól elkülönítve továbbra is megőrzik, illetve kezelik.

19. A  nyilvántartólapot az alkalmazottnak a Belügyminisztériumon belül 
történő áthelyezése esetén annak a pénzügyi osztálynak, szervnek kell 
a ján lo tt levélben — az illetmény–számfejtőlappal egyidejűleg megkül
deni, mely illetményeit számfejteni fogja. Elküldés előtt az illetmény– 
számfejtőhely a munkaviszony befejezéséig felhasznált utolsó sort követő 
sorban a nyilvántartólapot bélyegzővel ellátni köteles.

20. A nyilvántartólap nyomtatványokkal — további intézkedésig — a BM. 
szerveket a Terv– és Pénzügyi Főosztály Illetmény alosztálya látja el.

21. A jelen utasításban foglaltakkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kér
désekről a BM. Terv– és Pénzügyi Főosztály Illetmény alosztálya ad 
tájékoztatást.

22. A  pénzügyi osztályok vezetői 1958. október hó 15–ig jelentsék az uta
sításban foglaltak végrehajtását.

(3137/1958.)

Budapest, 1958. augusztus 2.
Réthelyi Nándor s. k.

r. őrgy
főosztályvezető h.

— 116 —

ÁBTL – 4.2. – sz.n. – Terv– és Pénzügyi Főosztály utasítása 1. szám /1959 /117



Jelzőszám  *

Szü l. éve, h ón ap ja , nap ja .

M u n k a v is z o n y
n y ilvá n ta rtó –lap

La p sz .: SZTK

............  a lközpon tja
(kirendeltsége)

A  m unkavállaló  neve: *  ................. .......................................................................................
(a s s z o n y o k n á l le á n y n é v  is)

születési éve: ...........................  helye: ............................. ............................... anyja  neve:

foglalkozása (m u n k ak ö re): ......................................................................................................................................................
* „ S z e m é ly i ig a z o lv á n y  a d a ta i a la p já n . — ** A  v e z e té k n e v e t  n y o m ta to t t  n a g y b e t ű k k e l  ke ll írn i.

S
o

rs
z

á
m

 |

A  m u n k á lta t ó  
n e v e  é s  te le p h e lye

A  bizt. köt. m u n k a v i s z o n y A z  a d a to k a t  
fe lveze tte A  m u n k a b é r  

ö s s z e g e

A z  a d a to k a t  
fe lveze tte J e g y z e tta rta m a ö s s z e se n

–tó l –ig é v n a p e lle n ő r iz te e lle n ő r iz te

—  1 1 7  —

ÁBTL – 4.2. – sz.n. – Terv– és Pénzügyi Főosztály utasítása 1. szám /1959 /118



TÁRGY: Fűtők bérének megállapítása

A Munkaügyi Miniszter és a Pénzügyminiszter 122/1958. Mü. M. számú 
együttes utasításban az 1958/1959. évi fűtési időszakra a fűtők bérét újból 
megállapította.
E nnek alapján a Belügyminisztérium szerveinél a fűtői feladatokat végzők 
részére kifizethető havi bér és pótdíj összegét az alábbiak szerint állapí– 
tom meg:

I.

1. Az állandó és időszaki főfoglalkozású vizsgázott fűtők és fűtő segéd
munkások havi alapbérét a 43— 118/1958. számú utasításban az erre 
a munkakörre előírt bértételek alapján kell megállapítani.
Az időszaki főfoglalkozásúak havi alapbérét, átlagbér és a felső bér
halár közötti összegben is meg lehet határozni, a szerv részére engedé– 
lyezett béralap túllépése nélkül.

2. Fűtői pótdíj címén központi fűtés esetén, az állandó és időszaki fő
foglalkozású vizsgázott fűtőknek és fűtő segédmunkásoknak a havi 
alapbéren felül, a tüzelőanyagnak a tüzelő tárolóhelyről a kazánházba 
való lehordásáért, a salaknak a kazánházból a salak–gyűjtőhelyre való 
kihordásáért, valamint a fűtéssel járó — munkanapokon végzett — 
esetleges túlmunkáért:
— 20 000 légköbméter fűtött légtérig havi 120,— Ft
— 20 000 légköbméter fűtött légtéren felül havi 180,— F t 

folyósítható.
3. A  fűtői pótdíj a heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon végzett 

munka díjazását nem tartalmazza.

4. Azokon a helyeken, ahol a vizsgázott fűtő és fűlő segédmunkás a munka 
szervezése miatt naponta rendszeresen túlórázik, a fűtői pótdíj helyett 
túlóradíjra jogosult.
Az egy órára eső túlóradíj a havibér 210–ed része.

II.

5. Az állandó és időszaki főfoglalkozású kályhafűtők részére a 43— 118/
1958. számú utasításban a kályhafűtői munkakörre vonatkozó bértételt 
kell alkalmazni.
Az időszaki főfoglalkozásúak részére a havi alapbért az átlag és a 
felső bérhatár közötti összegben is meg lehet állapítani, a szerv részére 
engedélyezett béralap betartása mellett.

6. Pótdíj címén a kályhafűtőknek az alapilletményen felül, a tüzelőanyag
nak a tüzelő tárolóhelyről a kályhákba való hordásáért és a salaknak 
a salak–gyűjtőhelyre való szállításáért havonta:
a) kályhánként 10,— Ft
b) ott, ahol felvonó nincs, vagy az a hónap túlnyomó 

részében (30 napból 18, vagy annál több napig)
nem működik, emeletenként és kályhánként további 5,— Ft

pótdíj fizethető ki.

7. A kályhafűtőket a fűtés miatt felmerült túlmunkáért túlóradíjazás nem 
illeti meg.

III.

8. A mellékfoglalkozású, nem teljes napi munkaidővel foglalkoztatott 
kályha fűtők havi bérét havonta kályhánként 38,— Ft–ban kell meg
állapítani.

9. Részükre ezen felül a 6. pontban foglaltak szerint fűtői pótdíj is jár, 
amennyiben az ott felsorolt körülmények fennállanak.
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10. A mellékfoglalkozású kályhafűtők, a fűtés miatt esetleg felmerült túl
munkáért túlóradíjazást nem kaphatnak.

IV.
11. A  napszámosként alkalmazott kályhafűtői a napszámbéren felül egyéb 

díjazás — beleértve a fűtői pótdíjat is — nem illeti meg.

V.

12. Azokat a hivatalsegédeket, takarítókat, udvari munkásokat, segédmunká
sokat, akik a főfoglalkozású (besorolás szerinti) munkájuk elvégzésén 
felül a kályhák fűtését is ellátják:

a) kályhánként havonta 19,— Ft

b) tüzelőanyagnak a tüzelő tárolóhelyről a kályhákba 
való hordásáért és a salaknak a salak–gyűjtőhelyre
való szállításáért kályhánként havonta további 5,— Ft

c) ott, ahol felvonó nincs, vagy a hónap túlnyomó 
részében nem működik, havonta emeletenként és 
kályhánként további 2,50 Ft

fűtői pótdíj illeti meg.

13. Ezen felül — a fűtés miatt felmerült túlmunkáért — részükre túlóra– 
díjazás nem fizethető ki.

VI.

14. A tüzelőanyagnak a telephelyen (T Ü Z é P, TÜKER, vasút–, hajóállo
más) való átvételével és az érdekelt szerv tüzelő tárolóhelyére való kísé
résével elsősorban a fűtőket, ha ezek fűtői munkájuk miatt nem vehetők 
igénybe, más — lehetőleg polgári — alkalmazottat kell megbízni.
Ezért a munkáért külön díjazás nem jár.

15. Ahol a tüzelő felrakását, illetve lehordását a szerv állományába tar
tozó olyan alkalmazott (beosztott) végzi, akinek ez nem képezi fela
datát és ezt rendszeres, állandó munkáján (beosztásán) felül végzi, 
a felrakásért, illetve a lehordásért mázsánként külön–külön 1— 1 Ft 
fizethető ki.

Amennyiben a munkát többen végzik, a kifizetésre kerülő összeget 
arányosan kell az érdekeltek között megosztani.

16. Ha a tüzelő felrakást, illetve lehordást az előző pontban említett alkal
mazott munkaidő után végzi, a 15. pont szerint kifizethető díjon felül 
túlóra díjazásban nem részesíthető.

17. A 15. pontban említett díjazás nem folyósítható azoknak, akik a tüzelő 
szállításával kapcsolatos munkák elvégzésére nyertek alkalmazást.

