
B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  T E R V -  É S  P É N Z Ü G Y I  F Ő O S Z T Á L Y

2 7 - 3 5 / 1 3  -  9 5 9 . SZIG O Rú A N  T IT K O S! 

Sorszám: 130 .

PéN z Ü G Y I UTAS UTASításoK
2. SZÁM

1 9 5 9 .

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - Terv- és Pénzügyi Főosztály utasítása 2. szám /1959 /1



A MAGYAR NÉPKÖZTARSASá G 
BELÜGYMINISZTERÉNEK

4. számú UTASÍTÁSA

TÁRGY: Külföldi személyek fogadása és ellátása

A  Belügyminisztérium vendégeként hazánkban tartózkodó külföldi személyek foga
dásában és ellátásában nincs egységes rendszer kialakítva. A  vendéglátás terén az 
egységes eljárás biztosítása érdekében a BM. parancsnokait és vezetőit az aláb
biakra

u t a s í t o m :

1. Az utasítás kiterjed minden olyan, külföldi vendég fogadására és ellátására, aki 
a Belügyminisztérium vendégeként tartózkodik hazánkban.
Nem vonatkozik az utasítás olyan, BM. által lebonyolított vendégfogadásokra, 
amelyek a Párt, a Minisztertanács és más szervek vendégeinek ellátásával kap
csolatosak, továbbá a BM. Üdültetési osztály által lebonyolított külföldi csere
üdültetésekre.

2. Külföldi vendéget csak a miniszter és miniszterhelyettesek, illetve a szervek 
vezetői, parancsnokai, a miniszter és miniszterhelyettesek előzetes engedélyei 
alapján hívhatnak meg.

A szervek vezetőinek és parancsnokainak a meghívásra szóló engedélyt írásban 
kell kérniök a felügyelet szempontjából illetékes miniszterhelyettestől.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a vendégek beosztását, létszámát, nemzetiségét,
b) a vendéglátás idejét,
c) a kísérő személyek létszámát,

d) a vendéglátás alatti város, országjárás körülményeit, kulturális szolgáltatá
sokat (színház, mozi stb) és azok pénzügyi kihatását (összegét),

e) ez alkalommal tervezett miniszeri, vagy minihszterhelyettesi "fogadás idejét, 
helyét és a fogadáson résztvevők számát,

f) megajándékozásra javasolt személyek számát, az ajándékok értékét.

3. A  programtervezet szerint az érvényben lévő vendéglátási norma alapján a BM. 
Külügyi osztály vezetője határozza meg a felhasználható pénz összegét.

A  nem meghívásos, tehát átutazó, vagy előzetes bejelentés nélkül- érkező ven
dégek fogadását is — miniszteri, vagy miniszterhelyettesi engedélytől függően 
— fentieknek megfelelően kell eszközölni.
A program végrehajtását a fogadó szerv tartozik biztosítani.

4. A  külföldi vendégek elhelyezéséről és ellátásáról a BM. Külügyi osztály gon
doskodik.

A vendégfogadó szerv vezetője (parancsnoka) a jóváhagyott engedélyt, a ven
dég érkezése előtt legalább három nappal tartozik a Külügyi osztály vezetőjé
nek bemutatni.

3. A  vendég elhelyezése a BM. vendégházában, hely hiányában a Külügyi osztály 
vezetőjének engedélyével szállodában történik.
Szállodában történő elhelyezés esetében az élelmezést általában a BM. Tiszti
ház éttermében, BM. étkezdében — vidéken a BM. klubhelyiségében — vagy 
a vendéglátóipar éttermeiben kell biztosítani.

A BM. Tisztiházban, a Vendéglátóipari Vállalatnál, valamint más szerveknél 
lebonyolított ellátásra (étkezésre) felhasználható összeg mértékét a Külügyi 
osztály vezetője a fogadó szerv felé, a program alapján előre meghatározza.
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6. A  takarékosság érdekében a vendéget fogadó szerv vezetője a kísérő személyek 
számát a lehetőségekhez képest a legminimálisabbra csökkentse.
A vendéglátásokon hivatalosan résztvevő vezető (parancsnok) tolmács, vagy 
más beosztott felesége, illetve férje — tehát a férj jogán feleség és fordítva — 
nem vehet részt.

7. A  Belügyminisztérium vendégeként meghívás alapján hazánkban tartózkodó 
személyeknek ajándékot és zsebpénzt lehet adni.

Az adható ajándékok értéke:
a) miniszterhelyettesek és ezzel egyenlő beosztásban lévő vendégek

illetve ezzel egyenlő delegáció-vezetők részére legfeljebb 800,— Ft
b) országos parancsnokok, főosztályvezetők és helyetteseik részére

legfeljebb 500,— Ft

c) beosztott tisztek, vagy vezetők kísérői részére legfeljebb 150,— Ft

Az ajándékot a BM. Külügyi osztálya szerzi be.

A nem meghívásos alapon hazánkba érkező és átutazó vendégek csak külön 
miniszteri, vagy miniszterhelyettesi engedély alapján részesülhetnek ajándékban.

8. Zsebpénz folyósítását csak a miniszter, vagy a gazdasági miniszterhelyettes 
engedélyezhet.

— a 7. pont a) kategóriában meghatározott vendég részére 100.— Ft

— b) kategóriában meghatározott vendég részére napi 70,— Ft
— c) kategóriában meghatározott vendég részére napi 40.— Ft 
zsebpénz folyósítható.

A  zsebpénzt a Külügyi osztály fizeti ki, bocsátja a vendéglátó szerv rendelke
zésére.
Egy-két napos itt-tartózkodás esetén zsebpénzt általában nem lehet adni.

A  zsebpénzt a program-tervezet alapján, várható itt-tartózkodás idejének meg
felelően az érkezést követő napon kell kiadni.

9. A Külügyi osztály, illetve az egyes belügyminisztériumi szervek pénzügyi szer
vei ezen utasításommal ellentétes kiadások kifizetését nem teljesíthetik. A  cél
szerűség és a szigorú takarékosság érvényesítéséért a vendégfogadó szervek veze
tői és a Külügyi osztály vezetője egyetemlegesen felelősek.

(10—22/4/1959.)

Budapest, 1959. március 27.
Biszku Béla s. k.
belügyminiszter
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A MAGYAR Né PKÖZTá RSASá G 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

3. számú UTASÍTÁSA

TÁRGY: Külföldi kiküldetések esetén felszámítható 
költségtérítéseket szabályozó 

65. sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás módosítása

A külföldi kiküldetések esetében felszámítható költségtérítések tárgyában 1957.
évi december hó 17-én kiadott 65. számú miniszterhelyettesi utasítást (továbbiak
ban: Ut.) — megjelent 2/1957. sz. PUT-ban — az alábbiakkal módosítom:

Az Ut. 5. pontjának a) alpontja helyébe az alábbi szövegezés lép:
"a) Az 1. napidíjcsoportba tartoznak a miniszter és miniszterhelyettesek, 

továbbá az 1— 11. beosztási illetménycsoportba tartozók, valamint — 
beosztásra való tekintet nélkül — a küldöttségek vezetői, és az ezredesi 
vagy ennél magasabb rendfokozatúak."

Jelen utasítás kiadása napján lép érvénybe.

(10—24/3/1959.)

Budapest, 1959. február 6.
Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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A MAGYAR NÉPKÖZTá RSASá G 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

6. számú UTASÍTÁSA

TÁRGY: Jutalmazások szabályozása

A  népgazdaság évről-évre jelentős összegeket biztosít a Belügyminisztérium ré
szére a kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkájának anyagi elismerésére, jutal
mazására. Számos szerv, egység vezetője azonban a rendelkezésére bocsátott ju
talmazási lehetőséggel nem megfelelően él annak ellenére, hogy a kitüntetés és 
előléptetés mellett a pénzzel (tárggyal) való jutalmazás igen fontos nevelő eszköz 
a parancsnokok kezében.
A jutalmazás helyes alkalmazásával lényegesen megjavítható a szolgálati- és mun
kafegyelem, növelhető a kezdeményező-készség. A  kimagasló eredményt elérő be
osztottak, vagy egységek jutalomban való részesítése a jutalmazottakat további jó 
munkára, míg a többi beosztottat, illetve egységet hasonló eredmények elérésére 
ösztönzi.
A fentiekre figyelemmel a pénz (tárgy) jutalmak adományozása terén jelenleg 
fennálló nem kielégítő gyakorlatot meg kell változtatni.

A  jutalmazás leginkább akkor éri el célját, ha az valamilyen konkrét eredmény 
elérésével áll összefüggésben. Éppen ezért az egyes ünnepek, évfordulók alkalmá
val történő jutalmazás gyakorlata helyett a konkrét teljesítménnyel összefüggő 
azonnali jutalmazás rendszeresítésére kel rátérni.

Ügyelni kell arra, hogy a jutalom ne váljék járandóság jellegűvé. Ezért egyrészt 
a jutalom elbírálásánál csak másodlagos szerepet tölthet be az, hogy ki, mikor 
kapott jutalmat, másrészt kerülni kell azt a gyakorlatot is, hogy egy személy soro
zatosan több alkalommal részesüljön jutalomban. A rendelkezésre álló keretek 
szétaprózása helyett inkább kevesebb személynek, de nagyobb összegű (értékű) 
jutalmat kell adományozni.

A  jutalmazás rendszerét, valamint az egyes parancsnokok (vezetők) jutalmazási 
jogkörét és a jutalmazással kapcsolatos egyéb eljárási kérdéseket az alábbiak sze
rint szabályozom:

1. Jutalomban részesíthető: 

a) valamennyi ténylegesen szolgálatot teljesítő kinevezett katonai és irodai, 
állandó és időszaki főfoglalkozású polgári, valamint továbbszolgáló és soro
zott állományú BM. beosztott rendfokozatra, beosztásra való tekintet nélkül,

b) valamennyi BM. szerv (egység) a kollektív teljesítmény alapján.

2. A jutalmazás formája:

— miniszteri és miniszterhelyettesi,

— országos parancsnoki,
közvetlen parancsnoki 
jutalmazás;

a) miniszteri és miniszterhelyettesi jutalmat a miniszter és a miniszterhelyette
sek adhatnak saját kezdeményezésükre, vagy a hozzájuk tartozó szervek veze
tőinek, parancsnokainak javaslatai alapján. Mivel az a jutalmazás legma- 
gasabb formája, alkalmazására csak rendkívüli kiemelkedő teljesítmények 
esetén kerülhet sor; 

b) országos parancsnoki jutalmat adhatnak az országos parancsnokságok ve
zetői, valamint azon központi főosztályok, önálló osztályok vezetői, melyeknek 
a megyei, járási szerveknél párhuzamos szerveik vannak;

—  4 —

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - Terv- és Pénzügyi Főosztály utasítása 2. szám /1959 /5



ilyenek:
— II. Főosztály Vezetője,
•— Határőrség Országos Parancsnoka,
— Karhatalom Országos Parancsnoka,
— Országos Tűzrendészeti Parancsnokság Vezetője,

— Légoltalom Országos Parancsnoka,
— Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka,
— Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője,
— Terv- és Pénzügyi Főosztály Vezetője,
— Egészségügyi Osztály Vezetője,
— Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály Vezetője,
— Híradástechnikai Osztály Vezetője,

— BM. Személyzeti Osztály Vezetője,

országos parancsnoki jutalmat az arra jogosultak egyes kimagasló teljesít
mények elérésére, továbbá országos versenyek, több szervet érintő nagy je
lentőségű munkák sikeres elvégzése és központi értékelése, iskolákon elért 
kiváló tanulmányi eredmény esetén — vagy saját kezdeményezésből, vagy 
a közvetlen előljárók javaslatai alapján — adhatnak;

c) közvetlen parancsnoki jutalmazásra jogosultak:

— központi főosztályok és önálló osztályok, vagy hasonló jellegű egyéb 
szervek vezetői,

— országos parancsnokságok vezetői,

— budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok vezetői,
— budapesti és megyei tűzoltó osztályparancsnokságok vezetői,

— körzeti, országos és megyei börtönök, valamint a munkahely-parancs
nokságok vezetői,

— Hőr. kerületek, önálló zászlóaljak parancsnokai,
— karhatalmi és őrségi ezredek, valamint az önálló zászlóaljak parancs

nokai,
— Légo. V I /111. és V I/222. alakulatok parancsnokai.

Közvetlen parancsnoki jutalom csak a jutalmazásra jogosult vezető, parancs
nok vezetése alá tartozó szerv, vagy egység állományába tartozók részére adható.
A  jutalmazás történhet saját kezdeményezésre, vagy az alárendelt parancsno
kok javaslatára.
A  vezetők e jutalmazási jogkörüket — abból az elvből kiindulva, hogy a ki
emelkedő teljesítményeket legközelebbről a közvetlen előljárók látják — rész
ben átruházhatják az irányításuk alá tartozó alsóbb egységek (szervek) parancs
nokaira (pl.: a megyei főkapitányságok vezetői járási kapitányságok vezetőire, 
stb.)

3. A jutalmazás eszközei:

Jutalmazni lehet készpénzzel, tárgyjutalommal, bel- és külföldi jutalom-üdül
tetéssel, társasutazásban való ingyenes részvétellel, színház és hangversenybér
lettel.

Egységeket (kollektív jutalmazásnál) kizárólag csak tárgyjutalommal (rádió, 
televízió, sportfelszerelés, stb.) lehet jutalmazni; egységek készpénz-jutalomban 
nem részesíthetők.

4. A  jutalmazás mértéke:
a) a miniszterhelyettesek a rendelkezésükre álló jutalmazási kereten belül ese

tenként és személyenként 3 000,— Ft, egységek jutalmazása esetén 10 000,— 
Ft értékhatárig jutalmazhatnak;

b) országos parancsnoki jutalmazásra jogosultak, valamint a Budapesti Rendőrfő- 
főkapitányság és a központi főosztályok vezetői személyenként és eseten-
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ként 2 000,— Ft, egységek jutalmazása esetén 5 000,— Ft értékhatárig 
jutalmazhatnak;

c) a közvetlen parancsnokok által adható jutalom legmagasabb összege eseten
ként és személyenként 1 200,— Ft lehet, egységek részére pedig 3 000.— 
Ft-ig terjedhet.

Jutalmat csak a költségvetésileg kifejezetten e célra biztosított keretből lehet 
adni.
A  jutalmazásra jogosult vezetők, parancsnokok (vagy helyetteseik) záradék 
formájában kötelesek igazolni a jutalmak kifizetésének, illetve kiadásának 
tényleges megtörténtét.
A  jutalmakat — az adományozás alapjául szolgáló eredmény, teljesítmény is
mertetése mellett — kell kiadni.
Egységek kollektív jutalmazása esetén a jutalomtárgyat a vonatkozó anyag
nyilvántartásba be kell vételezni, az személyi tulajdonba át nem mehet és mind
addig, míg a jutalmazott egység fennáll, attól elvonni nem lehet.

Jelen utasításom végrehajtásáról az érdekelt parancsnokok, a jutalmazási keretek 
megállapítását illetően a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály Vezetője köteles gon
doskodni. Egyidejűleg a Belügyminisztérium dolgozóinak pénzbeni (tárgy) jutal
mazására vonatkozó valamennyi korábbi rendelkezést hatályon kívül helyezem.

(10—24/6— 1959.)

Budapest, 1959. március 9.
Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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A MAGYAR NÉPKÖZTá RSASá G 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

7. számú UTASÍTÁSA

T Á R G Y : S e g é ly e z é s e k  s z a b á l y o z á s a

A Belügyminisztérium költségvetésében Kormányunk jelentős összeget biztosít azzal 
a céllal, hogy a belügyi szervek beosztottait indokolt esetben pl. nagyobb anyagi 
megterheléssel járó rendkívüli körülmények (haláleset, tűzkár, betegség stb.) to
vábbá ugyancsak jelentős kiadásokkal járó családi körülmények (házasság, gyer
mekszületés stb.) alkalmával a parancsnokok, vezetők megfelelő anyagi támogatás
ban — segélyben — részesíthessék.

Az engedélyre jogosultak körét és a segélyezés rendjét az alábbiak szerint szabá
lyozom:

1. Segélyben részesíthető:

a) A  BM. állományába tartozó és tényleges szolgálatot teljesítő valamennyi 
kinevezett, továbbszolgáló és állandó főfoglalkozású polgári, valamint soro
zott állományú beosztott, rendfokozatra beosztásra való tekintet nélkül.

b) A hősi halált halt beosztottak hozzátartozói.