VII.

18. A. fűtési időszak a 177/1950. M. T. számú rendelet szerint az év 
október hó 15. napjától a következő év április hó 15. napjáig, illetve 
— külső hőmérséklettől függően — az erről szóló kormányhatározattal 
esetenként meghatározott ideig tart.

19. Azoknál a szerveknél, ahol a központi fűtés üzemeltetése egész éven ál 
szükséges (pl. fekvő betegeket ellátó intézet, stb.) az utasítás szerinti 
díjazás egész éven át folyósítható.

20. A jelen utasítással engedélyezett fűtői pótdíj a 01/21. kv. tétel terhére, 
míg a VI. fejezet szerint fizethető díjazás a 02/23. kv. tétel terhére 
számolandó el.

21. A  2., 6., 9. és 11. pontok szerint járó pótdíjakból a 3 százalékos 
nyugdíj járulékot kell levonni. A fűtői pótdíj a nyugdíjalapba bele
számít.
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A 15. pontban engedélyezett díjak után 1 százalékos jövedelemadó 
vonandó le.

22. Jelen utasítás rendelkezései 1958. évi október hó 15–től érvényesek. 
Egyidejűleg a 322—Fü— 1/1— 1957. számú utasítás hatályát veszti.

(3431/1958.)

Budapest, 1958. október hó 28.
Réthelyi Nándor s. k.

r. őrgy
főosztályvezető h.
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TÁRGY: Gépjárművezetői illetményrendezésre kiadott 
1957. évi 47. sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás

kiegészítése

Az 1957. évi július hó 24–én kelt 47. számú Belügyminiszterhelyettesi 
Utasítás és az annak végrehajtására kiadott 11—2014/334— 1957. számú 
utasítás kiegészítésére az alábbiakat közlöm:

Az ellenőrzési osztály kiküldötteinek jelentései szerint a rendszeresített gép– 
járművezetői pótdíjat egyes pénzügyi szervek helytelenül a 01/30. prémium 
költségvetési tétel terhére számolják el.

Az egységes eljárás biztosítására közlöm, hogy a gépjárművezetői pótdíj 
is — miként minden más pótdíj és pótlék — a 01/20. pótlók költségvetési 
tétel terhére számolandó el.

Amelyik pénzügyi szerv a gépjárművezetői pótdíjat a 01/30., vagy esetleg 
más kv. tétel terhére számolta el, azt haladéktalanul könyvelje át a 01/20. 
pótlók költségvetési tételre.
(11—2014/509— 1957.)

Budapest, 1957. október 28.
Kincses Zoltán s. k.

r. őrnagy 
osztályvezető
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A BM. ANYAGI ÉS T E C hNIKAI FŐOSZTÁLY 
ÉS A BM. TERV– ÉS PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY 

VEZETŐJÉNEK
e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

TÁRGY: Budapesti kerületi kapitányságokhoz rendszere
sített anyagi és pénzügyi előadók jogállása és feladataik

meghatározása

A Belügyminiszter Elvtárs a budapesti kerületi kapitányságokhoz anyagi 
és pénzügyi előadókat rendszeresített. Ezek jogállását, felelősségét és fel
adatkörét az alábbiakban határozzuk meg:

I .

JOGÁLLÁS

1. A kerületi anyagi és pénzügyi előadók állományilag és fegyelmileg az 
illetékes kerületi rendőrkapitánysághoz tartoznak. Alárendeltségük kettős 
jellegű, általános szolgálati szempontból az illetékes kerületi rendőrkapi
tányság vezetőiének, szakmai irányítás és felügyelet szempontjából pedig 
a budapesti rendőrfőkapitányság anyagi, illetve pénzügyi osztálya veze
tőjének vannak alárendelve.

2. A kerületi anyagi és pénzügyi előadókat a budapesti rendőrfőkapitány 
anyagi és pénzügyi helyettesének előzetes hozzájárulása nélkül kinevezni, 
leváltani, vezényelni, elbocsátani nem lehet.

II.
A KERÜLETI ANYAGI ÉS PÉNZÜGYI ELŐADÓ 

KÖTELESSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE
A ) Általában:

Feladata a kerületi rendőrkapitányság és a hozzátartozó őrsök anyagi 
és pénzügyeinek intézése. Anyagilag és fegyelmileg felelős a kapitány
ság és őrsök reábízott anyagi és pénzügyeinek szabályszerű intézéséért, 
a nyilvántartások pontos vezetéséért és a reábízott egyéb adminisztrációs 
munkák helyes elvégzéséért.

B) Részleteiben:

1. Anyagi természetű feladatok:
a) A kerületi rendőrkapitányság és a hozzátartozó őrsök éves anyag– 

szükségleti tervjavaslatának összeállítása.
b) A  kapitányság és őrsei részére szükséges eszközök és anyagok 

igénylése, felvételezése, használatra való kiadása és nyilván
tartása.

c) A kiutalt személyi, ruházati és felszerelési cikkek, vagy ruházati 
utalványok felvételezése, kiosztása és ezek elszámolása. A ruhá
zati könyvek vezetése.

d) A  téli védőruházat felvételezése, használatra történő kiadása, 
bevonása, nyári tárolásra és javításra a raktárnak leadása.

e) A kapitányság és a hozzátartozó őrsök papír, irodaszer és nyom
tatvány szükségleteinek időszakos igénylése, felvételezése, el
osztása.

f)  A fegyverzeti és lőszer anyagok kezelése, illetve azok utánpót
lásáról gondoskodás.

g) A takarító és tisztogató anyagok felvételezése, szétosztása és a 
felhasználás ellenőrzése.

h) A kapitányság és az őrsök ingatlanai állapotának állandó figye
lemmel kísérése. A hibák kijavítása érdekében szükséges intéz
kedések azonnali megtétele.
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i) A  kisebb javítási munkálatok elvégeztetése, azok átvétele, illetve 
azok megtörténtének igazolása és a B/2/a) pontban említett 
előlegből — számla alapján — kifizetése.

i) A  szükségessé váló nagyobb ingó, vagy ingatlan javításokról 
jelentéstétel a főkapitányság anyagi osztályának.

k) A  motorkerékpárok és taposó kerékpárok karbantartási fogalma 
alá tartozó kisebb javítások elvégeztetése (a normában biztosí
tott forint kereten belül).

l) A  javításra szoruló, valamint cserére leadandó motorkerékpárok és
taposó kerékpárok leadása az ezzel kapcsolatos ügyek intézése.

m) Gondoskodik a kapitányság és az őrsök lepedő cseréjéről.
n) Kerékpár köpenyek és tömlők cseréje.
o) A selejt anyagok időszakonként történő összegyűjtése és a fő– 

kapitányság raktárába történő leadása.
p) Az alegység nyilvántartó lapok gondos és naprakész vezetése.
r) Saját nyilvántartásának az anyagi osztály központi nyilvántartá

sával történő negyedévenkénti egyeztetése. Az esetleges eltérések 
(hiány, többlet) azonnali jelentése a főkapitányság anyagi osz
tályának.

s) Az irodagép törzskönyvek, a fegyverek egyedi nyilvántartó lapja, 
a tüzelőanyag nyilvántartás, a taposó kerékpárok és motorkerék
párok egyedi nyilvántartó lapjának vezetése.

t) Az időszaki leltározásoknál, mint bizottsági tag közreműködés, 
a hiányokról jelentéslétei és a káreljárás megindítása.

u) Az elkobzott és talált roncsfegyverek beszállítása a főkapitány
ság fegyverraktárába.

v) A takarítók, fűtők, házfelügyelők, stb. munkájának megszerve
zése, irányítása és ellenőrzése. Figyelemmel kísérése a közüzemi 
fogyasztásoknak és a mérők állását feltüntető nyilvántartás 
vezetése.

x) Az alegységekhez használatra kiadott eszközök és anyagok meg
léte, karbantartása, rendeltetésszerű használata, illetve felhasz
nálásának ellenőrzése.

y) A  kapitányság épületvédelmi fegyvereinek, valamint haszná
latra ki nem adott fegyverek karbantartása.

z) Az őrsöknél lévő szolgálati és épületvédelmi fegyverek állapotá
nak és karbantartásának ellenőrzése.

2. Pénzügyi természetű feladatok.
a) A kapitányság rendelkezésére bocsátott állandó előlegek kezelése,

— az állandó előlegből a vonatkozó rendelkezések alapján ki
fizetések teljesítése,

— kifizetések elszámolása,
— az állandó előleg nyilvántartás vezetése.

b) A jutalmazási és segélyezési célra rendelkezésre bocsátott ösz– 
szegek kezelése és nyilvántartása.

c) Az illetményelőleg keretek nyilvántartása, az illetményelőleg 
kérelmek záradékoltatása és felterjesztése. A tüzelőakció utal
ványok igénylése és kiosztása.

d) A kapitányság részére érkezett pénzek kezelése, a „Vegyes pénz
napló” vezetése.

e) A  kapitányság területén előforduló káresetek figyelemmel kísé
rése, a kártérítési eljárás megindítása és I. fokú kártérítési hatá
rozat meghozatalára előterjesztés készítése.

f) A helyszínbírságoláshoz szükséges helyszínbírságolási tömbök
— igénylése,
— nyilvántartása,
— elosztása,
— és felhasználásának ellenőrzése.
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g) A  kiküldetésekkel és különéléssel kapcsolatban
— menetlevelek kezelése és nyilvántartása,
— útielőlegek kifizetése és elszámoltatása,
— különélők kérelmeinek megvizsgálása, záradékoltatása és 

továbbterjesztése.
h) A közüzemi fogyasztások nyilvántartása és ellenőrzése.
i) Étkeztetéssel és élelem ellátással kapcsolatban

— közétkezési térítések beszedése és jegyek kiadása,
— étkezési hozzájárulás összegének elszámolása,
— védőital kiadása esetén a felhasználás ellenőrzése és elszá

molása,
— őrizetesek étkeztetésének megszervezése és az étkezési költ

ségék elszámolása,
— fogságfenyítéssel büntetett beosztottak étkezés térítésének le

vonása és befizetése,
— szolgálati kutyák élelmezésének biztosítása és annak elszá

molása.
i) Közlekedési jegyellátással kapcsolatban

— MÁV arcképes igazolványok igénylése és kiadása,
— helyi közlekedési bérletjegyek igénylése és kiadása,
— őrizetesek és egyéb személyek helyi közlekedési jegyellátása és 

annak elszámolása,
— közlekedési igazolványok nyilvántartásának vezetése.

k) A kapitányság és őrseinek illetménnyel történő ellátása
— az állandó és rendszeres, valamint a pótilletmények kifizetése 

és azok elszámolása,
— polgári alkalmazottak túlóradíjainak és fűtői pótdíjak nyilván

tartása és felterjesztése,
— újonnan felvettek és leszerelők illetmény ügyeinek intézése,
— illetményekkel kapcsolatos igazolások kiadása a pénzügyi osz

tály által megszabott hatáskörben.
l) SzTK munkadói igazolások kiadása.

m) Pénzügyi kérdésekben a hozzáforduló beosztottak részére felvi
lágosítások adása.

Jelen utasítás alapján a Budapesti Rendőrfőkapitányság anyagi és pénzügyi 
osztály vezetői gondoskodjanak a kerületi anyagi és pénzügyi előadók jogai
nak és feladatainak részletes szabályozásáról és a munka beindításához szük
séges feltételek megteremtéséről.
(18—2114— 12/1958.)
Budapest, 1958. augusztus hó 28.

Dr. Érchegyi József s. k. Pál Antal s. k.
r. alezr. r. alezr.

Anyagi és Techn. Főo. Terv– és Pénzügyi Főo.
vezető helyettese vezetője
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TÁRGY: Bűncselekménnyel okozott kár érvényesítésének
módja

Megállapítottam, Hogy a számadótestek nem tesznek maradéktalanul eleget 
a 105—5041/1956. számú utasítás (1/1957. P ut. 5. p. 18. lap) I. fejezet
3. pontjában foglalt azon utasításnak, mely szerint, ha a belügyi szerv által 
kezelt vagyon sérelmére bűntettet követtek el, és emiatt a terhelt ellen büntető 
eljárás indult, a keletkezett kárt a sértett belügyi szervnek kell a büntető el
járásban — a Jogügyi Alosztály értesítése mellett — érvényesítenie, valamint 
a Pénzügyi Utasítások (P u T) 1957. évf. 2. számában kibocsátott kártérí
tési tájékoztató 12. pontjában szereplő előírásnak sem, amely kimondja, 
hogy ha a károkozó ellen büntető eljárás van folyamatban, a polgári jogi 
igényt (sértetti igény) ebben az eljárásban kell bejelenteni.

En nek következtében több esetben előfordult, hogy a bűnelkövető károkozó
val szemben a belügyi szervet ért kár érvényesítve nem lett.

A  fentiekből eredő hátrányok kiküszöbölése és a belügyi szervek vagyoni ér
dekeinek fokozottabb megóvása végett az alábbiakat rendelem el:

1. Ha a károkozás bűncselekményt képez és emiatt a károkozó terhelt ellen 
büntető eljárás indul, a belügyi szervet ért kárt mint polgári jogi igényt:
a) a vádemelő ügyészségnek kell bejelenteni és kérni, hogy a büntető el

járásban a bíróság a terheltet annak megfizetésére kötelezze;
b) annak a számadótestnek kell előterjesztenie, amelynek gazdálkodási 

körében a kár felmerült.

2. A  károsult számadótestnek a büntető ügyben önállóan kell eljárni. A 
számadótest képviseletével — lehetőség szerint — a döntőbizottsági eljá
rásra kijelölt állandó képviselőt kell megbízni.
A  károsult számadótest képviselője a polgári jogi igénnyel (kár) kapcso
latban a tárgyaláson felszólalhat és indítványokat lehet. Evégből megte
kintheti a büntető iratokat.

A  polgári jogi igény összegének megváltoztatását (felemelés—leszállítás) 
csak az ügyész terjesztheti elő, ugyanígy az elutasító, vagy részben helyt– 
adó ítélettel szemben csak az ügyész élhet fellebbezéssel.
Amennyiben a számadótest képviselőjének az előző bekezdésben foglal
takkal kapcsolatban észrevétele van, azokat az ügyésszel kell közölnie.

3. Ha a büntető bíróság a károkozó terheltet a polgári jogi igény megfize
tésére kötelezte, a bírósági végrehajtás megindítása végett a büntető ítélet 
kiadmányát a BM. Terv– és Pénzügyi Főosztály Jogügyi Alosztályához 
kell felterjeszteni.
Amennyiben a számadótest részére a büntető bíróság ismételt megkeresés 
ellenére ítéleti kiadmányt kézbesíteni nem hajlandó, ugyancsak a Jogügyi 
Alosztálynak kell jelentést tenni.

4. Ha a károkozóval szemben büntető eljárás van folyamatban, a kártérí
tési eljárást a büntető eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.

A büntető eljárás jogerős befejezése után, amennyiben a büntető bíróság 
a polgári jogi igényt nem ítéli meg, a kártérítési eljárást folytatni kell. 
mégpedig
a) ha a károkozó terheltet nem ítélik el, vagy nem bocsátják el a BM. 

állományából, az önálló számadótest parancsnokának kell a kártérítés: 
határozatot meghozni a Kártérítési Szabályzatban foglaltaknak meg
felelően;

b) ha a károkozót elítélik és emiatt el is bocsátják, az iratokat a Jogügyi 
Alosztálynak kell felterjeszteni a kárigénynek polgári perrel leendő 
érvényesítése végett.
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5. Felhívom a számadótestek parancsnokainak figyelmét, hogy fokozottabban 
ügyeljenek a belügyi vagyon sérelmére elkövetett bűncselekmények esetei
ben a polgári jogi igénynek a büntető eljárásban történő érvényesítésére.

6. Jelen utasításom kibocsátásával a 105— 5041/1956. BM. Terv– és Pénz
ügyi Főosztály utasítás I. fejezet 3. pontja (1/1957. P ut. 19. lap) hatá
lyát veszti.

A  döntőbizottsági, valamint az államigazgatási szervek és a polgári bíró
ságok előtti eljárásban a félkénti képviseletre a 45/1956. miniszterhelyet
tesi és a végrehajtására kiadott 105—5041/1956. Terv– és Pénzügyi Fő
osztály–i utasításban megállapított szabályok továbbra is változatlanul 
érvényben maradnak.

(4760/1958.)

Budapest, 1958. szeptember 29.

Réthelyi Nándor s. k.
r. őrgy

főosztályvezető h.
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2. sz.