2. Segélyezés formája:

— miniszteri és miniszterhelyettesi,
— közvetlen parancsnoki segélyezés,

a) Miniszteri és miniszterhelyettesi segélyt a miniszter és miniszterhelyettes elv
társak adhatnak saját kezdeményezésükre (személyes tapasztalataik), vagy 
a hozzájuk tartozó szervek parancsnokainak, vezetőinek javaslata alapján.

Miniszteri, vagy miniszterhelyettesi segélyre javaslatot tenni csak a különle
gesen indokolt esetben, a közvetlen parancsnoki segélykeret terhére folyó
sítható legmagasabb összeget meghaladó segély szükségessége esetén lehet.

b) Közvetlen parancsnoki segélyezésre jogosultak:
— BM. központi főosztályok és önálló osztályok, vagy hasonló jellegű egyéb 

szervek vezetői,
— országos parancsnokságok vezetői,
— budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok vezetői,
— budapesti és megyei tűzoltó osztályparancsnokságok vezetői,

 — körzeti, országos és megyei börtönök, valamint munkahely-parancsnokságok
vezetői,

— Hőr. kerület és önálló zlj. parancsnokai,
— karhatalmi ezred és önálló zlj. parancsnokai.
— Légo. V I /111. és VI/222. alakulatok parancsnokai.

A felsorolt parancsnokok (vezetők) segélyezési jogkörüket — abból az elvből 
kiindulva, hogy a kérelmező körülményeit legközelebbről a közvetlen előljárók 
látják, részben átruházhatják az irányításuk alá tartozó alsóbb egységek (szer
vek) parancsnokaira, vezetőire (pl. rendőrfőkapitányság vezetője a járási kapi
tányság vezetőjére stb.)

A közvetlen parancsnoki segélynek két fajtája van:
— házassági segély,
— egyéb rendkívüli esetekben folyósítható segély.
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A  házassági segély tiszthelyettesi rendfokozatúak esetében járandóság jellegű, 
tehát az ilyen irányú kérelem el nem utasítható. Az e címen adható segély ösz- 
szege 500,— Ft-nál kevesebb nem lehet.
Közvetlen parancsnoki segély csak kérelem alapján adható.

3. A segélyezés eszköze:

Segély csak készpénzben adható.

4. A  segélyezés mértéke:
a) A  miniszterhelyettesek a hozzájuk tartozó szervek beosztottai részére ese

tenként legfeljebb 3 000,— Ft összegű segélyt engedélyezhetnek a jutal
mazási, segélyezési keretük terhére.

b) A  közvetlen parancsnokok által adható segély legmagasabb összege eseten
ként és személyenként 1 000.— Ft lehet.

5. Vegyes rendelkezés

A  közvetlen parancsnoki segélyezésre fordítható keret összegét a BM. Terv- 
és Pénzügyi Főosztály közli, melyet az illetékes pénzügyi osztály, illetve szol
gálat kezel és tart nyilván.
A segélyt — az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1. sz. melléklet) 
a szolgálati út betartásával — írásban kell kérni. A  közvetlen előljáró, valamint 
a közbeeső előljárók a kérelmet véleményezni tartoznak. A  véleményezés a rá- 
szor ultságra, a kérelmező szolgálati magatartására, a folyósítandó összeg nagy
ságára valamint kérelemben felhozott indokok valódiságának igazolására ter
jedjen ki.
A  segély iránti kérelmek esetleges elutasításáról a kérelmezőt értesíteni kell.
Ha a férj és a feleség is a BM. állományában teljesít szolgálatot, ugyanazon 
ok miatt csak az egyik fél nyújthat be segély folyósítása iránti kérelmet, illetve 
részesülhet segélyben.
Az engedélyezett segély adó alapját nem képezi, abból semmilyen levonást esz
közölni nem szabad.
A segély csak kifejezetten az e célra biztosított keret terhére adható.

Fenti utasítás azonnali hatállyal lép életbe és ezzel egyidejűleg az 1954. évi 10. 
sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás segélyezésre vonatkozó része, valamint az azt 
kiegészítő rendelkezések hatályukat vesztik.

(10—24/7/1959.)

Budapest, 1959. március 20.
Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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Melléklet a F/1959. sz. Belügyminiszterhelyettesi Utasításhoz

szerv megnevezése

........................................................................................elvtársnak

H E L Y B E N

Az alábbi adataim, illetve indokaim alapján kérem részemre a rendkívüli segély 
engedélyezését:

1. Név, rendfokozat, szül. év: ........................................................................................
Édesanyja leánykori neve: ........................................................................................
Beosztása: ............................................. ......................................................................
Havi illetménye: ..........................................................................................................

2. Családi állapota: nős, férjezett, nőtlen, hajadon, özvegy, elvált (a megfelelő 
szöveg aláhúzandó)
Eltartást igénylő gyermekek száma: ............................... és kora: ............  éves

 ............ é v e s ..............é v e s ...............éves

3. a) házastársa havi jövedelme (keresete): ...........................................................
b) közös háztartásban élő családtag jövedelme: ................................................

4. Belügyi szolgálat kezdete: ........................................................................................

3. Fegyelmi eljárás van-e ellene folyamatban? ...........................................................

6. Fegyelmi ítélet hatálya alatt nem áll-e? ................................................................

7. Mikor részesült utoljára segélyben és milyen címen? ........................................

8. Milyen címen kér segélyt? (H a a kérelem családtaggal kapcsolatos az közös 
háztartásban él-e a kérelmezővel? ...........................................................

9. Kérelmét milyen okiratokkal igazolja?

A közvetlen vezető záradéka:

................................................................... A  fenti kérdőívet büntetőjogi és fe-

..................................................................  gyelmi felelősség terhe mellett töltöt-
..................................................  tem ki.

Budapest, 195 ............  hó . . . .  n.

aláírás kérelmező
Cím ahová a segélyt kéri folyósítani:

..............  Ft, azaz .....................
.................................... forint összegű
segély folyósítását engedélyezem.

Budapest, 195 ................. hó. . . . n.

engedélyező aláírása
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A BM. ANYAGI- ÉS SZEMÉLYZETI 
MINISZTERHELYETTESÉNEK

8. számú UTASÍTÁSA

TÁRGY: Különélési pótdíj kifizetésének szabályozása

Megállapítottam, hogy a Belügyminisztérium testületeinél nagy azoknak a száma, 
akik lakóhelyüktől távol eső helyen teljesítenek szolgálatot. Ez főként szolgálat 
érdekében történő áthelyezésekből és új felvételekből adódik, mivel az új felvé
telre kerülők sok esetben nem állandó lakhelyükön kapnak beosztást.

A  különélés amellett, hogy a beosztottak családi életében komoly problémát okoz, 
jelentős anyagi kihatással is jár. A  különélési pótdíj eddigi rendszere nem ösztö
nözte a vezetőket és a beosztottakat a különélés megszüntetésére akkor sem, ha 
ezt a szolgálati érdek nem kívánta meg, ugyanakkor lehetőséget adott indokolat
lanul is a pótdíj követelésére, illetve kifizetésére.

A  különélési és utazás megtérítési problémák rendezése érdekében a Belügymi- 
minisztérium illetékes szerveit az alábbiakra  

u t a s í t j u k :

1 . Az országos parancsnokságok és a megyei rendőrfőkapitányságok személyzeti 
szervei 1959. június 30-ig vizsgálják felül a különélők helyzetét.

Valamennyi különélővel személyesen foglalkozzanak és áthelyezéssel, nőtlen be
osztottakkal való kicseréléssel, ha megoldható lakásszerzéssel szüntessék meg 
a különélést.

2. A  jövőben minden évben felül kell vizsgálni a különélők helyzetét, és meg kell 
tenni a szükséges intézkedést az indokolatlan, vagy huzamosabb idő óta tarló 
különélések megszüntetésére. Nős, illetve családos beosztottakat megfelelő lakás 
biztosítás nélkül áthelyezni, vagy 3 hónapnál hosszabb időre vezényelni csak 
rendkívüli szolgálati okok esetén lehet.

3. A  BM. testületeinél olyan személyek felvételét, akik szolgálati helyüket csak 
különélés mellett tudják elfoglalni — rendkívüli eseteket kivéve — mellőzni 
kell.

4. A  BM. pénzügyi szervei 1959. május 15-ig vizsgáljanak felül minden eddigi 
különélési pótdíjfizetést abból a szempontból, hogy a folyósításhoz szükséges 
törvényes előfeltételek megvannak-e és az eddig fizetett különélési pótdíjat nem 
lehetne-e utazási költségtérítésre változtatni, illetve megszüntetni.

Azon beosztottnak, aki szolgálati helyéről egy hónapon belül legalább 10 eset
ben állandó lakhelyére — legfeljebb 4 órai időtartamú oda-vissza utazást szá
mítva — vissza tud térni, úgy hogy lakhelyén esetenként legalább 8 órát el- 
tölthet, csak utazási költségtérítés folyósítható.

5. Mind a különélési, mind az utazási költségtérítés folyósítását be kell szüntetni 
azok esetében, akiknek lakhelye a szolgálati helytől 10 km-nél nincs nagyobb 
távolságra és a pótdíjat, vagy utazási költségtérítést az első szolgálati hely el
foglalásával kapcsolatban előálló különélés miatt kapja.

Jelen parancs végrehajtásáért az illetékes parancsnokokat, a Terv- és Pénzügyi 
Főosztály és Személyzeti Osztály vezetőjét tesszük felelőssé.

(10—24/8— 1958).

Budapest, 1959. április 3.

Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes

Horváth Gyula s. k
miniszterhelyettes
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A MAGYAR NÉPKÖZTá RSASá G 
BELü GYMINISZTERHELYETTESé NEK

15. számú UTASÍTÁSA 

TÁRGY: Leszerelési segély megállapítása

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának a BM. hivatásos és tartalékos sze
mélyi állományának szolgálatáról szóló 1959. évi 105. sz. határozatának — továb
biakban: Szolgálati Törvény — 66. pontja alapján járó leszerelési segély folyósí- 
sítására nézve a Belügyminisztérium valamennyi testületére egységesen a következő
ket rendelem el:

I.

1. A  leszerelési segély jár azoknak a hivatásos állományból leszerelő véglegesített 
testületi tagoknak, akik ha:
a) katonai rendfokozatúak, leszerelésükkor szolgálati, vagy rokkantsági nyug

díjra nem jogosultak,
b) irodai rendfokozatúak, az öregségi nyugdíjhoz megkívánt feltételekkel nem 

rendelkeznek és rokkantsági nyugdíjra sem jogosultak.

2. Nem jogosultak a leszerelési segélyre:
a) saját kérelemre,

b) a más belügyi testülethez — beleértve a Munkásőrség hivatásos állomá
nyát is — és a Néphadsereg állományába áthelyezettek,

c) a fegyelmi határozat és a bírói ítélet alapján elbocsátottak, valamint
d) a leszereltek hozzátartozói.

3. A  leszerelési segély összege:
a) 5 évnél rövidebb szolgálati idő esetén két havi illetménynek megfelelő

összeg. 
Ebből a leszerelés alkalmával a leszerelőnek egy havi illetményt kell ki
fizetni. Amennyiben a leszerelt 30 napon belül elhelyezkedni nem tud, 
részére ki kell fizetni további egy havi illetményt is.

b) 5 évi és ennél hosszabb szolgálati idő esetén két havi, valamint a hatodik 
és minden további teljes eltöltött év után fél-fél havi illetménynek meg
felelő összeg, továbbá a családi pótlékra jogosult minden gyermek után 
a leszerelési segély 15 százaléka. Ezek együttes összege azonban nem 
haladhatja meg a 6 havi illetményt.
A  leszereléskor két havi illetménynek megfelelő összeget kell a leszerelőnek 
folyósítani. Ha a leszerelt személy 60 napon belül elhelyezkedni nem tu
dott, részére az elhelyezkedésig — legfeljebb azonban a leszerelési segély
ként maximálisan járó összeg erejéig — havonta egy-egy havi illetményé
nek megfelelő összeget kell kifizetni.

4. Az Elnöki Tanács határozata alapján a Belügyminiszter méltánylást érdemlő 
esetben kivételesen az 1—3. pontban foglalt rendelkezésektől eltérően is enge
délyezheti leszerelési segély kifizetését, illetve elrendelheti a 3. pontban emlí
tettnél magasabb összegű segély kifizetését is.
Az ilyen irányú javaslatokat, illetve kérelmeket véleményezéssel ellátva a BM. 
Személyzeti Főosztályhoz kell felterjeszteni.

5. A  leszerelési segély összegének megállapításánál:

a) „havi összilletmény” alatt a leszerelt legutolsó rendfokozata és beosztása 
alapján megállapított havi alapilletményét és a családi pótlék kivételével 
a rendszeresen járó pótlékainak és pótdíjainak az elbocsátását megelőző 
hóra járó együttes összegét kell érteni.
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Amennyiben a leszerelt a leszerelését megelőzően felfüggesztés, vagy be
tegség miatt csökkentett illetményben részesült, a csökkentést figyelembe- 
venni nem szabad.

b) Szolgálati időként a 14/1959. sz. miniszterhelyettesi utasítás előírásainak 
megfelelő szolgálati időt kell számításba venni, a leszerelés évében eltelt 
idő figyelmen kívül hagyásával.

c) Kizárólag azon gyermekeket szabad figyelembevenni, akik után a leszerelt 
kapott családi pótlékot.

d) A  gyermekenkénti 15 százalékos kiegészítést a két havi és az 5 évet meg
haladó teljes szolgálati évek után járó fél-fél havi leszerelési segély együt
tes összege alapján kell kiszámítani.

II.

6. A  leszerelési segélyre való jogosultság, a leszerelési segély összegének meg
állapítása és folyósítása annak a pénzügyi osztálynak, szervnek — továbbiak
ban: illetékes pénzügyi szerv — a feladata, amely a leszerelt rendszeres illet
ményét számfejtette.

7. A  leszerelési segély folyósításának alapja az elbocsátást elrendelő állomány
parancs. Az állományparancsban a leszerelési segély folyósítását külön el
rendelni nem kell.

8. A  leszerelési segély egy, illetve — 5 évi és ennél hosszabb szolgálati idő 
esetén — kettő havi illetménynek megfelelő részét, a 15 napi leszerelési illet
ménnyel együtt, a leszerelés napján egy összegben a leszerelő külön kérelme 
nélkül ki kell fizetni.

9. A  leszerelési segély egy, illetve kettő havi illetményen felüli részét, csak az 
esedékességi időpontokban benyújtott írásbeli kérelem alapján lehet folyósítani, 
amennyiben a kérelemben a leszerelt büntetőjogi felelősségének tudatában 
kijelenti, hogy:

a) munkaviszonyban nem áll,

b) a BM. szervei elhelyezni nem tudták,

c) havi 1000 Ft vagy ennél magasabb jövedelmet biztosító kereső foglalko
zást (magánipar, földművelés, stb.) nem folytat.

10. A büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozaton kívül az a )—b) pontok- 
ban foglaltakat hiteltérdemlően igazolni is kell.

A  munkaviszony szüneteltetésének igazolására kizárólag az illetékes belügyi 
szerv által a leszereléskor kiállított un. „Munkavállalói igazolási lap ”-ot és 
a munkakönyvét szabad elfogadni, míg azt a körülményt, hogy a BM. szer
vei elhelyezni nem tudták az illetékes személyzeti szerv által kiadott igazolás
sal lehet bizonyítani.
Az illetékes személyzeti szerv az igazolás kiadását megtagadhatja, ha az 
elbocsátott a részére felajánlott elhelyezkedési lehetőséget — kielégítő indok 
nélkül — nem fogadta el.

11. A  már beszüntetett leszerelési segélyt újból folyósítani akkor sem szabad, 
ha a leszerelt munkaviszonya az egyébként járó leszerelési segélyösszeg teljes 
igénybevétele előtt megszűnik.

I I I .
12. A  folyósításra kerülő leszerelési segélyből az illetményt terhelő tartozásokat

— az illetményekből történő levonásokra vonatkozó rendelkezések szerint
— le kell vonni.