K Á R T É R Í T É S I  t á j é k o z t a t ó

1. Nem lehet kárnak tekinteni az építési szerződések alapján benyújtott 
számlák felülvizsgálata során alaptalanul törölt, de utóbb a döntőbizott
ságok által kifizetni rendelt számlatételeket.
Igen gyakran előfordul, hogy építési ellenőrök, számlalikvidátorok a 
számlafelülvizsgálat során törölnek olyan tételeket, melyeket a kivitele
zők kellő indokoltság nélkül számítottak fel. Az így keletkező vitákat 
általában döntőbizottságok bírálják el és igen gyakran megállapítják, 
hogy egyes tételek törlése nem volt alapos, vagyis a kivitelező indokoltan 
állította a számlába, és így tehát a belügyi szervnek azt utólag ki kell 
fizetnie. Az ilyen fizetési kötelezettségeket, illetve kifizetett összegeket 
azonban kárnak tekinteni nem lehet, mert a kár fogalmának egyik lénye
ges ismérve — nevezetesen, hogy a veszteség, stb. jogellenesen merüljön 
fel — hiányzik. A  döntőbizottság ugyanis ilyen esetekben megállapítja, 
hogy a felszámítás jogos volt.

2. Nem tekinthető kárnak a vissza nem fizetett bútorvásárlási kölcsön és 
illetményelőleg. Mi a különbség az előlegek és kölcsönök, valamint a jog
talan illetményfelvétel között.
A  bútorvásárlási kölcsön és az illetményelőleg a belügyi szerv és a fel
vevő között kölcsönviszonyt keletkeztet. Ebből a jogviszonyból hiányzik 
la kár lényeges fogalmi eleme, a jogellenes mozzanat. Ezért tehát, ha 
a kölcsönt vagy az előleget a felvevő nem hajlandó visszafizetni, vele 
szemben nem a Kárt. Szab. rendelkezései szerint, hanem a polgári jog 
általános szabályai szerint (felszólítás, peresítés) kell eljárni.
Más elbírálás alá esik a jogtalan illetmény vagy pótlék felvétele, mert 
ez magában hordja már a felvételkor a jogellenesség mozzanatát, tehát 
már a felvétellel kárként jelentkezik. Ilyen esetekben a Kárt. Szab. ren
delkezéseit kell alkalmazni.

3. A  belügyi szerv által kifizetett göngyöleghasználati díjat kárnak kell 
tekinteni.
A  göngyölegekért határidőben történő visszaküldés esetén használati díjat 
fizetni nem kell. Amennyiben azonban határidőn túl küldik vissza, a 
szállító használati díjat számít fel.
A  használati díjat nem lehet kötbér jellegűnek tekinteni, mert hiszen a 
göngyölegek visszatartásával állaguk romlik, értékük csökken, tehát a 
népgazdaságot kár éri. Ezt a kárt használati díj alakjában hárítja át a 
szállító a belügyi szervre. Ha tehát a göngyölegek késedelmes vissza
küldése miatt a belügyi szerv terhére használati díjat számítanak fel, 
a mulasztóval szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni és őt egyéb 
feltételek (vétkesség) fennforgása esetén kártérítés megfizetésére kell kö
telezni.

4. A kártérítés kirovásánál a figyelembeveendő kárösszeghez hozzá kell 
számítani a felmerült és a belügyi szerv által kifizetett törvényes, vagy 
perkamatot.
A  törvényes kamatot a belügyi szervnek azért kell fizetnie — természe
tesen csak külön döntőbizottsági, bírói kötelezés alapján —, mert idegen 
pénztőkét használ, perkamatot pedig akkor, ha pervesztes lett, és a 
belügyi szerv adott okot a perindításra.
Mind a törvényes, mind pedig a perkamatnak kár–jellege van, mert a 
kár fogalmának lényeges elemeit (veszteség, jogellenesség) kimeríti. Ha 
tehát a belügyi szervre döntőbizottságok, illetve bíróságok kártérítési köte
lezettséget állapítanak meg (harmadik személyeknek okozott károk ese
tén) és az ítéletek (határozat) törvényes vagy perkamat fizetésében is 
elmarasztalják, a kárösszeghez nemcsak a belügyi szerv által kifizetett 
tőkét, hanem a kifizetett tőkét és a törvényes, illetve perkamatot is hozzá
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kell számítani. Ha pedig a károkozó beosztott kártérítési felelőssége 
fennáll, a kártérítés kirovásánál a kamattal megnövelt tőkét, mint kár
összeget kell tekintetbe venni.

5. A kárösszeg megállapításánál a kállót, illetve veszteségi hányadot csök– 
kentőleg csak akkor és annyiban lehet figyelembe venni, amikor és 
amennyiben ezt az illetékes szervek elrendelték, illetve engedélyezték.
Egyes anyagféleségeknek olyan természetes tulajdonságuk van, hogy 
huzamosabb tárolásánál elcsöpögés, beszáradás, stb. folytán veszítenek 
mennyiségükből (kálló), más anyagféleségek pedig, különös tekintettel 
felhasználásuk jellegére és körülményeire, fokozottabban rongálódnak, 
törnek (veszteségi hányad, törési százalék).
Nyilvánvaló, hogy a kártérítési eljárásokban sok esetben méltánytalan 
lenne a kálló, illetve veszteségi hányadot is a kárösszeghez számítani, 
illetve ennek levonását mellőzni. Minthogy azonban a kálló és veszteségi 
hányad még nem volt minden anyagféleségre megállapítható, levonni 
csak akkor és annyiban lehet, amikor és amennyiben ennek lehetősége 
anyaggazdálkodási utasításokban (BM. Anyagi és Technikai Főosztály 
által kiadott utasítás) engedélyezve van.

6. Leltárfelvételeknél, illetve a leltáreredmények kiértékelésénél a különböző 
anyagféleségekben jelentkező hiányokat a többletekkel csak akkor lehet 
kompenzálni, amikor ezt az anyaggazdálkodási utasítások megengedik.
Több alkalommal felmerül az a követelés, hogy a leltári, raktári hiányokat 
a többletekkel kompenzálni lehessen.
Kompenzálásra azonban nem általánosságban hanem akkor van lehetőség, 
amikor ezt az anyaggazdálkodási utasítások megengedik. Az ezzel ellen
tétes álláspont és gyakorlat sérti a gazdálkodás érdekeit és nem tűrhető.

7. A  belügyi szervek üzemeltetésében lévő gépjárművek által a M ÁV üzem
köréhez tartozó vasúti sorompó és egyéb rongálás esetén a közös műszaki 
szemle során megállapított összegszerűséget kell kárösszegként figyelembe 
venni. A  műszaki szemle azonban a M ÁV követelésének jogalapjára 
nem terjeszkedhet ki.
A  MÁV vezérigazgatója javaslatunkra elrendelte, hogy a belügyi szer
vek gépjárművei által akozott sorompó, stb. rongálások esetén a tény
állást és a kár nagyságát közös műszaki szemle során kell megállapítani.
Ilyen károkozásoknál a M ÁV rövid úton (telefon, távirat) megkeresi 
a legközelebb fekvő belügyi szervet és meghívja a műszaki szemlére.
A  belügyi szervnek kötelessége kiküldöttje útján magát képviseltetni még 
akkor is, ha a károkozó gépjármű nem saját szervének üzemeltetésében 
áll. Ez utóbbi esetben azonban a műszaki szemléről felvett jegyzőkönyvet 
ahhoz a belügyi szervhez kell továbbítania, amely a gépjárművet üze
melteti.
A  műszaki szemlére kellő szakképzettséggel rendelkező beosztottat kell 
kijelölni.
A  műszaki szemlén azonban csak a kár összegszerűségét lehet egyezte– 
téssel megállapítani, de a belügyi szerv gépkocsivezetőjének a felelőssé
gét, illetve ennek mértékét a M ÁV irányában elismerni nem szabad.
Amennyiben a M ÁV kára perenkívül kerül kiegyenlítésre, a károkozó 
belügyi beosztott vonatkozásában kárösszegként a műszaki szemle során 
közösen megállapított összeget, illetve kármegosztás esetén a belügyi 
szerv által kifizetett összeget, peres eljárás esetén pedig a döntőbizott
sági, vagy bírói határozat alapján kifizetett összeget kell kárösszegként 
figyelembe venni. (Az utóbbi esetre lásd még Kárt. Táj. 4. pont.)

8. A bíróilag (bírósági végrehajtó) letiltott gyermektartásdíj levonásának 
és folyósításának elmulasztása miatt a belügyi szervre háramló fizetési 
kötelezettségért a mulasztót kell felelősségre vonni. A mulasztó a jog 
általános szabályai szerint a gyermektartásdíj fizetésére kötelezettel szem
ben igényét érvényesítheti.
Több ízben előfordult, hogy belügyi beosztottak a bírói ítélettel terhükre 
megállapított gyermektartásdíjak fizetését megtagadják és emiatt a bíró
ságok (bírósági végrehajtó) illetményük megfelelő részét a gyermek– 
tartásdíjak kielégítésére letiltják. Az általános pénzügyi, de a bírósági 
végrehajtásról szóló tvr. értelmében is bírói letiltás esetén a pénzügyi
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szerveknek minden felülbírálási lehetőség kizárásával kötelességük a 
jogosultak részére a gyermektartásdíjat a kötelezett illetményéből le
vonni és folyósítani. Ha ezt elmulasztják, a belügyi szerv, mint kész
fizető kezes felel és a bíróságok a jogosultak által indított perekben 
ilyen esetekben a belügyi szervet kötelezik a teljesítésre.
A Kárt. Szab. R. 1. §. (1) bek. szerint a belügyi szervnek okozott – 
kárért az a beosztott felel, aki a kárt vétkes magatartásával okozta. Erre 
tekintettel tehát a mulasztó beosztottat a Kárt. Szab. R. 2. §. (1) bek. 
korlátai között kártérítésre kell kötelezni.

Minthogy azonban a főadós, vagyis a főkötelezett maga a gyermektar
tásdíj fizetésére köteles beosztott, nyilvánvaló, hogy a kártérítésben el
marasztalt pénzügyi beosztott vele szemben, de nem a Kárt. Szab. ren
delkezései, hanem mint magánszemély a polgári jog általános szabályai 
szerint érvényesítheti igényét. A  belügyi szerv viszont azt az összeget, 
amit a Kárt. Szab. rendelkezéseiben foglalt korlátozások miatt a pénz– 
ügyi beosztottól behajtani nem tudja, illetve már ki sem róhatja, a 
gyermektartásdíj fizetésére kötelezett beosztottal szemben a Kárt. Szab. 
alapján érvényesítheti.

9. Rabletét eltűnése esetén, amennyiben ebből a belügyi szervre fizetési 
kötelezettség háramlik és ennek eleget is tett, kártérítési eljárást kell 
lefolytatni.
A Belügyminisztériumnak az elítéltek letétjeit kezelő beosztottak gondat
lan, néha pedig szándékos magatartása miatt kártérítést kell fizetnie 
azért, mert a hanyag kezelés folytán a letéti tárgyak elvesznek.
Rabletéti tárgyak elveszése és emiatt felmerülő fizetési kötelezettség ese
tén mindenkor kártérítési eljárást kell lefolytam a letétkezelővel szemben, 
aki viszont a felelőssége alól csak akkor mentesülhet, ha igazolni tudja, 
hogy a letétet továbbította, vagy kiadta, illetve azzal szabályszerűen 
járt el.

10. Nem lehet kártérítési eljárást lefolytatni, ha a károkozás miatt a kár
okozót elítélték és ennek folytán elbocsátották, mert ilyenkor a BM.
Terv– és Pénzügyi Főosztály ellene pert indít, melyben viszont a bíróság 
a károkozót a teljes kár megfizetésére kötelezi.
Olyan esetben, amikor a károkozót büntetőbíróság elítélte, s emiatt a 
testülettől elbocsátják, nem lehet vele szemben a Kárt. Szab. rendelke
zései szerint a kártérítést megállapítani, mert ilyen esetben ellene polgári 
pert kell indítani. A  polgári perben viszont nem a Kárt. Szab.–ban meg
jelölt korlátozás szerint, hanem a teljes kárért felel.
A  bíróságoknak ebben a kérdésben egyideig eltérő volt a gyakorlata és 
emiatt a Legfelsőbb Bíróság Pf. I. 21.302/1956/6. sz. alatt iránymutató 
határozatot hozott és ebben megállapította, hogy a károkozó elítéltetése 
és elbocsátása esetén a BM. Terv– és Pénzügyi Főosztály által benyúj
tott keresetlevelek alapján a BM. kárigényét a bíróságoknak el kell bírál
niuk, a kötelezés mértéke azonban nem korlátozható, hanem meg kell 
ítélni a megállapított tényleges és teljes kárt.

11. A  belügyi szerv az alkalmazottja (beosztott) által másoknak okozott 
károkért csak akkor felel, ha a beosztott a kárt hivatalos eljárásban, 
vagyis szolgálati ténykedés közben okozta.
Több ízben előfordult, hogy belügyi beosztottak kívülálló személyeknek 
kárt okoztak, olymódon azonban, hogy a károsodást eredményező tevé
kenységnek szolgálati jellege, illetve eredete nem volt.
A Legfelsőbb Bíróság ismételten megállapította (Pf. I. 23.410/1957. 
stb.), hogy a belügyi szerv a beosztottak által okozott károkért csak 
akkor felelhet, ha azokat a beosztottak szolgálati (hivatalos) tevékeny
ség kifejtése körében okozzák. Ha a szolgálati jelleget megállapítani 
nem lehet, a belügyi szerv a kárért nem felel.
Minthogy azonban a károsító tevékenység hivatalos jellegének az eldön
tésében a bíróságok is ellentétesen foglalnak állást, előfordult, hogy az I. 
fokú bíróságok ilyen esetekben a belügyi szervet is kötelezik a kívülálló 
személy javára kártalanításra, majd később felsőbb bíróságok ezt meg
változtatják és megállapítják a belügyi szerv felelősségének hiányát,
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Az eljárás folyamatában azonban — éppen az I. fokú bíróság ítélete 
alap ján — a belügyi szervnek a kívülálló személy javára fizetést kell 
teljesítenie, e teljesítés folytán — amennyiben felsőbb bíróságok meg
állapítják a belügyi szerv felelősségének hiányát — a belügyi szerver 
kár éri. Ezt a kárt elsősorban nem a jogosult kívülálló személytől kell 
visszakövetelni (visszaperelni), hanem a szolgálaton kívül kárt okozó 
beosztottal szemben érvényesíteni. Az érvényesítés módja a kártérítési 
eljárás, kivéve a 10. pontban foglalt esetet.
Ha azonban akár kártérítési határozattal, akár pedig perrel a károkozó 
beosztottól a kár nem hajtható be, tartozatlan teljesítés címén a kártala
nítást felvevő, kívülálló személlyel szemben kell érvényesíteni. Az érvé
nyesítés módja az eredménytelen felszólítás után csak a peres eljárás lehet.
A  per lefolytatását pedig a BM. Terv– és Pénzügyi Főosztály végzi.

12. Az ellenőrzés elmulasztójára utólagosan is ki lehet róni a kártérítést 
a kkor, ha a kárt a károkozótól behajtani nem lehet és az ellenőrzés el
mulasztójának a felelőssége egyébként fennáll.
Több káresetben előfordul, hogy az ellenőrzés elmulasztójának a kárért 

való felelőssége fennáll ugyan, de a Kárt. Szab.–ban foglalt korlátozás 
keretében is ki lehet róni a közvetlen károkozóra, és ilyenkor az ellenőrzés 
elmulasztója, mint másodlagos felelős szabadul a kártérítés alól.
Megtörténik azonban több esetben, hogy a közvetlen károkozótól külön
böző okok (haláleset, külföldre távozás, stb.) miatt a kártérítést nem 
lehet behajtani és ilyenkor ismét előtérbe lép az ellenőrzés elmulasztó
jának a felelőssége, illetve terhére a kártérítés kirovása. Ebből a szem
pontból, ha a közvetlen károkozótól kirovás ellenére a kártérítést nem 
lehet behajtani, az iratok alapján meg kell vizsgálnunk az ellenőrzés el
mulasztójának a felelősségét és amennyiben mulasztásával a kár bekö
vetkezése, vagy megnövekedése összefügg, a kártérítést rá kell kiszabni.