13. Leszerelési segélyt a költségvetés 01/11. kv. tétel terhére kell elszámolni.

14. A  leszerelési segélyt az illetményszámfejtő lapon esetenként külön-külön sor
ban kell számfejteni, hivatkozással a parancsnak, illetve annak az ügyiratnak 
az iktatószámára, amelynek alapján a számfejtés történt. A  számfejtett lesze
relési segélyt a ki- és átutalások könyvében és a létszám és utalványozási 
gyűjtőben külön hasábban múltra történő utalványozásként kell szerepeltetni.
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15. A  negyedévi költségvetési beszámoló jelentések 7. sz. táblázatának 30. sor
száma alatt fel kell tüntetni — a ki- és átutalások könyve alapján — a beszá
molási időszakban leszerelési segély címén folyósított összegeket, valamint 
a segélyben részesültek számát.

16. Jelen utasítás kiadása napjától érvényes azzal, hogy az 1959. március hó 1. 
napjától elbocsátott személyekre — amennyiben kérik és a szükséges előfelté
telekkel rendelkeznek — alkalmazni kell.

(1 0 -2 4 /1 5 — 1959.)

Budapest, 1959. május 22.

Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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A MAGYAR NÉPKÖZTá RSASá G 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

16. számú UTASÍTÁSA

TÁRGY: Próbaidős szolgálat idejére járó illetmények
szabályozása

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának a BM. hivatásos és tartalékos 
személyi állománya szolgálatáról szóló 1959. évi 105. sz. határozatának a próba
idős szolgálatot teljesítők járandóságainak szabályozásáról szóló rendelkezései vég
rehajtására vonatkozóan a következőket rendelem el:

1. A  próbaidős szolgálatot teljesítőket — a szolgálati időpótlék kivételével — 
ugyanolyan mértékben és feltételek mellett járó illetmény illeti meg, mint a vég
legesített állományúakat.
A próbaidős tisztek és irodai állományúak beosztási illetményének megállapítá
sánál azonban gyakrabban és nagyobb mértékben kell élni az állománytáblá
zatban meghatározott beosztási illetménynél alacsonyabb összegű illetmény meg
állapításának lehetőségével (1957. évi 67. sz. miniszterhelyettesi utasítás 17. 
pont).

2. A  próbaidős beosztottak ruházati ellátására nézve — beleértve a ruházati illet
ményt is — minden eltérés nélkül a 100/1958. számú „Normák és végrehajtási 
utasítás a BM. csapatainak és szerveinek ruházati ellátásához” című rendelke
zésben foglaltakat kell alkalmazni (mivel a rendelkezés szerint az újonnan fel
szerelőknek — azokban az esetekben, amikor ez indokolt — amúgy is csök
kentett mértékű ruházati ellátás jár).

3. A  próbaidős beosztott nem részesíthető illetményelőlegben, valamint nem vehet 
fel olyan OTP., vagy egyéb hitelt, amelyhez a munkaadó javaslata szükséges. 
Ilyen irányú kérelmek véleményezését még a házépítési, lakásleválasztási köl
csönök esetében is el kell utasítani.

4. Jelen utasítás a kiadás napján lép hatályba és alkalmazni kell a már állomány
ban lévő próbaidős beosztottakra is.

(10—24/16— 1959.)

Budapest, 1959. május 30.

Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESENEK

20. számú UTASÍTÁSA

TÁRGY: Egészségügyi beosztottak illetményeinek, 
szolgálati viszonyának rendezése

A BM. Egészségügyi Osztály állományába tartozó, a jelen utasításban felsorolt 
beosztásaiban lévő orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi középkáderek, kisegítő 
személyzet — a továbbiakban: egészségügyi beosztottak — szolgálati viszonyával 
és illetményeivel kapcsolatos problémák rendezése, valamint az Egészségügyi Mi
nisztérium 10/1959. Eü. számú utasításban foglaltak végrehajtása érdekében az 
alábbiakat rendelem el:

I.

1. A Belügyminisztérium egészségügyi szerveinek állományába tartozó orvosok
— állományviszonyukra való tekintet nélkül — magánorvosi gyakorlatot nem 
folytathatnak.

2. A Belügyminisztérium egészségügyi beosztottai egészségügyi szempontból kívá
natos, kivételesen indokolt esetekben a BM. Egészségügyi Osztály vezetőjé
nek előzetes engedélye alapján, képesítésükkel összefüggő mellékfoglalkozást, 
vagy másodállást betölthetnek.

A mellékfoglalkozás, vagy másodállás betöltésére engedélyt csak a Belügy
minisztérium szerveinél végzett tevékenység esetén akkor szabad adni, ha:

a) a mellékfogalakozás a rendes munkaidőn kívül végezhető és

b) mind a mellékfoglalkozás, mind a másodállás esetében az a főfoglalkozás 
ellátását semmilyen formában nem akadályozza és azzal nem összeférhe
tetlen.

II.

1. A  jelen utasítás hatálya alá tartozó egészségügyi beosztottak részére alap- 
illetményként a következők folyósíthatok:

a) katonai rendfokozatúak esetében:

— rendfokozati illetmény, a tényleges rendfokozat után, a BM. egyéb beosz- 
tottaira érvényes rendelkezések szerint,

— beosztási illetmény, a jelen utasítás 1. sz. mellékletében foglaltaknak meg
felelően,

— egészségügyi pótdíj, a jelen utasítás 2. sz. mellékletében meghatározott mér
tékben és módon.

b) polgári állományú beosztottak esetében:
— törzsilletmény, amely

az I. kategóriába sorolt beosztásokban havi 500,— Ft
a II. kategóriába sorolt beosztásokban havi 410,— Ft
a III. kategóriába sorolt beosztásokban havi 370,— Ft

— beosztási illetmény, a jelen utasítás 1. sz. mellékletében foglaltaknak meg
felelően,

— egészségügyi pótdíj, az I. és II. kategóriába sorolt beosztásokban a katonai 
rendfokozatúakkal azonosan,

— korpótlék, a III. kategóriába sorolt beosztásokban a BM. egyéb polgári 
alkalmazottaira megállapított feltételek és szabályok szerint.
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2. A  jelen utasítás Hatálybalépésekor magángyakorlatot folytató orvosok részére 
alapilletményként folyósítható:

a) havibér az adott beosztással megegyező munkakörben a 10/1959. (Eük. ápr. 
rk.) Eü. M. számú utasításban meghatározott összegben,

b) korpótlék a BM. egyéb polgári alkalmazottaira megállapított feltételek és 
szabályok szerint.

3. Az egészségre veszélyes beosztásban lévők részére az alapilletményen felül 
veszélyességi pótlékot kell folyósítani, a jelen utasítás 3. sz. mellékletében meg
határozott összegben.

A  veszélyességi pótdíjra jogosító beosztásokat a BM. Egészségügyi Osztály 
vezetője a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetőjével egyetértésben hatá
rozza meg.

4. A BM. Büntetésvégrehajtás Központi Kórház, az Országos Elmemegfigyelő, 
továbbá a budapesti, kalocsai, márianosztrai, sopronkőhidai, szegedi és váci or
szágos börtönök kórházai jelen utasítás hatálya alá tartozó egészségügyi beosz
tottainak az alapilletményen és az esetleg folyósított veszélyességi pótlékon 
felül külön pótlékot is kell folyósítan i .
Ezen pótlék havi összege:
a) orvosoknál 400.— Ft
b) egyéb beosztásokban 200,— Ft

5. A  BM. rendőri szerveinél (ORf K. Bűnügyi Laboratórium, megyei [budapesti] 
rendőrfőkapitányságok) azon rendőrorvosai részére, akik boncolást is végeznek, 
havi 500,— Ft boncolási pótdíj jár.

A boncolásban boncsegédként közreműködő eü. tiszthelyetteseket havi 250.-— 
Ft boncolási pótdíj illeti meg.

6. Az ORFK. bűnügyi laboratóriumában szolgálatot teljesítő eü. középkáderek 
(laboráns, stb.) részére havi 250,— Ft eü. pótdíj jár.

7. Utasításom ezen fejezetében foglaltak szerint kell megállapítani a Belügyminisz
térium szerveinél mellékfoglalkozásúként foglalkoztatott egészségügyi beosz
tottak illetményét is.

8. A Belügyminisztérium egészségügyi intézményeinél főfoglalkozású alkalmazott
ként foglalkoztatott, de az SZTK  állományába tartozó egészségügyi beosztot
tak részére, amennyiben az SZTK-nál folyósított illetményük kevesebb mint 
amennyi a polgári állományviszony mellett a Belügyminisztériumban lenne, illet
ménykiegészítést lehet folyósítani.

Az illetménykiegészítés mértéke a két illetmény között a különbözet 50 száza
lékáig terjedhet. Az illetménykiegészítés mértékének megállapítására és engedé
lyezésére a BM. Egészségügyi Osztály vezetője jogosult.

I I I .
1. A  jelen utasításom hatálya alá tartozó egészségügyi beosztottak tekintetében 

az illetmények személy szerinti megállapítását — országos viszonylatban — 
a BM. Egészségügyi Osztály vezetőjének hatáskörébe utalom.

Ezt a hatáskört a BM. Egészségügyi Osztály vezetője az általa meghatározott 
egyes beosztások esetében, egyes alsóbb egészségügyi szerv vezetőjére átruház
hatja.

2. A  beosztásonként megszabott átlagos beosztási illetmények alapján számítolt 
globális beosztási illetménykeretet:

a) a II. és III. kategóriába sorolt beosztásoknál be kell tartani,
b) az I. kategóriába sorolt beosztásoknál pedig annyival szabad túllépni, 

amennyit az egyes beosztási illetmények módosítása — a jelen utasítás 
végrehajtásakor — szükségessé tesz.

3. A beosztási illetménykeret alakulását a BM. Egészségügyi Osztály vezetője 
köteles nyilvántartani. A  nyilvántartás formáját a BM. Terv- és Pénzügyi Fő
osztály vezetője határozza meg.
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4. A  BM. Egészségügyi Osztály vezetője — utasításom I. fejezet 2. pontjában 
foglaltaknak megfelelően — ez év augusztus hó 31. napjáig vizsgálja felül 
a BM. egészségügyi beosztottai által betöltött mellékfoglalkozásokat és:
a) intézkedjék a nem kívánatos mellékfoglalkozások megszüntetése iránt,
b) a mellékfoglalkozásúak nyilvántartásáról.

5 Jelen utasítás — az 1957. évi 42. számú utasításom érvényének egyidejű meg
szüntetésével — folyó évi február 1-i hatállyal lép érvénybe. Végrehajtásáról 
a BM. Egészségügyi Osztály vezetője a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály ve
zetőjének végrehajtási utasítása alapján gondoskodik.

(10—24/20— 1959.)

Budapest, 1959. július 8.
Bartos Antal s. k.
miniszterhelyettes
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1. sz. melléklet a 20/1959. sz. Belügyminiszterhelyettesi Utasításhoz

Orvosi és gyógyszerészi munkakörök

I. Osztálytörzs
1 . Eü. oszt. vezetője (orvos)
2. Eü. oszt. vez. helyettes (orvos)
3. Alosztályvezető (orvos)
4. Rendőrorvosi csop. vez.
5. Orvos főelőadó
6. Orvos előadó
7. Főgyógyszerész

Ka t e g ór i a

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

II. Kórházak
(Korvin Ottó Kórház, Szamuely TBC. Gyógyintézet, BV.  Központi Kórház, Or
szágos Elmemegfigyelő Intézet).

8. Kórházparancsnok (orvos)
9. Kórházparancsnok h. (orvos)

10. Osztályvezető főorvos
11. Adjunktus szakorv. kép.
12. Alorvos szakorv. kép.
13. Segédorv. szakorv. kép.
14. Segédorvos szakorvosi képesítés nélkül
15. Gyakornok orvos

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

III. Rendelőintézet

16. Rend. int. parancsnok (orvos)
17. Rend. int. pk. h. (orvos)
18. Rend. int. szakfőorvos 

bűnügyi laborvez. orvos
19. Rend. int. adjunktus
20. Rend. int. szakorvos 

üzemi vezető orvos
21. Rend. int. segédorvos 

tanosztályorvos
22. Körzeti orvos
23. Fogorvosi munkát végző 

vizsgázott fogász

IV . Eü. anyagraktár, gyógyszertárak

24. Eü. anyagraktárvez. (gyógysz.)
25. Gyógyszertárvezető (gyógysz.)
26. Beosztott gyógyszerész

V . Országos Parancsnokságok

27. Orsz. Pság vezető orvosa országosan 
szervezett hivatásos eü. állománnyal

28. Orsz. Pság vezető orvosa országosan 
szervezett hivatásos eü. áll. nélkül

29. Orsz. Pság vezető orvos h.
30. Orvos főelőadó
31. Orvos előadó

I.
I.

I.
I.

I.

I.
I.

I.

I.
I.
I.

I.

I.
I.
I.
I.
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Ka t e g ó r i a
VI. Budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok

32. Bp-i rfk. eü. oszt. vez. (orvos) I.
33. Bp-i rfk. eü. oszt. vez. h. (orvos) I.
34. Bp-i rfk. bűnügyi orvos

csop. vez. I.
35. Bűnügyi orvos igazságügyi orvosi

képesítéssel I.
36. Beosztott orvos I.

(5 évnél régebbi keletű szakorvosi
képesítéssel) I.

37. Beosztott orvos II. II.
38. Megyei rfk. vezető orvos I.
39. Megyei rfk. beosztott orvos I.

(5 évnél régebbi keletű szakorvosi
képesítéssel) I

40. Megyei rfk. beosztott orvos II. I.

VII. Hőr. kerületek, karh. ezredek és zászlóaljak
41. Hőr. ker. karh. ezr. vez. orvos I.
42. Hőr. zlj. karh. zlj. vezető 

orvos I. (5 évnél régebbi keletű
szakorvosi képesítéssel) I.

43. Hőr. zlj. karh. zlj. vezető orvos II. I.

V II I . Büntetésvégrehajtás (A  II. és V. pontokban foglaltakon kívül)
44. Börtönvezető orvos

(a bp-i, váci, márianosztrai, szegedi, 
kalocsai és sopronkőhidai országos
börtönkórházakban) I.

45. Börtönorvos I.
(a bp-i megyei börtön, a bp-i körzeti 
börtön, állampusztai baracskai,
pálhalmai munkahelyen) I.

46. Börtönorvos II. I.

Szakképzett eü. munkakörök

IX . Fekvőbeteg osztályok
47. Kórházvezető ápolónő

(a II. alatt felsorolt kórházakban) II.
48. Osztályos vezető ápolónő

(a II. alatt felsorolt kórházakban) II.
49. Ápolónő magasabb kép.  II.
50. Ápolónő II.
51. Gyermekápolónő II.
52. Elmeápoló II.
53. Főműtős asszisztens II.
54. Műtős asszisztens II.
55. Diétás nővér II.
56. Vezető szülésznő II.
57. Szülésznő II.

X. Röntgen, laboratórium, fizikotherapia

58. Röntgen asszisztens II.
59. Labor asszisztens II.
60. Fogtechnikai laborvezető II.
61. Fogtechnikus II.
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Ka t eg ór i a

62. Gyógytornász II.
63. Mozgástherapiai kezelő II.

X I. Gyógyszertárak
64. Gyógyszertári laboráns

(gyógyszerész technika) II.
65. Műszerraktár részlegvezető II.

XII .  Rendelőintézet. Szervek, csapatok rendelői
66. Rend int. vezető asszisztens II.
67. Vezető asszisztens II.
68. Asszisztens magasabb szakképzets. II.
69. Rendelő (gond. int.) asszisztens II.

XII I .  Csecsemő- és gyermekgondozás
70. Vezető csecsemőápoló II.
71. Csecsemő- és gyermekgondozónő II.