13. Ha valamilyen kárért a beosztottal együtt a kártérítési eljárás lefolytatá
sára, illetve a kártérítési határozat meghozatalára jogosult vezető is köz
vetlenül felel, a kártérítési eljárást csak a felsőbb szerv folytathatja le.
Olyan esetekben, amikor az eljárás lefolytatására jogosult parancsnok 
maga is közvetlenül résztvett a kár előidézésében, nyilvánvaló, hogy 
összeférhetetlenség, illetve elfogultság miatt a kártérítési eljárást nem 
folytathatja le és a határozatot nem hozhatja meg. Ilyen esetekben a 
kártérítési iratokat a határozat meghozatala céljából a közvetlenül maga
sabb szervhez kell felterjeszteni.
A kártérítési eljárás lefolytatásával megbízott vezetők kötelesek ügyelni 
arra, hogy a kártérítési ügyekben összeférhetetlenségi vagy elfogultsági 
ok nem forog–e fenn. Ha összeférhetetlenségről vagy elfogultságról tudo
mással bírnak, a magasabb szervhez kell jelentést tenni.

14. A büntető bíróság, vagy fegyelmi eljárás anyaga a kártérítési eljárás
ban is felhasználható.
Igen sok esetben a kártérítési eljárást a károkozás miatt büntető vagy 
fegyelmi eljárás előzi meg.
Avégből, hogy a kártérítési eljárásban fontos mozzanatok tisztázatlanok 
ne maradjanak, a korábban lefolytatott büntető vagy fegyelmi eljárás 
iratanyagát be kell szerezni. Ilyen esetben viszont, ha a büntető vagy 
fegyelmi iratokból a határozat meghozatalához szükséges mozzanatok 
megállapíthatóak, a kártérítési eljárásnak — amennyiben a károkozó a 
kárügyre nézve már nyilatkozott — az összegszerűség megállapítására 
kell szorítkoznia. Ha azonban a büntető vagy a fegyelmi iratokból az 
összegszerűségen kívülesőleg is egyes szükséges mozzanatok nem tisz
tázhatók, a kártérítési eljárásban az összegszerűségen túlmenő kérdéseket 
is fel kell deríteni.

15. A kártérítési eljárásban a károkozó meghallgatása mellőzhető, ha a kár
ügyre, illetve a kártérítésre vonatkozó minden fontosabb előfeltételre 
(tényállás, okozás, vétkesség, összegszerűség) nyilatkozott.
A  kártérítésre kötelezettek több esetben azon az alapon támadják a kár
térítési határozatokat, hogy őket az eljárásban még csak meg sem hall
gatták. Az ilyen ügyek felülvizsgálata legtöbbször azt mutatta, hogy a 
károkozói a szorosan vett kártérítési eljárásban külön nem hallgatták
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meg ugyan, de már a kártérítési eljárás megindítása előtt írásba foglal
tan nyilatkozott minden olyan kérdésre, mely a kártérítés megállapítása 
szempontjából is irányadó.
Olyan esetekben ugyanis, amikor a kárügyi iratok között a károkozónak 
minden lényeges előfeltételre vonatkozó nyilatkozata feltalálható, nem 
kell őt mindig külön meghallgatni, hanem csak akkor és olyan kérdésre, 
amikor és amilyenek még tisztázva nincsenek. A meghallgatás mellőzése 
nem lehet általános.

16. A  kártérítési eljárás felfüggesztésének csak akkor van helye, ha a kár
okozás miatt büntető eljárás indult és a büntető eljárásban a kár, mint 
sértetti igény érvényesítve lett.
A  kártérítési eljárást felfüggeszteni nem lehet amiatt, mert a kár összeg– 
szerűségét véglegesen még nem tudták megállapítani. Ez esetben a hatá
rozathozatalra megszabott határidőben a kár valószínű nagyságát kell 
tisztázni és — egyéb feltételek fennforgása esetén kártérítésként kiróni. 
Ha az utólagos megállapítás a korábbitól eltér, a kártérítési határozatot 
megfelelően, vagyis a helyes összegre ki kell javítani.

17. A  kártérítési alapiratokat az I. fokú szervnél kell kezelni.
Amennyiben a kártérítési alaphatározat ellen a kötelezett panaszt nyújt 
be, a panaszt az ügyiratok kapcsán a II. fokú elbírálásra jogosult szerv
nek kell felterjeszteni. A  véghatározat kapcsán azonban az ügyiratokat 
vissza kell küldeni, mert az iratokat az I. fokú szervnek kell kezelnie.
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KÉRDÉS:

A 2, 3, vagy több hónapos pártiskolán lévő testületi tag részére különélési 
díj folyósítható–e?

VÁLASZ:

A  pártiskolán lévő belügyi beosztottra, hasonlóan az egyéb tanosztályra, 
iskolára vezényeltekhez, a 12/1956. miniszteri utasítás 82. pontjában foglal
takat kell értelemszerűen alkalmazni.
Ezek szerint a pártiskola tartamára a hallgatókat sem különélési díj, sem 
természetbeni, ingyenes étkeztetés nem illeti meg. Nem jár a pártiskolára, 
stb. vezényelteknek a különélési díj akkor sem, ha a pártiskolára küldést 
megelőzően a testületi tag különélési díjban részesült.

KÉRDÉS:

Hogyan kell kiszámítani a ki nem vett szabadságnapokra eső illetményt?

VÁLASZ:

Elöljáróban meg kell említeni, hogy kizárólag az évi rendes szabadságot 
szabad megváltani és csak az 1957. évi 67. számú belügyminiszterhelyettesi 
utasítás 48. pontjában felsorolt esetekben. (Kiegészítését lásd az 1958. évi 
31. számú miniszterhelyettesi utasítás 7. pontjában.)

A  szabadságnapokra eső illetmény összegének meghatározásához ki kell szá
mítani a szabadságmegváltás hónapját megelőző havi összil letmény (az alap– 
illetmény, és a családi pótlék kivételével az összes pótlékok együttes összege) 
egy napra eső összegét. Ez úgy történik, hogy az összilletményt — ellentét
ben az illetmények munkanapokra történő számításánál követett gyakorlattal 
— minden esetben 30–al kell elosztani, két tizedes pontosságig.
Az egy napra eső összilletményt meg kell szorozni a ki nem vett szabadság– 
napok számával, és — ha ez szükséges — kerekíteni kell az érvényben lévő 
szabályok szerint. (50 fillérig lefelé, 50 fillérnél és azon felül felfelé.)
Az így kiszámított összeg egyenlő a szabadságnapokra eső illetménnyel.
Például: Kovács Péter bruttó illetménye 1900 Ft.
Ki nem vett és pénzben megváltandó szabadságnapok száma 12 nap. 
1900 : 30=63,33; 63,33x12=759,96, kerekítve 760,— Ft., tehát 12 nap 
ki nem vett szabadság megváltása címén 760,— Ft fizethető ki.

KÉRDÉS:

Az adóst terhelő tartozásokat az illetményből:
I. milyen sorrendben és 

II. milyen mértékben kell levonni?

VÁLASZ:
I.

1. Az adóst terhelő tartozásokat (az 54/1953. (X I. 28.) MT. számú ren
delet, valamint az ezt részben módosító 1955. évi 21. sz. tvr. értelmében) 
az alábbi sorrendben kell levonni:
a) az illetményt terhelő adó és nyugdíj járulékot,
b) a gyermektartásdíjat és a szüléssel kapcsolatos költséget,
c) a tévesen kifizetett pénzösszegeket, és a tévesen kifizetett társadalom– 

biztosítási szolgáltatásokat (táppénz, stb.),
d) az olyan természetbeni juttatások térítési díját, amelynek kiszolgál

tatása vagy igénybevétele kötelező,
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e) az egyéb tartásdíjakat, ideértve valamely személy eltartására szolgáló 
járadékszerű szolgáltatásokat is,

f) az illetményt terhelő adón és nyugdíj járulékon kívüli köztartozásokat, 
éspedig:
a) a pénzbüntetést, pénzbírságot, vagyonelkobzást és bűnügyi költséget 

az f) pontban megállapított sorrendben, azonban az ott említett 
köztartozások előtt,

g) a Népi Ellenőrzési Bizottság Elnöke által megállapított kártérítést,
h) a Belügyminisztériummal vagy más állami szervvel (vállalattal) szö

vetkezettel (szövetkezeti szervvel) szemben fennálló kártérítést,
i) az állami szervvel (vállalattal), illetőleg szövetkezettel szemben fenn

álló lakbértartozást, valamint a közüzemi díjakat és közszolgáltatások 
díját,

i) az illetményelőleget, 
k) az adóst terhelő egyéb tartozásokat.