X I V .  Egyéb eü. munkakörök

72. Kulturfel. munkatherapiás műhelyvez.
(TBC Gyógyintézetben) III.

73. Boncmester  II.
74. Boncsegéd II.
75. Műtőssegéd 5 éves gyakorlaton

felül vagy szakképesítéssel) II.
76. Műtőssegéd 5 éves gyakorlatig II.
77. Segédápoló (beteggondozó) III.
78. Osztályos takarítónő III.
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2. sz. melléklet, a 20/1959. sz. Belügyminiszterhelyettesi Utasításhoz

I. kategória:

Egészségügyi pótdíj

a diploma megszerzésétől számított:

2 év után a beosztási illetmény 10 százaléka
5 év után a beosztási illetmény 15 százaléka
8 év után a beosztási illetmény 20 százaléka

10 év után a beosztási illetmény 25 százaléka
15 év után a beosztási illetmény 30 százaléka
20 év után a beosztási illetmény 35 százaléka
25 év után a beosztási illetmény 45 százaléka
30 év után a beosztási illetmény 50 százaléka

II. kategória:
a diploma, illetve szakképzettség megszerzésétől 
számított:

2 év után a beosztási illetmény 5 százaléka
5 év után a beosztási illetmény 8 százaléka
8 év után a beosztási illetmény 10 százaléka

10 év után a beosztási illetmény 15 százaléka
15 év után a beosztási illetmény 20 százaléka
20 év után a beosztási illetmény 25 százaléka
25 év után a beosztási illetmény 30 százaléka
30 év után a beosztási illetmény 35 százaléka

Megjegyzés:

1. Az egészségügyi pótdíjra való jogosultság és a pótdíj mértékének meghatáro
zásánál a diploma, illetve a szakképzettség megszerzésének tényleges időpontját 
kell alapul venni.

2. A  pótdíjat az erre való jogosultság időpontját követő hónap 1 napjától kezdő
dően kell folyósítani.
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3. sz. melléklet, a 20/1959. sz. Belügyminiszterhelyettesi Utasításhoz

Egészségügyi veszélyességi pótlékra jogosító beosztási helyek

1. Szamuely Tibor TBC Gyógyintézet valamennyi beosztása.
2. Korvin Ottó Kórház és Rendelőintézet laboratóriumi és röntgen osztályának 

beosztásai.
3. Az ORFK. Bűnügyi Laboratóriumának beosztásai.
4. II/8. Osztály egészségügyi beosztásai.
5. A BV. Országos Megfigyelő és Elmegyógyintézet valamennyi beosztása.
6. A  BV. Országos Börtönkórház valamennyi beosztása.

7. A  BV. Váci Országos Börtönkórház valamennyi beosztása.
8. A  BV. Központi Kórház tüdőosztályának, fertőző osztályának, röntgen osz

tályának, laboratóriumának és mosodájának valamennyi beosztása.
9. Az egészségügyi intézmények azon beosztásai, amelyekben rendszeresen fertőt

lenítést és rovarirtást kell végezni.

Veszélyességi pótlék összege az egyes eü. beosztásokban

Beosztás
Veszélyességi pótlék 

havi összege

Szanatóriumi pk. 1 110,—
Kórházi és szanatóriumi oszt. vez. főorvos 990,—
Rendelőintézeti szakfőorvos 790,—
Kórházi, szanatóriumi adjunktus 730,—
Rendelőintézeti szakorvos 760,—
Kórházi, szanatóriumi alorvos 640,—
Kórházi, szanatóriumi segédorvos, szakorvosi képesítéssel 610,—
Kórházi, szanatóriumi segédorvos, szakorvosi kép. nélkül

©450

Szanatóriumi vezető ápoló 5 2 0 ,-
Osztályos vezető ápoló 430,—
Ápoló (ápoló tts) 370,—
Műtős asszisztens 400 —
Rendelőintézetben vezető asszisztens 400,—
Szanatóriumi vezető asszisztens 360,—
Röntgen laboratóriumi asszisztens 320,—
Gondozó 270,—
Gyógytornász 3 6 0 ,-
Laboráns tts 320,—
Boncmester tts 320,—
Műtős 310,—
Segédápoló 2 5 0 ,-
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TÁRGY: Egészségügyi beosztottak illetményével 
és szolgálati viszonyával kapcsolatos kérdések rendezése

Az 1959. évi 20. sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás (továbbiakban: Ut.) III. 
fejezet 5. pontja alapján, az Ut. végrehajtására az alábbiakat rendelem el.

I.

1. Az Ut. hatálya alá tartozó hivatásos, valamint az állandó és időszaki főfog- 
lakozású beosztottak alapilletményeinek megállapítására és folyósítására vo
natkozóan a 67/1957., illetve az azt módosító 11/1958. sz. belügyminiszter
helyettesi utasításban foglaltakat kell alkalmazni a jelen utasítás I. fejezet 2—5. 
pontjában foglaltak figyelembevételével.

2. A polgári állományúak törzsilletményei tekintetében a rendfokozati illetmé
nyekre vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni, azonban a törzsilletménye
ket változtatni csak abban az esetben lehet, ha a beosztottat a BM. Egészség- 
ügyi Osztály más kategóriájú beosztásba sorolta át.

3. Az Ut. hatálya alá tartozó beosztottak beosztási illetménye egytekintet alá 
esik a BM. egyéb katonai és irodai rendfokozatú beosztottainak beosztási 
illetményeivel.
A beosztási illetmény a ténylegesen betöltött beosztásra az Ut. 1. számú mel
lékletében megszabott alsó és felső bérhatár között bármilyen összegben meg
határozható, a beosztási illetménykeret betartása mellett.

A  beosztási illetménykeretet az egyes beosztásban lévők tényleges létszáma 
és az adott beosztásokra megállapított átlagos illetmények szorzata adja.

A beosztási illetménykeretet:

— az I. kategóriába sorolt beosztásokban globálisan havi 7 500,— Ft-tal 
lehet túllépni;

— a II. és III. kategóriába sorolt beosztásokban pedig külön-külön be kell 
tartani.

4. Az egészségügyi pótdíj a jelen utasítás végrehajtása szempontjából a szol
gálati időpótlékkal esik egy elbírálás alá, azonban csak az I. és II. kategó
riába sorolt beosztásokban lévő beosztottak részére jár, az egészségügyi be
osztásban eltöltött idő alapulvételével. Az egészségügyi pótdíj megállapítása 
és folyósítása az alábbiak szerint történik.

a) Az egészségügyi pótdíj alapjául szolgáló időt a képesítéshez kötött beosz
tásoknál megkívánt képesítés megszerzésének napjától kell számítani. Or
vosoknál az egyetem elvégzése után kiadott általános orvosi diploma, 
ápolónőknél, asszisztenseknél, laboránsoknál, műtősöknél, felcsereknél, 
stb, a megkívánt tanfolyam, iskola elvégzésekor kiadott oklevél keltétől.

b) Ha az egészségügyi beosztott alapképzettségén kívül magasabb képesítést 
is szerez (pl.: orvos szakorvosi vizsgát tesz), az egészségügyi pótdíjra jo
gosító időt nem a magasabb képesítés, hanem az alapképzettség megszer
zésének időpontjától kell számítani még abban az esetben is, ha az érde
kelt jelenlegi beosztását csak a magasabb képzettség birtokában láthatja el.

c) Azoknál az egészségügyi beosztásoknál, amelyeknek betöltése különleges 
egészségügyi szakképzettséghez, képesítéshez kötve nincs, az egészség- 
ügyi beosztásban (munkakörben) ténylegesen eltöltött időt kell az egész
ségügyi pótdíjnál alapul venni. Egészségügyi beosztásnak — ebből a szem
pontból — csak a nomenklatúrában az I. és II. kategóriába sorolt munkakö
röket lehet tekinteni.

d) Az egészségügyi pótdíjra igénytadó szolgálati idő kiszámításánál a dip
loma, oklevél, stb. kiállításának, illetve a képesítéshez nem kötött munka-
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köröknél az egészségügyi munkakörbe lépésnek évét, mint teljes évet kell 
figyelembevenni, a tárgyévet viszont figyelmen kívül kell hagyni.

e) Az egészségügyi pótdíjat az előzőek szerint kiszámított szolgálati évek 
alapján az Ut. 2. sz. mellékletében meghatározott százalékos arányban, ki
zárólag a beosztási illetmény után kell megállapítani. Egyéb illetmény
részek (rendfokozati illetmény, veszélyességi pótlék, stb.) az egészségügyi 
pótdíj alapját nem képezik.

5. A III. kategóriába sorolt beosztásokban lévő egészségügyi beosztottaknak, 
egészségügyi pótdíj nem jár. Ehelyett a BM. polgári alkalmazottainak korpót
lékára vonatkozó szabályok (11—2009/25— 1957. BM. számú Ut.) szerint 
minden betöltött 5. évi szolgálati idejük után 2 százalék korpótlékra jogo
sultak.
A korpótlék alapja a törzs- és beosztási illetmény együttes összege.
Egyéb illetmény a korpótlék alapjául nem szolgálhat.

6. Az egészségre ártalmas beosztásokban lévő beosztottak részére veszélyességi 
pótlékot kell folyósítani, az alábbiak szerint.
a) A veszélyességi pótlék csak azokat a beosztottakat illeti meg, akik munka

idejük túlnyomó részét (több mint felét) az utasítás 3. sz. mellékletében 
felsorolt valamelyik beosztásban töltik el.

b) Két, vagy több veszélyességi pótlékra jogosító munkakör betöltése esetén 
a veszélyességi pótlékra jogosító munkaidő, illetve a veszélyességi pótlék 
összegének megállapításánál mindkét munkakört figyelembe kell venni.

c) A  veszélyességi pótlék osztható illetmény, csak az egészségre veszélyes 
beosztásban eltöltött időre jár.
A veszélyességi pótlék egy napra eső hányadaként az egy hónapra járó 
veszélyességi pótléknak a tárgyhó egy munkanapjára eső részét, kell figye
lembe venni.

d) A  veszélyességi pótlékot a fizetéses szabadság, iskolán, tanfolyamon való
részvétel, továbbá terhesség ideje alatt is folyósítani kell, továbbá a tarta
lékos katonai szolgálatra behívott eü. beosztott családi segélyének megálla
pításánál is figyelembe kell venni. 

e) Megnyílik a pótlékra az igény az egészségre veszélyes beosztás elfoglalá
sának napjával és megszűnik a beosztásból történt elhelyezés napjával.
Elbocsátás esetén (a fegyelmi elbocsátást kivéve) a veszélyességi pótlék 
a felmondási időre (15 napra) az elbocsátottat megilleti.

f) A veszélyességi pótlékot a BM. Egészségügyi Osztálytól kell kérni. A  ké
relemhez csatolni kell az illetékes vezető igazolását arról, hogy a kérelmező 
milyen munkakört tölt be.
A  BM. Egészségügyi Osztály az engedélyezésről a BM. Terv- és Pénz
ügyi Főosztályon keresztül az illetékes pénzügyi szervet értesíti.

7. A  bv. egészségügyi különpótlék csak az Ut. II. rész 4. pontjában felsorolt 
börtönkórházak 20. sz. miniszterhelyettesi utasítás hatálya alá tartozó eü. be
osztottai részére fizethető. Egyéb börtönöknél, vagy beosztásokban szolgálatot 
teljesítő egészségügyi beosztottak részére folyósítani nem lehet.

8. Boncolási pótdíj folyósításának feltételei:

a) A  BM. O R f K. Bűnügyi Laboratórium, a budapesti és megyei rendőrfő
kapitányságok boncolást is végző orvosai és a boncolásban boncsegédként 
közreműködő eü. tiszthelyettesek részére csak akkor fizethető boncolási 
pótdíj, ha az ORFK., illetve budapesti és megyei rendőfőkapitányságok 
illetékessége alá tartozó és az ORFK., illetőleg a budapesti és megyei 
rendőrfőkapitány, illetve helyettesei, valamint a bűnügyi osztály vezetője 
által szükségesnek nyilvánított és elrendelt boncolásokat az említett beosz
tottak végzik el.

b) Azon rendőrorvosok és eü. tiszthelyettesek pótlékát, akik az elrendelt 
boncolásokat nem végzik el, a boncolás megtagadását követő hónap 1. 
napjával az illetékes pénzügyi osztálynak be kell szüntetni. Ezen beosz
tottak részére veszélyességi pótlékot ismételten folyósítani csak akkor lehet, 
ha azt a BM. Egészségügyi Osztály engedélyezi.
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c) Azon egészségügyi beosztottak (rendőrorvos, eü. tiszthelyettes) részére, 
akik a jelen uasítás megjelenéséig boncolási (veszélyességi) pótlékban 
nem részesültek, a pótlékot csak a BM. Egészségügyi Osztály előzetes 
engedélye alapján lehet folyósítani.

d) Boncolási pótdíjban részesülők külön veszélyességi pótdíjat nem kaphatnak.

9. A  Belügyminisztérium egészségügyi intézményeinél szolgálatot teljesítő azon 
beosztottakat, akik a rendes napi szolgálati idejükön kívül ügyeleti szolgálatot 
teljesítenek, erre az időre ügyeleti díj illeti meg, az alábbiak szerint:
a) Egészségügyi intézménynek a BM. kórházai (beleértve a büntetésvégre

hajtási kórházakat), a Szamuely Szanatórium és a BM. Rendelőintézet 
számítanak.

b) Az ügyeleti díj összege 16 órai ügyeleti szolgálat után az alábbi:
— osztályvezető főorvos, adjunktus, alorvos, szakképzett segéd

orvos, tanársegéd részére az általános sebészeti, szülészeti, 
nőgyógyászati osztályon 48,— Ft
egyéb osztályokon 35,— Ft

— segédorvos, egyetemi gyakornok részére az általános sebé
szeti, szülészeti, nőgyógyászati osztályon 35,— Ft
egyéb osztályokon 30,— Ft

— előző felsorolásban nem szereplő egészségügyi alkalmazottak,
valamint a szakképzett műszaki dolgozók részére az általános 
sebészeti, szülészeti, nőgyógyászati osztályon 20,— Ft

— egyéb egészségügyi beosztásban dolgozók részére 16,— Ft
c) H a az ügyelet 16 óránál kevesebb, ügyeleti díjat a teljesített óráknak meg

felelően csökkenteni kell. A 16 órai szolgálatba a rendes 8 órai munka
idő nem számít bele.

d) Az egészségügyi ügyeleti díjat a rendes havi számfejtéstől elkülönítve, ha
vonta utólagosan egyszerre kell kifizetni a kórházparancsnok igazolása 
alapján azon önálló, vagy utalt számadótestnek, amelynek hatáskörébe az 
egészségügyi intézmény pénzügyi ellátása tartozik.

10. A  főfoglalkozású eü. beosztottak szolgálati ideje (munkaidő) általában heti 
48 óra, eltérés csak a röntgenszakon és rendelőintézeti szakrendelésen van. 
A  röntgenszakon 36 óra a heti kötelező munkaidő, a rendelőintézeti szakren
delések kötelező munkaidejét esetenként a BM. Egészségügyi Osztály vezetője 
állapítja meg, azonban ez heti 36 óránál kevesebb nem lehet. Említett munka
időbe az ebédidő nem számítható be.
A BM. Egészségügyi Osztály vezetője, illetőleg az általa felhatalmazott pa
rancsnok egyes beosztásokban a heti kötelező munkaidő betartása mellett, 
osztott munkaidőt is megállapíthat.

11. A  BM. eü. intézményeinél foglalkoztatott, de az SZTK  állományába tartozó 
eü. beosztottak részére folyósíható illetménykiegészítést az Ut.-nak polgári 
állományú beosztottak részére vonatkozó rendelkezései szerint egyébként ad
ható illetmény alapulvételével kell megállapítani.
Az érintett beosztottak SZTK-tól járó összilletménye és az illetménykiegészí
tés együttes összege a BM. beosztottainak fizethető illetmények felső összegét 
nem haladhatja meg.

12. A  mellékfoglalkozást ellátó alkalmazottak (beosztottak) illetményét a főfog
lalkozású polgári alkalmazottakra érvényes szabályok alapján járó illetmény
nek a munkaidejükkel arányos hányadában kell megállapítani.
A mellékfoglalkozást folytató eü. beosztottakról a BM. Egészségügyi Osztály
nak az 1 . sz. melléklet szerinti kimutatást kell felfektetni és vezetni.

I I .

1. Az Ut. végrehajtása során az illetmények rendezését a BM. Egészségügyi 
Osztály vezetőjének állományparancsa alapján kell végrehajtani. Az állomány
parancsnak tartalmaznia kell:
a) az adott beosztás kulcsszámát, a beosztott nevét és az új beosztási illet

mény összegét,
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b) amennyiben ez esedékes, a veszélyességi és boncolási pótdíj, valamint a 
büntetésvégrehajtásnál fizetett különpótlék összegét.