2. Ha az illetményből többféle címen történik levonás, az 1. pontban meg
állapított sorrendben hátrább álló tartozás levonásának csak a sorrendben 
megelőző tartozások kielégítése után van helye.

3. Az adóst terhelő összes tartozások érvényesítésével és behajtásával fel
merült bíróilag (hatóságilag) megállapított költségeket, valamint a tartozás 
egyéb járulékait a tartozással egyenlő sorrendben kell levonni.

4 A  b), e), f), i) és k) pontokban felsorolt tartozásokat csak bírósági 
végrehajtás során az erről szóló, illetőleg más hatósági határozat alapján 
szabad levonni.

5. Az ugyanazon pont alá eső több követelés egymásközötti sorrendjét — 
ha csak a bíróság (hatóság) határozata a követelések kielégítésének 
egymásközti sorrendjét, illetőleg arányát másképpen nem állapította meg — 
a levonás alapjául szolgáló okiratoknak a szervhez való érkezési sorrendje 
határozza meg.

II.
6. Az illetményből a tartozások törlesztésére — a 7. a )—d) pontokban 

megállapított eseteket kivéve — legfeljebb harminchárom százalékot sza
bad levonni.

7. A  levonás a következő tartozásoknál az illetmény ötven százalékáig ter
jedhet:
a) gyermektartásdíj és szüléssel kapcsolatos költség,
b) tévesen kifizetett pénzösszeg, vagy társadalombiztosítási szolgáltatás,
c) társadalmi tulajdonban okozott kár megtérítése,
d) természetbeni juttatások térítési díja.

KÉRDÉS:

A gépkocsivezetőket mely időponttól lehet a gépkocsivezetésben eltöltött idő 
figyelembevételével magasabb beosztási illetménycsoportba sorolni?
(Például: A  gépkocsivezető 1953. május hó 15–től vezet gépkocsit, magasabb 
beosztási illetménycsoportba 1958. január 1–től, vagy június 1–től sorolható–e?

VÁLASZ:

Elsősorban azt kell megállapítani, hogy a szóbanlévő gépkocsivezető rendel– 
kezik–e középfokú gépjárművezetői képesítéssel. Ugyanis:
1. A  47/1957. miniszterhelyettesi utasítás 3. fejezet 5. bekezdése értelmé

ben magasabb (5— 10, illetve 10 éven felüli) kategóriába csak közép
fokú gépjárművezetői képesítéssel rendelkezőket szabad besorolni.

2. Amennyiben a gépkocsivezető középfokú gépjárművezetői képesítéssel 
rendelkezik, úgy a szolgálati időpótlék összegének meghatározásánál elő
írt módszer szerint (67/1957. sz. min. h. ut. 5. §. 37. pont 2. mondata)
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kell eljárni. Eszerint a kezdés évét teljes évnek kell számítani, és a teljes 
befejezett 5., illetve 10. év után lehet feljebb sorolni a gépkocsivezetőt.

3. Ha a gépkocsivezető 5 éven felüli gépkocsivezetői gyakorlattal rendelke
zik és azért nem lehetett feljebb sorolni, mert a középfokú jogosítványa 
nem volt meg, de időközben megszerezte, akkor — a középfokú jogosít
vány megszerzését követő hó 1–től lehet magasabb kategóriába besorolni.

4. A  gépkocsivezető feljebb sorolásától — annak ellenére, hogy igényjogo
sultsága fennáll — az illetékes parancsnok a gépkocsi gondatlan kezelése 
vagy megrongálása, stb. miatt eltekinthet.

3. A  kérdésben feltett példa esetében a gépkocsivezető 1958. január hó 1–től 
sorolható az 5— 10 éves gyakorlati idővel rendelkező kategóriába, ha 
középfokú gépjárművezetői képesítéssel rendelkezik, és az illetékes parancs
nok egyéb szempontból is megfelelőnek találja.

K É R D É S  —  F E L E L E T

KÉRDÉS:

A  különélési díj helyett kifizetésre kerülő utazási költséget a 03/21., vagy a 
03/22. kv. tételen kell–e elszámolni?

VÁLASZ:
A különélési díj helyett kifizetésre kerülő utazási költséget a 03/22. áthelye
zési költségek kv. tételen kell elszámolni, mivel ebben az esetben az külön
élési költségnek számít. A továbbiakban tehát az ilyen címen felmerülő költ
séget a 03/21. kv. tételen elszámolni nem lehet.

A  31/1958. számú miniszterhelyettesi utasítás a helyettesítők részére a helyet
tesítési díj folyósítását rendelte el. Ezzel kapcsolatban a következő kérdések 
merültek fel:

KÉRDÉS:

A politikai helyettes szervezetszerű helyettesnek tekintendő–e?

VÁLASZ:
A politikai helyettes szervezetszerű helyettesnek tekintendő. Ezért ha a 
vezetőt helyettesíti, részére a 31/1958. számú miniszterhelyettesi utasítás 5. 
pontjában foglaltaik alapján csak a 6 hónapot (180 napot) meghaladó helyet
tesítés után jár a helyettesítési díj.

KÉRDÉS:

Ha a szervezetszerű helyettes a vezetőt helyettesíti és ezért — vagy egyéb 
ok miatt — a szervezetszerű helyettest is helyettesítik, a helyettesítési díj 
folyósításánál hogyan kell eljárni?

VÁLASZ:

Ha a vezetőt a szervezetszerű helyettes helyettesíti, úgy a szervezetszerű 
helyettes részére a helyettesítési díj csak a 6 hónapot (180 napot) meghaladó 
időre jár. A  szervezetszerű helyettes helyettesítésével megbízott személy ré
szére viszont a helyettesítési díj a 31. naptól kezdődően jár.

KÉRDÉS: 

A helyettesítő részére az így ellátott beosztásra vonatkozó beosztási illetmény
csoport 3. fokozatánál alacsonyabb beo. ill.–csoport is megállapítható–e?
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VÁLASZ:
A helyettesítő részére a vezető (parancsnok) a 67/1957. sz. miniszter helyet
tesi utasítás 17. pontja értelmében a helyettesített munkakörre megállapított 
beo. ill.–csoport 3. fokozatánál alacsonyabb beo. ill.–csoportot is megállapíthat. 
Helyettesítési díjként ebben az esetben is a vezető által meghatározott beosz
tási illetmény szerinti és a helyettesítő régi beo. illetménye közötti különbség 
folyósítható.

KÉRDÉS:

Ha a helyettesített a beosztására érvényes beo. ill.–csoportnál alacsonyabba 
volt sorolva, a helyettesítő személy helyettesítési díjának megállapításánál 
ezt figyelembe kell–e venni?

VÁLASZ:

Nem kell, mert a beosztási illetmények személyszerinti megállapításánál a 
besorolásra jogosuk vezetőnek minden esetben a munka szerinti bérezés elvé
ből kell kiindulni.

KÉRDÉS:

A helyettesítési díj mikor és hogyan fizetendő ki?

VÁ LASZ:

A helyettesítési díjat a rendszeres havi illetményekkel együtt kell számfejteni 
és a fizetési jegyzéken kifizetni.

KÉRDÉS:

A létszám és utalványozási gyűjtőn a helyettesítési díj folyósítása keresztül 
vezetendő–e?

VÁLASZ:

A helyettesítési díjat a létszám és utalványozási gyűjtőn keresztül kell vezetni, 
a gyűjtőben — a pótlékok—pótdíjak résznél — rendelkezésre álló egyik 
üres hasáb felhasználásával.
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K Ö Z L E M É N Y

1. sz.