2. Az illetmények rendezéséből eredő különbözeteket az illetményszámfejtőhe
lyek az állományparancs kézhezvétele után 15 napon belül számfejtsék és utal
ják ki, továbbá az új besorolással érintett személyek számfejtőlapján a meg
felelő rovatokat módosítsák.
A  besorolással nem érintett egészségügyi beosztottak illetményét változatlanul 
kell tovább folyósítani.

3. Az Ut. hatálya alá tartozó beosztottak létszámáról a felhasználható beosztási 
illetménykeret alakulásáról a BM. Egészségügyi Osztálynak kell a 2. sz. mel
léklet szerinti nyilvántartást vezetnie.
A  nyilvántartás adatait elsőizben a szeptember 1-i illetményjegyzék alapján 
kell felfektetni valamennyi beosztásra vonatkozóan.

4. Jelen utasítás 1959. február hó 1-i hatállyal lép életbe, egyidejűleg az ellen
tétes rendelkezések, továbbá a 11—2014/60— 1957. BM., 11—2014/315—
1957. BM. 11—4257/1957. BM. számú utasítások (megjelentek: Pü. Ut. 
2/1957. számában) hatályukat vesztik.

(43—67/1959.)

Budapest, 1959. július 28.
Pál Antal s. k.

r. alez.
főosztályvezető
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TÁRGY: Szakértő igénybevétele

Az ORFK. Vezetőhelyettesének megállapítása szerint egyes megyei főosztályok 
nyomozószervei — tekintet nélkül az ügy sürgősségére és a takarékossági szem
pontokra — olyan vizsgálatokat is külső szakértőkkel végeztetnek, amelyek elvég
zéséhez BM. szakértő áll rendelkezésre. E helytelen gyakorlat megszüntetésére — 
figyelemmel, az ORK. Vezetőhelyettesének a bűnügyi orvosszakértői és egyéb 
orvoskriminalisztikai vizsgálatok ellátásainak módozataival foglalkozó 9. számú 
utasítására — a következőket rendelem:

írásszakértői vizsgálatok elvégzéséért külső szakértők részére szakértői díjat ki
fizetni nem szabad. Írásszakértői anyagot szakvéleményezés céljából minden eset
ben az Országos Rendőrfőkapitánysághoz kell felterjeszteni.

Orvoskriminalisztikai vizsgálatok tekintetében a rendőri, illetve operatív helyettes 
elvtársaknak mérlegelniük kell az ügy sürgősségét és külső szakértőt csak a 9. 
számú utasítás előírásainak megfelelően és csakis helyettes elvtársak előzetes en
gedélye alapján lehet, igénybevenni.

Fentiekről Vezető Elvtárs köteles az érdekelteket tájékoztatni.

(322—Sza.— 12/4/1955. sz.)

Budapest 1958. november 12.
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TÁRGY: Pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdál
kodás bevezetéséhez kiadott „Végrehajtási Utasítás” 
‘ 1. sz. mellékletének módosítása

A Belügyminszterhelyettes Elvtárs 37/1958. sz. Utasításával elrendelt „pénzel
számoláson alapuló élm. normagazdálkodás -ra való áttéréshez az egyes élelme
zési normák Ft értékeit az 1958. évi beszerzési egységárak alapján határoztuk 
meg. Tekintettel arra, hogy folyó év január 1 -el néhány fontosabb élelmi cikk 
beszerzési ára megváltozott, ezért a 603/1958. É lm. sz. alatt kiadott „Végrehaj
tási Utasítás 1. sz. mellékletében (Megjelent: 1/1959. sz. Pu T  14. lapoldalán.) 
az alábbi módosításokat rendeljük el:

1. A  II. sz. Élelmezési normánál (37. oldal) (1/1959. sz. Pu T 15. lap)
— „A napi étkezésre felhasználható pénzérték ”-et 16,50 Ft-ról 16,20 Ft-ra 

módosítjuk. Ennek megfelelően a „Megjegyzés" 9. pontjában a norma Ft 
értékének részhányadait (mindhárom esetben 0,10 Ft-tal csökkenteni kell. 
A többi élelmezési normák Ft kiszabatai a "Bevezetés” részben hivatkozott 
felülvizsgálás után kerülnek módosításra.

2. A  IV. sz. Élelmezési normánál (1/1959. sz. Pu T  16. lap)
— A megjegyzés 1. b) pont szövegébe be kell írni „és magas megfigyelőket 

építő” szöveget, mely szerint a helyes szöveg a következő:
„A különített hir. építő és magas megfigyelőket építő csoportokhoz (raj, 
szakasz) beosztottak részére. (Vonalvizsgálást végzők részére nem.)"

3. Az „Egyéb élelmezési normák és pótlékok” c. részbe (1/1959. sz. Pu T  20. lap)
6. pontként fel kell venni:

— A  Határőrség hegyesterületen lévő őrseinél szolgálatot teljesítő természet
beni élelmezésre jogosult személyi állomány részére a II. sz. élm. norma Ft 
értékén felül, „hegyi pótlék” címen naponta és fejenként 1,50 Ft számítható 
fel. A  „hegyi pótlék” Ft értéke kézre nem fizethető.

A  hegyi pótlék felszámítására jogosult őrsöket a Hőr. Országos Parancs
noksága javaslata alapján a BM. Anyagi és Technikai Főosztály és Terv- 
és Pénzügyi Főosztály együttesen határozzák meg.
Illetményesítéskor a hegyi pótlék összegét a „Havi elszámolás” VI. rész 
B) 1. pont a), b) és p) alpontjainál a II. sz. élm. norma Ft kiszabatához 
hozzá kell adni.

Jelen rendelet 1959. március 1 -el lép hatályba.

(1101-1959.)

Budapest, 1959. március 3.

Berecz Béla s. k.
r. vezérőrnagy 

főosztályvezető.

Pál Antal s. k.
r. alezr. 

főosztályvezető
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TÁRGY: Pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdál
kodás bevezetéséhez kiadott ,,Végrehajtási Utasítás”

kiegészítése

Értesítem, hogy a 603/1958. É lm. sz. utasítás 1. sz. mellékletének utolsó bekez
dését (1/1959. sz. P ut. 14. lap) az alábbiakkal egészítem ki:

,,Kivétel ez alól a 27/1958. sz. utasítás, mely változatlanul továbbra is érvényben 
marad."

Az elől hivatkozott utasítás 1. sz. mellékletén a fenti kiegészítés átvezetésére és 
továbbiakban az őrizetesek élelmezésének biztosítására, valamint az élelmezési költ
ségek elszámolására ennek megfelelően intézkedjék.

(8064/1959.)

Budapest, 1959. május 6.

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

Anyagi és Technikai Főo. vez. Terv- és Pü. Főo. vezetője
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TÁRGY: Étkezéstérítés szabályozása 
az eü. intézményeknél

A belügyi egészségügyi intézmények normaélelmezésben résztvevő dolgozói az étke
zésért más rendszer szerint térítenek, mint az egyéb belügyi szervek dolgozói, s 
ennek következtében az étkezéstérítés mértékében indokolatlan különbségek állnak 
fenn. Annak az elvnek érvényrejuttatása érdekében, hogy valamennyi belügyi dol
gozó — szolgálati helyére és beosztására való tekintet nélkül — azonos kedvez
mények alapján vehessen részt a normaélelmezésben, szükséges az étkezéstérítések 
mértékének egységes szabályozása.

Fentiek alapján a Korvin Ottó Kórház, a Központi Rendelőintézet és a Szamuely 
Tibor Szanatórium (továbbiakban =  eü. intézmények) beosztottainak az étkezésben 
való részvételét, valamint a fizetendő étkezéstérítés mértékét az alábbiak szerint 
szabályozom:

I.

Az étkezésben való részvétel

A  normaélelmezésben az eü. intézmények valamennyi beosztottja jogosult részt- 
venni. Azok a beosztottak, akik az élelmezés biztosításában valamilyen formában 
közreműködnek, az étkezés igénybevételére kötelezettek. Ezek a következők:

szakács, szakácsnő, cukrász, hentes, tejkonyhavezető, diétásnővér, konyha
leány, a napi 4 óránál hosszabb ideig a konyhán rendszeresen foglalkozta
tott konyhai takarító és házimunkás, a rendszeresen, átlag napi 2 óránál 
hosszabb ideig élelmiszerbeszerzéssel foglalkoztatott alkalmazott, az élelme
zési csoport vezetője, az élelmezési anyagoknak a konyha részére történő 
rendszeres kiadásával megbízott alkalmazott, az élelmiszer-raktáros, vala
mint az étel tálalásával és felszolgálásával rendszeresen foglalkozó alkal
mazott (pl. az osztályos tálaló, elosztó és felszolgáló, segédápoló, stb.).

Az eü. intézmények normaélelmezésében résztvehetnek az ott hivatalosan eljáró, 
más belügyi szerv állományába tartozó beosztottak, továbbá az ezen intézmények
ben foglalkoztatott rész-, vagy mellékfoglalkozású dolgozók is.

II.

Az étkezéstérítések összege

Az eü. intézmények normaélelmezésében résztvevőknek a kiszolgáltatott étkezésért 
az alábbi térítést kell fizetniük:

1. Étkezés igénybevételére nem kötelezettek

teljes napi 
étkezésért

reggeliért ebédért vacsoráért

a) Rendszeres étkezés esetén 10,50 Ft 2,60 Ft 4,20 Ft 3,70 Ft

b) Nem rendszeres étkezés esetén
— kórháznál,

rendelőintézetnél 16,50 Ft 4,10 Ft 7,40 Ft 5 , -  Ft

— szanatóriumnál 1 8 ,-  Ft 4,50 Ft 8,10 Ft 5,40 Ft

Az étkezésben rendszeresen résztvevőknek csak azokat lehet tekinteni, akik a 
térítési díjat félhónapra előre befizetik.
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2. Étkezés igénybevételére kötelezettek

teljes napi 
étkezésért

reggeliért ebédért vacsoráért

a) Ezer forint bruttó
illetményig 6,40 Ft 1,50 Ft 2.70 Ft 2.20 Ft

b) Ezer forint bruttó
illetményen felül 7,00 Ft 1,70 Ft 2,90 Ft 2,40 Ft

Az étkezés igénybevételére kötelezettek a munkaidejük alatt felszolgált minden 
főétkezés (reggeli, ebéd, vacsora) ellenértékét, még abban az esetben is kötele
sek befizetni, ha az étkezést egyébként nem veszik igénybe. Kivételt képeznek 
ez alól a szabadságon, betegszabadságon, vagy szolgálatilag távollévő beosz
tottak.

III.

Vegyes rendelkezések

Az étkezés kiszolgáltatását, valamint az étkezéstérítések elszámolását étkezési jegyek 
ellenében kell végrehajtani.

Az étkezési jegyeket kiadás előtt az étkezési napoknak megfelelő kelet bélyegzővel 
kell ellátni. Az eladott étkezési jegyek árát naponta a pénztárnaplóba be kell véte
lezni.

A  befolyt étkezéstérítési díj költségvetési bevételt képez, amelyet az 50/11. étkezés
térítés kv. tételen kell bevételezni.

A  rendszeresen étkezők, amennyiben valamely oknál fogva (szabadság, betegség, 
eltávozás, stb.) az étkezést nem tudják igénybevenni, e szándékukat az étkezés idő
pontja előtt — addig, amíg főzésre kerülő étel nyersanyagát a konyha feldolgozásra 
át nem vette — kötel?sek bejelenteni. Csak az így bejelentett étkezés-lemondásokat 
lehet elfogadni.

Az időben lemondott étkezési jegy árát a befizetett térítésekből kell visszafizetni. 
A  visszaváltott jegyet ,,visszaváltva" szöveggel és a kelettel megjelölve pénztári 
okmányként kell kezelni.

Az étkezés csak a tárgynapra érvényes étkezési jegy ellenében szolgáltatható ki. 
Az étkezés kiszolgáltatáskor beszedett étkezési jegyeket azonnal érvényteleníteni 
kell. Az érvénytelenítést az étkezési jegy jobb alsó sarkának letépésével — a szel
vényen lévő jelzések megsértése nélkül — kell végrehajtani. Megcsonkított jegyre 
étkezés nem szolgáltatható ki.

A  kórházi, a rendelőintézeti és a szanatóriumi beosztottak csak a munkaidejük 
alatt felszolgálásra kerülő főétkezésekben (reggeli, ebéd, vacsora) részesíthetők. 
Az egészségügyi intézmények parancsnokai azonban indokolt esetben engedélyezhe
tik a munkaidőn kívül felszolgálásra kerülő főétkezésekben való részvételt is. 
A  mellékétkezésnek számító tízórai és uzsonna még térítés ellenében sem szolgáltat
ható ki.
A  rendes napi munkaidő letöltése után éjjeli ügyeleti szolgálatra beosztott kórházi 
és szanatóriumi orvosok részére — az éjjeli ügyeleti szolgálat tartama alatt egyszer 
—  térítésnélküli ügyeleti pótvacsorát kell biztosítani. Az ügyeleti pótvacsora nyers
anyag értéke a norma alapján biztosított vacsora értékét nem haladhatja meg.

A rendes éjszakai műszakban dolgozó beosztottak részére térítésnélküli étkezést 
(pótvacsorát) kiszolgáltatni nem lehet.

IV.

Módosító intézkedés

A 603/1958. élm. sz. alatt kiadott „Végrehajtó Utasítás 1. sz. mellékletében VI. 
és V II. sz. élelmezési normák Megjegyzés 3. pontjaiban (személyi állomány étke
zési normája) feltüntetett részétkezési hányadokat — az eddig szerzett gyakorlati 
tapasztalatok figyelembevételével — az alábbiak szerint módosítom:
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1. VI. sz. élm. norma Megjegyzés 3. pontjában (39. old.)

Részétkezés esetére a 16,30 Ft részhányadai:

— reggelire 25 °/o 4,10 Ft
— ebédre 45 °/o 7,40 Ft
— vacsorára 30 °/o 5,00 Ft

2. V II. sz. élm. norma Megjegyzés 3. pontjában (40. old.):

Részétkezés esetére a 18,— Ft részhányadai:

— reggelire 25 %  4,50 Ft
— ebédre 45 °/o 8,10 Ft
— vacsorára 30 °/o 5,40 Ft

A Végrehajtó Utasítást a fentiek szerint helyesbíteni kell.

Jelen utasítás
1959. augusztus hó l.-i

hatállyal lép érvénybe, s ezzel egyidejűleg az eü. intézmények beosztottainak étke
zéstérítését szabályozó, korábban kiadott valamennyi utasítás hatályát veszti.

(8137/1959.)

Budapest, 1959. július 28.

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

Anyagi és Technikai Föo. h. v. Terv és Pénzügyi Főo. vez.
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TÁRGY: Közétkezési Szabályzat módosítása

Az 5214/1957. sz. alatt kiadott Közétkeztetési Szabályzat II. rész B/1. pontja 
(4) bekezdésében foglaltak — az Anyagi és Technikai Főosztállyal egyetértésben 
— az alábbiak szerint módosulnak:

A  közétkezésben az esetenként étkező honvédségi személyek (tisztek, hivatásos és 
tsz. tiszthelyettesek) a felhasznált nyersanyag forint összegének 100 °/o-os térítése 
ellenében élelmezhetők. Részükre 120 °/o-os rezsi költséggel pótlékolt — térítési 
díjat felszámítani nem lehet.

Honvédségi személyek részére az étkeztetést amennyiben a konyha kapacitása lehe
tővé teszi, minden esetben biztosítani kell, tekintet nélkül arra, hogy a kérdéses 
helyiségben meleg ételt kiszolgáltató. Vendéglátóipari Vállalat működik-e, vagy sem.

Jelen módosítás azonnali hatállyal lép életbe. Gyakorlati végrehajtásáról a közétkez
tetések vezetői útján haladéktalanul gondoskodjon.

(8066/1959.)

Budapest, 1959. március 7.
Kincses Zoltán s. k.

r. őrgy 
osztályvezető

TÁRGY: Fogdafenyítéssel sújtottak által befizetett 
étkezési térítés elszámolása

Az ellenőrzések során tudomást szereztem arról, hogy egyes számadótestek a fogda
fenyítéssel sújtottak által befizetett étkezéstérítést nem a megfelelő kv. tételen szá
molták el.

Az egyöntetű eljárás biztosítása érdekében közlöm, hogy abban az esetben, ha a 
fogdafenyítéssel sújtott élelmezése a normaélelmezés terhére történik, az általa be
fizetett térítést költségvetési bevételként kell az 50/11. étkezéstérítések kv. tételen 
elszámolni.

Amennyiben a fenyített élelmezését a közétkezés biztosítja, a befizetett térítés teljes 
összegében a közétkezést illeti.

(8019/1959.)

Budapest, 1959. február 27.
Kincses Zoltán s. k.

r. őrgy 
osztályvezető
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T Á R G Y : K u t y a é l e lm e z é s i  k ö l t s é g e k  e l s z á m o l á s a

(Kivonat: a 6. sz. Anyagi Utasítások Gyűjteményéből)

Az Országos Rendőrfőkapitányság Közrendvédelmi Osztálya által lefolytatott ellen
őrzés megállapította, Hogy a kutyák étkeztetésére vásárolt élelemanyagok (vágóhídi 
hulladék, lóhús, stb.) elszámolása nem egységes.

A  kutyák változatosabb étkeztetése céljából — ahol erre lehetőség van — a norma 
módot nyújt, hogy pénzért is vásároljanak vágóhídi hulladékot, lóhúst, vagy köz- 
étkezéstől ételmaradékot. Az ehhez szükséges pénzösszeget az őrsök részére, utóla
gos elszámolásra biztosított keretből kell fedezni. (Tehát nem a kutyavezető pénzé
ből.) A  kapitányságokon, ahol pénztár van, ott a benyújtott számlát a pénztár egyen
lítse ki, az egyéb kifizetésekhez hasonlóan.

Egyébként felhívom figyelmét az ,,É lm. 900—3/1956. (I. 30.) sz. rendeletre, 
mely szabályozza a szolg kutyák élm. ellátását, és az elszámolás módját.

A  kutyák tartásával kapcsolatban felmerült hiányosságok megszüntetése céljából 
ellenőrizze le az alárendeltségébe tartozó őrsök, kapitányságok szolgálati kutyáinak 
felszerelését, elhelyezését, élelmezését és a hiányosságokat szüntesse meg. Amennyi
ben kutyafelszerelésből hiánya van. úgy a legközelebbi anyagigénylés során kérje 
pótlását.

Budapest, 1959. február 20.
Czuczi József s. k. 

r. őrgy 
osztályvezető
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TÁRGY: Kutyák élm. ellátása
(Kivonat: az 1. sz. Anyagi Utasítások Gyűjteményéből)

 ,,A BM. ORFK. X II. Osztálya által a szolgálati kutyavezetők részére megtartott
értekezleten felmerült kérdésekből és előadott panaszokból megállapítottam, hogy:
— az anyagi osztályok nem gondoskodnak kellően a kutyák élelmezésének meg

szervezéséről,

— nem biztosítják az érvényben lévő norma szerint illetményes kutyatápot,
— ahol a kutyatáp rendelkezésre áll, ott több helyen sertésekkel is etetik azt.

— több helyen pénz ellátmányt adnak ki. de annak rendeltetésszerű felhasználását 
nem ellenőrzik,

— a kutyatáp normát a legtöbb kutyavezető nem ismeri,

— nem történik gondoskodás a kutyák ellátására olyan esetekben, amikor azok 
huzamosabb időre (több napon át egyfolytában) vannak igénybevéve.

A fentiek következtében a kutyaállomány erőállapota gyenge, nem képesek a fel
adatok ellátására. Ezen hiányosság megszüntetésére, ill. a kutyaállomány élelmezé- 

 sének megjavítására — egyetértésben az ORFK. X II. Osztályával és a Terv- és
Pénzügyi Főosztállyal — az alábbiakat rendelem el:

1. Az utalt, ill. alárendelt szervek kutyaállományát az anyagi osztályok tartsák 
nyilván.

2. A  nyilvántartott kutyák részére a norma szerint illetményes kutyatápkonzervet 
(kutyánként napi 1000 gr) negyedévenként előre igényeljék az, Élelmezési Osz
tálytól. (Állománynövekedés esetén felmerülő pótszükségletet soronkívül kell 
igényelni.)

Az igényelt kutyatápkonzervet az Élelmezési Osztály fogja leszállítani, melynek 
kiváltásáról (kifizetéséről) elosztásáról, a göngyölegek összegyűjtéséről és vissza
szállításáról az anyagi osztályok kötelesek gondoskodni.

3. A  norma szerint illetményes többi anyagokat nem kell igényelni, miután a kutyák 
részére a külön főzés nem biztosítható. Ennek következtében a kutyatáphús- 
konzerv norma felhasználásán kívül mindenütt meg kell szervezni a helyi szo
cialista szektorok útján a kutyák ételmaradékokkal való ellátását. A  magánosok 
ezirányú szolgáltatását csak akkor szabad igénybe venni, ha a kutyák élelmezését 
más módon nem lehet biztosítani. Az ételmaradékokat biztosító szervek részére 
BM. vagy más szervek közétkezései) naponta és kutyánként 3,30 Ft felszámí
tását engedélyezem. Ezen összeget az illetékes közétkezés részére számla alap
ján kéthetenként utólag a pénzügyi szolgálatnak kell kiegyenlíteni. A  számlákat 
a kutyavezetőnek és az anyagi osztálynak záradékolni kell. A  felmerülő költség 
a kutyavezetők részére nem fizethető ki. Ha a kutyák élelmezése különböző rend
kívüli szolgálati feladatok miatt a fentiek szerint nem hajtható végre, akkor 
a kutyavezetők részére a kutyák ellátására az alábbi összegeket kell utólagos 
elszámolás mellett kifizetni.
a) Kutyatápkonzerv és a rendszeres ételmaradék igénybevétele nélkül naponta 

és kutyánként 9,60 Ft-t,

b) ha csak az ételmaradékot nem veszi igénybe, de konzervet használ 3,30 Ft-t. 
Ilyen esetekben a helyi lehetőségeknek megfelelően kötelesek a kutyavezetők a 
kutyák ellátását biztosítani.

Az Élelmezési Osztály rendelkezése alapján kiszállításra kerülő kutyatápkonzerv 
és a fentiekben előírt ételmaradékok kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetről 
az Anyagi Osztály a pénzügyi szolgálat útján gondoskodjon.

A pü. fedezet biztosításánál kutyánként és naponként 9,60 Ft-ot kell alapul 
venni. A  felmerülő költségeket a 14/10. kv. terhére kell elszámolni.
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4. A  fentiek végrehajtásával biztosítani kell a kutyák rendszeres ellátását. Ennek 
érdekében kötelezővé kell tenni az ORFK. X II. Osztálya által felelősnek meg
jelölt kutyavezetők részére, hogy a kutyák rendszeres ellátását jelen rendeletben 
előírtak szerint szervezzék meg.

A z anyagi osztályvezetők ellenőrizzék a kutyák ellátását és ahol e téren hiányos
ságot állapítanak meg, intézkedjenek annak megszüntetésére.

( é lm—900—3/1956. I. 30.)

TÁRGY: Fehérnemű ruházati cikkek 
pénzbeni kifizetésével kapcsolatos 1 0 0 /1 0 — 1958. sz.

utasítás módosítása

Értesítem, hogy „fehérnemű ruházati cikkek kiszolgáltatásának szabályozása” tárgy
ban kiadott 100/10— 1958. sz. — BM. Anyagi és Technikai, BM. Terv- és 
Pénzügyi Főosztály — közös utasítás (Megjelent 1/1959. sz. P ut. 25. lap) I. részé
nek utolsóelőtti bekezdéséből az alábbi részt hatályon kívül helyezem:

„míg a pénzügyi szolgálatnak a kifizetett öszeget az illetékes személyek 
illetményszámfejtő lapjára fel kell jegyezni."

A jövőben tehát a fehérnemű ruházati cikkek pénzbeni kifizetését az illetmény- 
számfejtő lapokon feljegyezni nem kell.

Felhívom, hogy az említett utasításom a fenti módosítást vezesse át és a jövőben 
annak megfelelően járjon el.

(8059/1959.)

Budapest, 1959. február 26.
Pál Antal s. k.

r. alezr. 
főosztályvezető
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TÁ RG Y : P ro p á n -b u tá n g á z  e lad ás i á ra
(Kivonat: a 6. sz. Anyagi Utasítások Gyűjteményéből)

Értesítem, hogy a Gáz- és Szénsavértékesítő Vállalat az Országos Árhivatal 902/ 
1959. számú rendelkezése alapján a Belügyminisztérium szervei részére a propán
butángázt 3,70 Ft/kg egységáron tartozik kiadni az eddigi 5,50 Ft-kg egységár 
helyett.

A  fenti rendelkezés alapján a felhasználók csak az új egységáron fizethetik a gáz 
 ellenértékét a vállalatnak.

Az árváltozásra a felhasználók figyelmét kérem felhívni.

Az Országos Árhivatal rendelkezéséről a Gáz- és Szénsavértékesítő Vállalat köz
pontját (Budapest, V., Néphadsereg utca 3. sz.) értesítettem.

(1204/19— 1959.)

Budapest, 1959. április 29.
Bencze Jenő s. k. 

r. alezr. 
osztályvezető

TÁRGY: Légoltalmi előadások óradíja

A Belügyminiszter Elvtárs 1958. X II. hó 28-án kelt 36. sz. parancsával elrendelte 
a belügyi szerveknél a légoltalmi önvédelmi csoportok megszervezését és azok ki
képzését.

A  légoltalmi kiképzés során az ellátási illetékességébe tartozó szervek részére lég
oltalmi előadásokat tartanak.

Az előadásokat általában a Légoltalom Országos Parancsnokság állományába tar
tozó, valamint állománykívüli külső előadók tartják, de egyes előadások megtar- 
tartására a parancsnokság (főkapitányság, osztály, stb.) állományába tartozó sze
mélyek is kapnak megbízást.

A légoltalmi előadások előadói részére fizetendő óradíjak mértékét, s elszámolási 
módját az alábbiak szerint szabályozom:

1. A  légoltalmi előadás megtartásáért az előadó részére óránként 15,— Ft fizet
hető. Nem számítható fel óradíj a légoltalom hivatásos állományába tartozók 
részére rendezett előadások után, mivel azt szakmai továbbképzésnek kell tekin
teni.

2. A kifizetett óradíjakat a 02. Állományon kívüliek béralapja kv. rovaton f. évre 
jóváhagyott javadalomkerete terhére — a 02/21 előadók óra- és vizsgadíja kv. 
tételen — kell elszámolni.

Amennyiben a jóváhagyott keretből a szükségletet biztosítani nem tudja, úgy 
a III. negyedévben pótjavadalom igénylése útján gondoskodjon a keretemelésről.

(29— 10/72— 1959.)

Budapest, 1959. május 25.
Pál Antal s. k.

r. alezr. 
főosztályvezető
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TÁRGY: Szolgálati telefonok a lakásokon tárgyban 
megjelent 19/1958. sz. Belügyminiszterhelyettesi Utasítás

kiegészítése

1958. május 26-án megjelent 19. sz. miniszterhelyettesi utasítás meghatározza azo
kat a beosztásokat, amelyeknek ellátói jogosultak lakásukon szolgálati telefonra.

Bartos miniszterhelyettes elvtárs felhatalmazása alapján az utasításban szereplő be
osztásokat az alábbiakkal egészítem ki:

1. Minisztérium központi szerveinél:

Politikai Nyomozó Főosztály II/4 . Osztály debreceni, pécsi szegedi, miskolci al
osztályainak vezetői, II/4 . Osztály vasúti baleset vizsgálója,
BM. Felügyeleti Csoport vezetője,
Kormányőrség önálló zlj. parancsnoka és törzsfőnöke,
XV. Osztály Telefon és géptávíró forgalmi alosztály vezetője,
BM. Központi Rendelőintézet parancsnoka,
BM. Központi Rendelőintézet körzeti orvosai (2 fő).

2. Rendőrségnél:

a) ORFK. és közvetlen külső szerveinél:
ORFK. közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, igazgatásrendészeti osztályok 
vezetői,

b) Budapesti Rendőrfőkapitányságnál:
Társadalomtulajdonvédelmi, valamint bűnüldözési és körözési osztályok 
helyettes vezetői,
Politikai Nyomozó Osztály V /1 . alosztály vezetője,

c) Megyei Rendőrfőkapitányságoknál:
Közrendvédelmi Osztály vezetője,
Politikai Nyomozó Osztály V II. alosztály vezetője,
Politikai nyomozó kirendeltségek vezetői.

3. Karhatalomnál:

Karhatalmi és őrségi ezredek, valamint önálló zászlóalj politikai helyettesei,

4. Tűzoltóságnál:

Budapesti Tűzrendészeti Osztályparancsnokság csapatorvosai (2 fő).

Az utasítás-kiegészítés 1959. július 1-ével lép hatályba.

Kérem, hogy a 19. sz. utasításon a kiegészítés átvezetésére és végrehajtására intéz
kedjék.

(29— 19/1— 1959.)

Budapest, 1959. július 14.

Pál Antal s. k.
r. alzr.

főosztályvezető

— 38 —

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - Terv- és Pénzügyi Főosztály utasítása 2. szám /1959 /39



TÁRGY: ú j személygépkocsi magáncélra történő vásár
lását szabályozó 788/1958 . sz. utasítás hatálytalanítása

(Kivonat: a 6. sz. Anyagi Utasítások Gyűjteményéből)

Értesítem Vezető — Parancsnok — Elvtársat, hogy a Magyar Forradalmi Munkás- 
Paraszt Kormány 21/1959. (IV . 23.) számú rendeletével módosította a magán- 
személyek új személygépkocsi vásárlásának rendszerét.

A fenti kormányrendelet kimondja:
„Aki érvényes gépkocsivezetői igazolvánnyal rendelkezik, vagy ennek hiá
nyában büntetlen előéletét érvényes hatósági „Erkölcsi bizonyítvány”-al iga
zolja, új, vagy belföldi forgalmi rendszámú használt személygépkocsit sza
badon vásárolhat.
Magánszemély új személygépkocsi vásárlásra vonatkozó igényét a Csepel- 
Kerékpár és Motorkerékpár Nagykereskedelmi Vállalat előjegyzési rend
szerben elégíti ki.”

A Kormányrendelet értelmében új személygépkocsi vásárláshoz a jövőben Minisz
térium engedélye nem szükséges. Ilyen irányú kérelmekkel közvetlenül a Csepel- 
Kerékpár és Motorkerékpár Nagykereskedelmi Vállalathoz (Budapest, VI., Bajcsy 
Zsilinszky út 53. sz.) kell fordulni. A BM-nál elfekvő és ki nem elégített új sze
mélygépkocsi vásárlási kérelmeket a Nagykereskedelmi Vállalatnak előjegyzés, 
illetve kielégítés végett megküldtem.

A  fentiek értelmében a 788/1958. számú BM. rendeletet hatálytalanítom. (Meg
jelent a 4. számú Anyagi Utasítások gyűjteményében.)

(1618/1959.)

Budapest, 1959. május 5. 
Berecz Béla s. k.

r. vőrgy 
főosztályvezető
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TÁRGY: Emlékművek és emléktáblák koszorúzásának
szabályozása

A  nemzeti és nemzetközi ünnepek, évfordulók, stb. alkalmával az ünnepség és 
egyéb reprezentáció kv. tételen megállapított javadalomkeret terhére a belügyi szer
vek által végrehajtható koszorúzások, valamint a felhasználható költségek összege 
nincsen egységesen és megfelelően szabályozva.
Az egyöntetű eljárás és költség felhasználás érdekében a koszorúzásokat — az 
országos parancsnokságok vezetőivel egyetértésben — az alábbiak szerint szabá
lyozom.