Tudomásomra jutott, hogy a készültségi szolgálat ideje alatt biztosítandó 
élelmezés szabályozása tárgyában kiadott 12.327/5— 1957. BM. számú uta
sítást (1. sz. P ut. 1958.) a rendőrőrsök beosztottaira vonatkozóan az egyes 
megyei rendőrfőkapitányságok helytelenül alkalmazták.
A  helyes és egyöntetű eljárás biztosítása végett az alábbiakat közlöm:
A rendőrőrsök beosztottainak élelemellátását a fokozott (készültségi) szol
gálat időtartama alatt azokon a helyeken, ahol nem kifejezetten 24 órás, 
hanem úgynevezett vezénylőrendszerű, vagy négyes váltású szolgálati rend
szer van érvényben, az említett utasítás 1. pontjában előírtaknak megfelelően 
kell biztosítani.
A  vezénylő és a négyes váltású szolgálati rendszer nem minősíthető 24 órai 
szolgálat és 24 órai szabad váltású szolgálati rendszernek.
A  közölteknek megfelelően tehát készültségi szolgálat alatt a rendőrőrsök 
beosztottainak a reggelit és vacsorát térítésmentesen, a hivatalos munka
napokra eső ebédet pedig a helyi közétkezésnél mindenkor érvényben lévő 
térítési összeg ellenében kell kiadni. Munkaszüneti napokon (vasár– és ünnep
nap) az ebédet is térítésmentesen kell részükre kiszolgáltatni.
Közlöm továbbá, hogy a készültségi szolgálat időtartama alatt hivatalos ki
küldetésben lévő BM. beosztott a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően 
napidíjra jogosult. Azokon a napokon viszont, amikor élelmezési többlet– 
költségben (napidíjban) részesült, térítésmentes élelmezésben nem részesít
hető.
Külszolgálat esetében az illetékes beosztott jogosult a külszolgálati pótdíjra 
és a hivatkozott utasítás előírásainak megfelelően a kedvezményes, illetve 
térítésmentes élelem ellátásra.
A közölteket visszamenőleges hatállyal érvényesíteni nem lehet, csak a P U T – 
ban való közzététel utáni készültségi szolgálatok során kell alkalmazni. Külön 
rendelet kiadásra nem kerül, a közlemény utasítás hatállyal bír.

2. sz.

A  polgári alkalmazottak illetményelőleg, segély és tüzelővásárlási utalvány 
igénybevétele iránti kérelmét engedélyezés előtt az illetékes Szakszervezeti 
Bizottsággal véleményeztetni kell. Az engedélyezésre jogosult parancsnok 
lehetőleg vegye figyelembe az Sz. B. javaslatát, azonban ettől eltérően is 
dönthet.
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Az 1959. évi 3. számú Pénzügyi Utasítások–at áttanulmányoztam 
és a szükséges intézkedéseket megtettem:

pü. osztá ly (szolgálat) vezető

T A R T A L O M :

 oldal
1. Szakértők és tanúk díjazását szabályozó 322—Sza— 19/1— 1954. számú

Utasítás kiegészítése. (3307/1958.) 1
2. Szakértői díjak elszámolása (3307/1— 1958.) 3
3. Szakértők és tanúk díjazása (322—Sza— 12/2— 1955.) 5
4. Szakértők utazási költségeinek elszámolása (3319/1958.) 6
5. Tanfolyami óradíjak szabályozása (311—21/50— 1954.) 7
6. Kulturális támogatás (311—21/134— 1954.) 8
7. Fogadás, vendéglátás költségeinek szabályozása (8021/1959.) 9
8. Határközi megbeszélésekkel kapcsolatos költségek szabályozása

(105/9288/1958.) 10
9. Pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodás bevezetéséről

szóló 37. számú belügyminiszterhelyettesi utasítás 
(10—24/37— 1958.) 11

10. Pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodás bevezetése tárgy
ban megjelent 37. számú belügyminiszterhelyettesi utasítás végre
hajtási utasításából kivonat (603/1958. Élm.) 12

11. Élelmezési normák (603/1958. Végrehajtási Utasítás 1. sz. mell.) 14
12. Védőételnorma (2060/1957. sz. utasításból kivonat) 21

(13 / Melegítő ital biztosítása a folyamrendészeti járőrök részére
 (8052/1959.) Hatályon kívül 24

14. Fehérnemű ruházati cikkek kiszolgáltatásának szabályozása, vala
mint a 11—2190/2— 1957. sz. utasítás kiegészítése 
(100/10— 1958.)  25

15. Szu–ba menők ruházati ellátása (18—2573/1 — 1958.) 27
16. Kartonruha térítési díj szabályozása (173/1958.) 28
17. Személygépkocsi és selejt motorkerékpárok magáncélra történő

vásárlása (788/1958.) 29
18. Gépjármű anyagok helyi beszerzésének bővítése

(766— 11/1958.) 30
19– Elhelyezési anyagok helyi beszerzésének bővítése

(1452/68— 1958.) 32
20. Szállásköltségek szabályozása (1644/1958. sz. Elhelyezési

és Ingatlangazdálkodási Szakutasításból kivonat) 34
21. Lakbérek szabályozása (1644/1958. sz. Elhelyezési és Ingatlan

gazdálkodási Szakutasításból kivonat) 36
22. Hivatali (laktanya) épületek helyiségek lakássá való átalakítása

(1120/48— 1958.) 39
23. Kislakás építkezési kölcsön engedélyezések javaslattételére, hatás

kör megállapítása (29/33. sz. Utasításból kivonat) 47
24. Áruvásárlási kölcsön (43— 117/1958.) 48
25. Illetményelőlegek folyósítása tárgyában megjelent 1955–évi 46. sz.

belügyminiszterhelyettesi utasítás (37— 541/1955.) 50
26. Analitikus számviteli nyilvántartás (29—32/3— 1958.) 53
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oldal
2,7. Menetlevelek nyilvántartásának és felhasználásának szabályozása

(315—Me—2/1— 1957.) 64
28. Költségvetési év lezárásának rendje (29—32/6— 1958.) 68
29. Létszám és béralapgazdálkodás ellenőrzés tárgyában megjelent 

1958. évi 30. sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás
(10—24/30— 1958.) 69

30. Alapilletmények megállapítása és folyósítása tárgyában megjelent 
67/1957. sz. miniszterhelyettesi utasítás kiegészítése, illetve módo
sításáról szóló 1958. évi 31. sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás
(10—24/31 — 1958.) 78 

31. Családi pótlók (3340/1958.) 81
32. Nyugdíjjárulék és jövedelemadó levonásáról szóló 322—Ny—

2/1— 1957. sz. utasítás kiegészítése (3225/1958.)  90
33. Nyugdíjast alkalmazó szerv bejelentési kötelezettsége

(3001—Vegy— 12/3— 1958.) 91
34. Távirászi pótdíj (3484/1958.) 93
35. Zsoldpótlék folyósítása (3485/1958.) 94
36. Leszerelő sorállományúak illetménye (322— 130— 1955) 95
37. Tiszti iskola hallgatók avatási jutalma (135—4161/2— 1954.) 96
38. Tartalékos tiszti tts–i és legénységi kiképzésre (továbbképzésre)

bevonult személyek illetménye (37— 18/6— 1958.) 97
39. Közbiztonsági tábori pótlók rendszeresítése tárgyában megjelent

1957. évi 52. sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás (11—2014/
448— 1957.) 100

40. Közbiztonsági tábori pótlék rendszeresítése tárgyában megjelent
1958. évi 12. sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás
(10—24/12— 1958.)  101

41. Tűzoltó ügyeleti díjak szabályozása (9364— 53/1952. V. 3.) 102
42. Tűzoltó ügyeleti díjak módosítása (322—Tü— 5/1— 1957.) 104
43. Tűzoltók községi és üzemi utazási, valamint élelmezési költsége

(11—2026/5— 1957.)  105
44. Polgári alkalmazottak illetményének rendezése (43— 118/1958.) 106
45. Munkaviszony nyilvántartólapok vezetése (3137/1958.) 114
46. Fűtők bérének megállapítása (3431/1958.) 118
47. Gépjárművezetői illetményrendezésre kiadott 1957. évi 47. sz. 

belügyminiszterhelyettesi utasítás kiegészítése
(11—2014/509— 1957.) 121

48. Budapesti kerületi kapitányságokhoz rendszeresített anyagi és pénz
ügyi előadók jogállása és feladataik meghatározása tárgyban meg
jelent BM. Anyagi és Technikai Főosztály, valamint a BM. Terv– 
és Pénzügyi Főosztály vezetőinek együttes utasítása
(18—2114— 12/1958.) 122

49. Bűncselekménnyel okozott kár érvényesítésének módja
(4760— 1958.)  125

50. 2. sz. Kártérítési Tájékoztató 127
51. Kérdések, — válaszok 132
52. Közlemények 135

1. Nytsz. 38/1— 1959.
2. Készült 250 példányban.
3. Tartalmaz 136 lapoldalt
4. 3018/2— 1958.

5. Felterjesztem: Miniszter Elvtársnak,
Miniszterhelyettes Elvtársaknak.

6. Kapják: Elosztó szerint.

Táncsics–nyomda.
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