1 . Koszorúzást a következő belügyi szervek hajthatnak végre:

a) Rendőrségnél:
— megyei (budapesti) főkapitányságok,

— járási rendőrkapitányságok,

b) Határőrségnél:
— Határőrség Országos Parancsnoksága,
— hőr. kerületek,
— önálló zászlóalj,

c) Karhatalomnál: 

— Karhatalom Parancsnokság,

— karhatalmi és őrségi ezredek,

— önálló zászlóaljak,

d) Büntetésvégrehajtásnál:

— Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokság,

— országos, körzeti és megyei börtönök,

— munkahelyparancsnokságok,

e) Tűzoltóságnál:

— Országos Tűzrendészeti Parancsnokság,
— osztályparancsnokságok,

f) Légoltalomnál:
— Légoltalom Országos Parancsnokság,
— Központi önálló zászlóalj.

2. Koszorúzni lehet:

a) hősi emlékműveket
— február 23-án, a szovjet hadsereg napján,

— április 4-én, hazánk felszabadulásának évfordulóján,
— szeptember 29-én, a magyar néphadsereg napján,
— november 7-én, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóján,
— a szerv székhelyének felszabadulási évfordulóján,

b) hősi halált halt belügyi beosztottak emléktábláját, továbbá az ellenforradalom 
alatt hősi halált halt belügyi beosztottak sírhelyét
— haláluk évfordulóján.
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3. A  koszorúzás végrehajtása.
a) A  koszorúzásra jogosult szervek (továbbiakban: szervek) csak székhelyükön, 

a 2/ a )  pontban meghatározott évfordulókon egy emlékművet koszorúzhatnak,

b) A  2 /b )  pontban említett emléktáblán és sírhelyen csak az a szerv helyez
het el koszorút — emléktáblánként és sírhelyenként egyet-egyet, — amelynek 
állományába a hősi halált halt beosztott(ak) tartozott.

c) Ugyanazon a székhelyen lévő, egy testülethez tartozó szervek külön-külön 
nem koszorúzhatnak. Ilyen esetben Budapesten a testület országos parancs
noksága, vagy a kijelölt szerv, egyéb helyeken pedig a szervek közösen koszo
rúzhat, illetve koszorúzhatnak

d) Amennyiben egy székhelyen több testülethez tartozó belügyi szerv van, a 
szervek vezetői (parancsnokai) a lehetőséghez képest törekedjenek arra, hogy 
a koszorúzást közösen szervezzék meg és hajtsák végre a BM. nevében.

Ilyen esetben felmerült koszorúzási költség a résztvevő szerveket egyenlő 
arányban terheli.

4. Koszorúzási költségre az évfordulók alkalmával
a) az emlékművek koszorúzásánál emlékművenként

— Budapesten 400,— Ft-ot,
— a megyei székhelyeken és a  hőr. kerületek székhelyén 300,— Ft-ot,

— egyéb helyeken 200,— Ft-ot,

b) emléktáblák koszorúzásánál emléktáblánként 130,— Ft-ot,
c) sírhelyek koszorúzásánál sírhelyenként 150,— Ft-ot,

lehet felhasználni, illetve elszámolni.

A megállapított költségkeretek felső határt képeznek, amelyeket túllépni nem 
lehet.

Koszorúzási költség csak az 1. pontban felsorolt koszorúzásra jogosult szerveknél 
merülhet fel. Más szerveknél, továbbá egyéb érfordulókon koszorúzni nem lehet.

A  koszorúzás megszervezésével és végrehajtásával kapcsolatban a 3 /d ) pontban 
említettekre külön felhívom a koszorúzásra jogosult szervek vezetőinek (parancs
nokainak) figyelmét.

Kérem, hogy az utasításban foglaltakról az illetékes szervek vezetőit tájékoztassa. 
Jelen utasítással az emlékművek, stb. koszorúzásával kapcsolatban korábban meg
jelent utasítások f. év július hó 15. hatállyal érvényüket vesztik.

(8129/1959.)

Budapest, 1959. július 13.
• Pál Antal s. k,

r. alezr. 
főosztályvezető
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TÁRGY: Dekorációs forintnorma megállapítása

A  nemzeti és nemzetközi ünnepek, továbbá országos és helyi szakmai, stb. érte
kezletek alkalmával az épületek, valamint elhelyezési körletek külső és belső deko
rálásával kapcsolatban felmerülő anyag és szolgáltatás jellegű költségek fedezéséle 
— a „dekoráció" kv. tételen — biztosított javadalomkeretek felhasználási mértéke 
és módja nincsen szabályozva.
Az egyöntetű eljárás biztosítása végett — figyelemmel arra, hogy valamennyi szerv 
rendelkezik már bizonyos mennyiségű dekorációs anyaggal és döntően csak ezek 
utánpótlásáról kell gondoskodni, — a dekorációs kiadásokra fordítható Ft-normát 
és ennek felhasználási módját az alábbiak szerint szabályozom:

1. A  2. pontban említett dekorációs kiadásokra a

— Határőrség Országos Parancsnoksága és a Karhatalom 
Parancsnokság részére

— rendőrfőkapitányságok, hőr. kerületek karhatalmi 
és őrségi ezredek részére

— önálló zlj-ak (hőr. karh. légó) 
és újonckiképzőpontok részére

— járási, városi, rév és kerületi kapitányságok, tűzoltó 
osztály-parancsnokságok, iskolák, tanosztályok részére

— tűzoltó alosztály-parancsnokságok, börtönök, munkahely
parancsnokságok, és a közbiztonsági tábor részére

— őrsök (rendőr, hőr. karh. tüzo., folyamrendészeti őrsök 
és kirendelts. stb.) FEP-ek, egyesületek (clubok) részé:

éves normát állapítok meg.

2. A megállapított norma terhére csak a dekoráláshoz szükséges — alább felsorolt
— anyag- és szolgáltatás jellegű kiadások, továbbá kiváló harcosok és beosz
tottak népszerűsítésével kapcsolatos fényképezési költség — amennyiben házi
lag, saját laboratóriumban nem készíthető el, valamint képek (marxizmus klasz- 
szikusai, munkásmozgalom vezető alakjai, párt- és állami vezetők fényképei), 
festmények beszerzési és keretezési, gipsz plakettek, szobrok, címerek beszerzési 
költsége számolható el.
Anyag-kiadásoknak textilia, virág (dísznövény), festékek, papíranyagok, 
ecsetek, fa- és vasanyagok, szegek beszerzési költsége, míg szolgáltatás jellegű 
kiadásnak a dekoráció vállalati úton történő készítési költségei (elkészítés, fel
szerelés, stb.) minősülnek.
Nem számolható el a dekorációs norma terhére az épülethomlokzatot díszítő 
zászlók (nemzeti, vörös és gyászlobogó) beszerzési költsége. Ilyen címen fel
merülő költség az „ingatlanfenntartási kv. tételen biztosított javadalomkeretet 
terheli.

A  norma alapján az önálló számadótestek részére járó éves globál keretösszeget 
túllépni, vagy javadalomátcsoportosítással növelni, továbbá terhére más jogcímeken 
felhasználást eszközölni nem lehet. Számadótesten belül viszont a felhasználó szer
vek norma előírásától a számadótest saját hatáskörében eltérhet (a szerv részére 
magasabb, vagy alacsonyabb felhasználási norma összeget állapíthat meg).

(8130/1959.)

Budapest, 1959. július 14.
Pál Antal s. k.

r. alezr. 
főosztályvezető
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TÁRGY: Selejtezésből nyert felesleges rongyhulladék
beszállítás

(Kivonat a 6 . sz. Anyagi Utasítások Gyűjteményéből)

1957. augusztus 31-én kelt 2576/1 — 1957. szám alatt kiadott anyagselejtezést sza
bályozó rendeletemnek a ruházati cikkek és felszerelések selejtezésére vonatkozó 
részét az alábbiak szerint módosítom.

A ruházati cikkek kiselejtezése alkalmával a számadótestek javító és tisztító  anyag- 
szükségletén felül visszamaradó ruházati cikkeknek, illetve hulladéknak a jövőben 
a népgazdaság felé történő értékesítését megtiltom.

A felesleges hulladékanyagot alkalmi fuvarral a BM. Fogarasi úti raktárba kell 
beszállítani és súlyra fajtánként külön-külön (molinó, sávoly, juta, stb.) átadni.

A Központi Anyagraktárba beszállításra kerülő kiselejtezett ruházati cikkeket „S” 
betűs bélyegzővel kell ellátni, azokat megcsonkítani szigorúan tilos.

(9 3 2 /9 -1 9 5 9 .)

Budapest, 1959. április 8 .
Berecz Béla s. k. 

r. vőrgy
• főosztályvezető

— 43 —

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - Terv- és Pénzügyi Főosztály utasítása 2. szám /1959 /44



TÁRGY: Vas- és fémhulladékok gyűjtése
(Kivonat: a 6 . sz. Anyagi Utasítások Gyűjteményéből)

Az Országos Tervhivatal Elnökének 5/1959. számú Utasítása, takarékosság érde
kében előírja a selejtes és hulladék vas- és fémtartalmú anyagok szakszerű össze
gyűjtését, beszolgáltatását. Az OT. utasításának a BM. területén való alkalmazása 
érdekében a vas- és fémhulladékok összegyűjtésére, átadására az alábbiak szerint 
intézkedem.

1. Vas- és fémanyagok összegyűjtése:
Az elhasználódott vas- és fémtartalmú késztermékeket, továbbá alapanyag hul
ladékokat (melyek épületkarbantartás, nagytakarítás, selejtezés, átalakítás, 
alapanyagok feldolgozás, vagy egyéb munkálatok közben keletkeztek) szaksze
rűen, folyamatosan össze kell gyűjteni.
A  hulladék anyagok összegyűjtéséhez megfelelő tárolóeszközöket (ládákat) kell 
biztosítani. A  tárolóeszközöket azokban a helyiségekben kell elhelyezni, ahol 
az alapanyagok feldolgozása történik.

2. Vas- és fémanyagok értékesítése:
Az összegyűjtött vas- és fémhulladék anyagokat rendszeresen (legalább két 
havonként) át kell adni a területileg illetékes MÉH. vállalatnak az alábbi osz
tályozás, illetve választék szerint:

ötvözetlen acélhulladékok,
öntvény-töredékek,

f

ötvözött acélhulladék és forgács,
színesfém hulladék és forgács, anyagfajták szerint (réz, sárgaréz, bronz, stb.)

A  MÉH. vállalatok a részükre átadott hulladék anyagokért térítést fizetnek, 
melyet a pénzügyi szolgálat által megadott bevételi számlára kell befizetni.
A  számadótestnél a fentiek helyes megszervezésével és végrehajtásával meg kell 
szüntetni a vas- és fémhulladékok gondatlan elfektetését, azoknak az elhelyezési 
körleten belüli, az udvaron, vagy mellékhelyiségekben való tárolását.

Felhívom Anyagi Osztályvezető elvtársat, hogy az anyagi szolgálat területén dol
gozó elvtársakkal a fentieket ismertesse és a vas- és fémhulladékok gyűjtésében, 
osztályozásában kitűnt beosztottak munkáját személyi kedvezményeknél (jutalmazás, 
stb.) vegye figyelembe.

Jelen intézkedésem gondos megszervezését, folyamatos végrehajtását ellenőriztetni 
fogom.

(1204/14— 1959.)

Budapest, 1959. március 27.

Berecz Béla s. k.
r. vőrgy 

főosztályvezető
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TÁRGY: Helyszínbírságolási tömbök kezelése 
és nyilvántartása

A Közlekedési pénzbírság nyilvántartása és elszámolása tárgyában 1956. augusztus 
hó 17-én kiadott 311— 19/1956. BM. sz. utasítás (megjelent a 2/1957. Pu T. 77.
oldalán) utolsó előtti bekezdése kimondja, "A  jegytömbök elvesztése esetén nemcsak 
az elismervény-szelvények, hanem a tőszelvények forintértékét is meg kell téríttetni, 
miután feltételezhető, hogy ez utóbbiak is értékesítésre kerültek (pl. 1 db 5,— Ft-os 
címletű tömb elvesztése esetén 250,— Ft-ot kell megtéríteni).”

Az utasítás ezen rendelkezését, mivel anyagilag a munkájukat becsületesen ellátó 
rendőröket hátrányosan érinti március hó 15.-vel hatályon kívül helyezem. Ezen 
időpont után a jegytömbök esetleges elvesztése esetén csak az elismervény-szelvény 
forintértékével kell az illető személyt kártérítésileg elmarasztalni.

A  tőszelvényekkel való visszaélés lehetőségének megakadályozása érdekében a tő
szelvények (a folyamrendészeti szerveknél lévő, a korábbi felügyeleti szervüktől 
áthozott s használatban lévő helyszínbírságolási tömböket is) alábbi szövegű felül
bélyegzését rendelem el.

Helyszínbírságolásra 
nem használható

Az ehhez szükséges bélyegzőket — a 05/24. irodaszer és nyomtatvány kv. tételen 
biztosított javadalomkeret terhére kell elkészíttetni, illetve beszerezni.

A  tőszelvények lebélyegzését március hó 25.-ig be kell fejezni.

Felhívom, hogy fentiekről az illetékes szerveket tájékoztassa, s egyidejűleg a szük
séges intézkedés megtételéről haladéktalanul gondoskodjék.

(8032/1959.)

Budapest, 1959. március 10.
Pál Antal s. k.

r. alezr.
főosztályvezető
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TÁRGY: Üzemi (hivatali, csoport, stb.) orvosi napi 
rendelési órák száma megnevezésű mutatószám nyilván

tartása

A Pénzügyminisztérium 104/1959. sz. utasítása alapján 
— üzemi (hivatali, csapat, stb.) orvosi napi rendelési órák száma 

megnevezésű mutatószám nyilvántartását rendelem el.

A  mutatószám nyilvántartásának felfektetésére, vezetésére és jelentésére az aláb
biakban intézkedem:

I.

A mutatószám fogalma és megállapítása

Rendelési óráknak az tekintendő, amely alatt tényleges járóbeteg, illetve eü. ellá
tás történik. Amennyiben a rendelést azonos idő alatt több orvos látja el, az egyes 
orvosok munkaórái külön rendelési óráknak számítanak.
A vizsgázott fogászok(-ok) által ellátott órák rendelési óráknak számítanak.

A  rendelési órák számába a vezető orvos munkaidejét is be kell számítani.
A rendelési órák tényszáma a beszámolási időszak (március 31, július 30, szep
tember 30, december 31 — azonos a költségvetési beszámolási időszakkal — ) 
utolsó teljes hetére eső órák hatodrésze.
A tényszám megállapításánál csak azokat az órákat lehet figyelembe venni, amely 
után az orvos(-ok) illetményben részesül, beleértve az orvos(-ok) betegsége, sza
badsága és katonai szolgálata miatt átmenetileg szünetelő órákat is. Az egyéb okok 
miatt tartósan szünetelő órákat azonban le kell vonni.
A  rendelési napi óraszám tehát nem azonos a teljesített órák számával, továbbá a 
rendelő napi nyitvatartási idejével akkor, ha a rendelést azonos idő alatt több orvos 
látja el.

II.

A mutatószám nyilvántartása és összesítése

1. A  mutatószámról egyedi mutatószám nyilvántartást kell vezetni az 1. sz. mellék
letnek megfelelő formában.

2. Az egyedi nyilvántartást az a pénzügyi szolgálat köteles vezetni, amely olyan 
szerv közvetlen pénzügyi ellátását végzi, ahol a mutatószám előfordul.

A  nyilvántartást azonnal fel kell fektetni.

3. Az egyedi mutatószám nyilvántartást az 1. sz. melléklet kitöltési utasítás sze
rint kell vezetni.

4. Az egyedi mutatószámokról a beszámolási időszak végén a 2. sz. melléklet sze
rint ,,Mutatószám összesítés -t kell készíteni.

5. A  mutatószám összesítésben szereplő adatoknak egyezni kell az egyedi nyilván
tartás szerinti engedélyezett, illetve tényleges mutatószám mennyiségével.

III.

Vegyes rendelkezések

1. Az egyedi nyilvántartásban (1. sz. melléklet) a mutatószám 1959. év január hó 
1-én engedélyezett mennyiségének a szerv részére az illetékes felsőbb szerv által 
legutoljára jóváhagyott (állománytáblázat, polgári orvossal kötött szerződés, stb.
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alapján) mutatószám mennyiséget kell tekinteni. A  mutatószám engedélyezett 
mennyiségének növelését, illetve csökkentését csak az arra illetékes felsőbb szerv 
engedélyezheti.

2. A  mutatószám tényleges és engedélyezett száma közötti eltérést a 2. sz. mel
léklet „Megjegyzés” részében meg kell indokolni. Ha tényleges szám az enge
délyezettet meghaladja, az indokolásban ki kell térni arra is, hogy a túllépésért 
ki felelős.

3. Az egyedi nyilvántartás felfektetéséhez szükséges mutatószám mennyiséget az 
illetékes eü. szervtől — vezetőjének aláírásával — írásban kell bekérni. A  mu
tatószám mennyiségében beálló változásról az eü. szervnek — az előbbiek sze
rint — esetenként tájékoztatást kell adni.

4. Az egyedi mutatószámokról készített mutatószám összesítést negyedévenként a 
költségvetési beszámolójelentéssel együtt — első ízben a II. negyedévről július 
10-ig — a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály Terv- és Költségvetési Osztályá
nak kell megküldeni.

3. A  mutatószám nyilvántartásához és összesítéséhez szükséges kimutatást (1. és 
2 . sz. melléklet) házilag kell elkészíteni.

Felhívom a figyelmet a nyilvántartás azonnali felfektetésére és a jelen utasításban 
foglaltak szerint való helyes vezetésére, az összesítés pontos összeállítására, mert
a) az egyedi mutatószám-nyilvántartás vezetésének elmulasztása, vagy
b) nem a tényleges adatoknak megfelelően történő vezetése, vagy

c) az összesítésben az egyedi mutatószám nyilvántartástól eltérő adatszolgáltatás 
fegyelmi eljárást von maga után.

Jelen utasítás végrehajtására szükséges intézkedés megtételéről gondoskodjon.

(29—9 /2 — 1959.)

Budapest, 1959. május 25.

Dr. Dénes Zoltán s. k.
ro. ezrds.

BM. Egészségügyi Oszt. Vez. h.

Pál Antal s. k.
r. alezr.

BM. Terv- és Pénzügyi Főo. Vez.
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1. sz. melléklet: a 29—9 /2 — 1959. sz. utasításhoz

EGYEDI M UTATó SZÁM NYILVÁNTARTÁSA

Szerv megnevezése: ......... ....................................... ...............
Mutatószám megnevezése: .....................................................
Mutatószám engedélyezett mennyisége 1959. év január 1-én:

1. ügyirat 
sz. és be jegy. 

időpontja

2. Az engedélyezett mutatószám 3. Mutató
szám tényl. 
mennyisége 
(tényszám)

a) változá
sának idő-  b) emelkedés 

pontja
c) csökkenése d) teljes

száma

Kitöltési utasítás

1. A  nyilvántartás fejléce feletti sorba (mutatószám engedélyezett mennyisége 1959.
január 1-én) a ................./1959. sz. utasítás III. rész. 1. pontjában meghatáro
zott mutatószám mennyiséget kell beírni.

2. Az egyedi mutatószám nyilvántartás első sorának 3. hasábjába (mutatószám tény
leges mennyiséget) az 1958. évvégi tényleges mutatószám mennyiséget kell be
jegyezni.

3. H a év közben a mutatószám megváltozását (emelését, vagy csökkentését) az arra 
illetékes felsőbb szerv engedélyezi, akkor a mutatószám engedélyezett többletét, 
vagy csökkentését a 2 /b ) , ill. a 2 /c ) hasábba kell bevezetni. Az engedélyezett 
mutatószám emelés, vagy csökkentés időpontját a 2 /a )  hasábban kell feltüntetni.
A mutatószám minden változását külön sorba kell bevezetni.
A  2 /d )  hasábban kell feltüntetni a fejlesztés, vagy csökkentés után engedélye
zett mutatószám mennyiséget, amely a mutatószám mindenkori engedélyezett 
mennyiségét mutatja.

4. A  nyilvántartás 2 /b )  és 2 /c ) hasábjába történő minden bejegyzés alkalmával 
fel kell tüntetni a mutatószám emelését engedélyező, vagy csökkenést elrendelő 
ügyirat számát.

5. A mutatószám tényleges számát (az utasítás I. részében foglaltak szerint) a be
számolási időszak vége szerinti állapotnak megfelelően kell a nyilvántartásba be
vezetni.

6. A megtelt nyilvántartólap utolsó adatait új nyilvántartólapra kell átvezetni. Ilyen 
esetben a fejléc felett lévő első sorba nem az 1959. évi január hó 1-re engedé
lyezett mutatószám-mennyiséget kell bevezetni, hanem az előző nyilvántartási lap 
2 /d )  hasábja szerint engedélyezett mutatószámot és az akkori időpontot. A  meg
telt egyedi nyilvántartó lapot az utolsó bejegyzéstől számított ötödik év végéig 
kiselejtezni nem szabad.
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2. sz . melléklet, a 29—9 /2 — 1959. sz. utasításhoz

M UTATÓSZÁM  ÖSSZESÍTÉS

összesítést kiállító szerv megnevezése: ..........................................................................
összesítést végezte: .................................................................................  (név, rendi.)

összesítésért felelős: ........... .......... ..........................................................  (név, rendf.)
Az összesítés az 1 9 ....  év ..................... hó végi adatokat tartalmazza.

A mutatószám megnevezése
Engedélyezett 

mutatószám mennyisége
Tényleges mutatószám 

mennyisége

Megjegyzés.
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TÁRGY: Üzemi (hivatali, csapat, stb.) orvosi napi rendelő 
órák száma megnevezésű mutatószám nyilvántartása

A fenti tárgyban kiadott 29—9 /2 — 1959. BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály és 
BM. Egészségügyi Osztály közös utasítását egyes szervek nem egységesen értel
mezték, s ezért nem tudták meghatározni az üzemorvosi rendelési órák engedélye
zett mennyiségét.

Az egységes értelmezés érdekében pótlólag közlöm, hogy az üzemorvosi rendelési 
órák engedélyezett számának azt az óramennyiségét kell tekinteni, amelyet az állo
mánytábla szerint rendszeresített orvosok kifejezetten betegrendeléssel kötelesek el
tölteni.

Ez az óramennyiség a megyei rendőrfőkapitányságoknál orvosonként 4—4 óra, 
a Budapesti Rendőrfőkapitányságnál pedig csak a kifejezetten rendelőintézetben: 
foglalkoztatott orvos munkaidejét ( 8, illetve 4 óra) kell figyelembevenni.

Felhívom, hogy az egyedi nyilvántartó lapokat fentieknek megfelelően állítsa ki.

(29—9/51— 1959.)

Budapest, 1959. június 27.
Kincses Zoltán s. k.

r. őrgy 
osztályvezető
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TÁRGY: Költségvetési beszámolójelentések összeállítása

A költségvetési beszámolórendszerre vonatkozó 29—55/1958. számú utasítással 
(megjelent 2/1959. sz. P ut. 25. lapoldalán) kiadott mellékletek között nem szere
pelt a hivatásos és polgári állomány beosztási illetményére, illetve alapilletményére 
vonatkozó 4. és 5. számú táblázat. Ezeket, valamint a beosztási illetmények és a 
polgári alkalmazottak alapilletményének alakulásáról szóló, a jelenlegihez képest 
módosított 6. sz. táblázatot — minta mellékletként — csatoltan megküldöm.

A  létszám és béralapellenőrzés tárgyában kiadott 30/1958. számú miniszterhelyet- 
tesi utasításban (megjelent 1/1959. sz. Put. 69. lapoldalán) foglaltak végrehajtá
sát — a f. évi november hó 15-i állapotnak megfelelően — a minta mellékletek 
szerint házilag elkészített táblázatokon f. évi december hó 1-ig jelenteni kell. A  táb
lázatokat a mellékletek hátoldalán lévő utasítások figyelembevételével kell kitölteni. 
Jövőben a fent említett táblázatokat a negyedévi költségvetési beszámolójelentés 
részeként kell felterjeszteni. A  nyomdai úton előállított táblázat űrlapokkal még 
folyó negyedévben ellátom.

Az esetleges létszám, vagy alapbér túllépéseket részletesen (névszerint) meg kell 
okolni, a beszámolójelentés „Indokolás részében.

v
Vonatkozik ez a f. évi december 1-ig felterjesztendő jelentésre is.

(29—55/1— 1958.)

Budapest, 1958. november 14.

Pál Antal s. k.
r. alezr. 

főosztályvezető
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TÁRGY: Költségvetési beszámolójelentés kiegészítése

A  költségvetési beszámolójelentések összeállítása tárgyában kiadott 29—55/1958. 
számú utasítást az alábbiakkal egészítem ki:

A költségvetési beszámolójelentés 8. számú — Egyéb kiadások alakulása elneve
zésű — táblázatát folytatásként a csatolt táblázattal bővítem. A  táblázatot csak a 
II. és IV. n. év. végén a félévi, illetve az éves (halmozott) felhasználási adatok 
alapján (a hátoldalán lévő utasításnak megfelelően) kell kitölteni és felterjeszteni. 
A  szükséges nyomtatványokat csatoltan megküldöm.

(29—8/6 1 — 1959.)

Budapest, 1959. június 27. 

Kincses Zoltán s. k.
r. őrgy 

osztályvezető
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Melléklet: a 29—8/61— 1959. számhoz

Sorszám M e g n e v e z é s Felhasználás és létszám

Jutalomban részesültek száma Ft
5.

egy főre eső átlag fő

6 Segélyben részesültek száma fő
6.

egy főre eső átlag Ft

7 Illetményelőlegben részesültek száma fő
7

egy főre eső átlag Ft

Ruházati illetményben részesültek száma: fő

a) I I / 1 . sz. norma szerint fő

b) I I / 2 . sz. norma szerint fő

8. c) III/ 1 . sz. norma szerint fő

d) III/ 2 . sz. norma szerint fő

e) IV. norma szerint fő

f) átsoroltak száma fő
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Az 5—7. sorba a beszámolási időszak alatt (a II. n. évi beszámolójelentésben az
I. félévben, a II. n. évi beszámolójelentésben a költségvetési évben — halmozottan 
— ) jutalomban, segélyben, illetve illetményelőlegben részesültek számát, valamint 
az egy főre eső átlagot (kifizetett összeg osztva a részesültek számával) kell beírni.

A  8. sorban — az a )—e) pontban — ruházati illetményben részesülők számánál 
csak azokat kell figyelembe venni, akik részére a teljes ruházati illetmény utánpót
lási összege, új felszerelők esetében pedig (csak a I I I/1 . és 2. számú normába 
soroltaknál) akiknél a ruházati illetmény teljes összege, vagy az első részlete — 
a beszámolási időszakban — került kifizetésre.

Az f. pontban az átsoroltak számánál, csak a ruházati illetmény különbözetben 
részesülteket, továbbá azokat az új felszerelőket lehet figyelembe venni, akik részére 
a ruházati illetmény 2 . részlete a beszámolási időszak alatt került kifizetésre.

Kitöltési utasítás:
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TÁRGY: Felújítási építkezések lebonyolítását szabályozó
utasítások

(Kivonat: a 6. sz. Anyagi Utasítások Gyűjteményéből)

Az 1958. évi december 31-i Pénzügyi Közlöny alább felsorolt utasításainak a fel
újításokra vonatkozó részeit az Osztályvezetők (Htp. Parancsnokok) és az építési 
és elhelyezési előadók tanulmányozzák át és az utasítások határidőre történő mara
déktalan végrehajtását biztosítsák:
205/1958. (PK. 37.) PM. utasítás (Közlöny 302. oldal.)
Tartalmazza a beruházások és felújítások 1958. évi elszámolásainak módját. Az 
utasítás 1., 5., 7., 9., §-a és a függelék 2., 8 ., 17. pontjai azok, amelyeket tanul
mányozni kell.
220/1958. (PK . 37.) PM. sz. együttes utasítás. (Közlöny 305. oldal.) 
Tartalmazza az állami kivitelező vállalatok (állami és tanácsi) által közületek részére 
végzett építőipari munkák elszámolásának rendjét. Az utasítás tanulmányozása és 
betartása főleg a műszaki ellenőri teendőket ellátó elvtársra vonatkozik. A  saját 
vállalkozásban végzett munkák lebonyolítását, elszámolását a BM. által a közel
jövőben kiadásra kerülő „Saját vállalkozásban végzendő beruházások lebonyolítá
sának szabályozása c. körrendeletben foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani. 
Az utasítás azért is fontos, mivel a műszaki átadások és pénzügyi elszámolások 
rendjét a további évekre megszabja. Részletesen foglalkozik azzal, hogy kivite
lezők által benyújtott számlákkal az építtető- (műszaki ellenőr)-nek melyek a fel
adatai. A  műszaki ellenőr az elszámolásoknál minden esetben ragaszkodjon a Pénz
ügyi Közlönyben szereplő formanyomtatványok vállalatok által történő betartásá
hoz. (318—319, 332—33—34. pld.) A  negyedéves jegyzőkönyvek felvételénél 
ügyeljenek arra, hogy a befejezetlen szerkezeteknél mint elszámolható tételeknél, csak 
azok a munkák szerepelhetnek, amelyek a PK. 320—321. oldalán fel vannak 
sorolva.
A 220/1958. PM. utasítás kötelező elsajátítását az építési és elhelyezési előadók 
(szolgálatvezetők, műszaki ellenőrök) részére az anyagi osztályvezetők (ht.p. 
parancsnokok) rendeljék el, tegyék azt oktatás tárgyává és arról visszakérdezés, 
valamint a gyakorlati munkával való helyes alkalmazásának ellenőrzésén keresztül 
győződjenek meg.

Az építőipari szövetkezetek, valamint a kisiparosok által a közületek részére vég
zett építési munkák elszámolását az érvényben lévő rendeletek alapján az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően kell végezni.
27/1958. (Tg. É. 29.) O T —PM. együttes utasítás. (Közlöny 325. oldal.) 
Tartalmazza a beruházásoknak és felújításoknak az 1959. évi termelői árrendezés
sel összefüggő átárazását. Az 1959. január 1-én életbelépett új termelői áraknak 
megfelelően a felújítási terveket át kell árazni az Országos Tervhivatal által meg
határozott indexszámok alapján. A  részletes rendelkezések ezzel kapcsolatban 
később fognak megjelenni, amelyről külön utasítást adok ki. A  felújítási tervdoku
mentációk költségvetéseinek átárazási határideje a 10 §-ban van rögzítve. Az uta
sításban foglalt előkészületeket feltétlen biztosítani kell, ugyanakkor ellenőrizni 
kell, hogy a felújítási munkákat kivitelező vállalatok az utasítást szintén betartot
ták-e.
28/1958. (Tg. É. 29.) O T —PM. együttes utasítás. (Közlöny 332. oldal.) 
Tartalmazza az 1959. évi beruházások és felújítások pénzügyi lebonyolítását. Az 
utasítás 10., 11., 14., 15., 16. §-ait fokozott figyelemmel kell tanulmányozni és 
a határidők betartásá t biztosítani.

A fenti utasítások végrehajtására — a 27/1958. O T —PM. rendelet vonatkozó 
cikkének kivételével — külön rendelkezést nem adok ki. Amennyiben a vonatkozó 
rendeletekkel kapcsolatban kérdés merülne fel, úgy arra felvilágosítást a BM. Épí
tési és Elhelyezési Osztályon Nagy István r. szds. elvtárs nyújt. (Telefon: 21—66, 
inter: 64.)
(1963/2/1959.)
Budapest, 1959. január 19. Dr. Érchegyi József s. k.

r. alezr.
főosztályvezető h.
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TÁRGY: Önkéntes rendőrök sérüléseknél, baleseteknél
történő ellátása

A 23. sz. miniszterhelyettesi parancsban meghatározott és tényleges önkéntes rendőri 
tevékenységet kifejtő állampolgároknak, az önkéntes rendőri szolgálat teljesítése 
során vagy abból eredően származó sérüléseknél, baleseteknél, az alábbiak szerint 
kell eljárni:

1. Társadalombiztosításban részesülő önkéntes rendőröknél:

a) Az olyan önkéntes rendőr, aki — polgári vagy más munkaviszony folytán
— SZTK . biztosított és önkéntes rendőri szolgálatának teljesítése közben, 
baleset éri, vagy ebből eredően betegség következtében munkaképességét 
részben vagy egészben elveszti, rokkantsági nyugdíjra, illetve baleseti jára
dékra jogosult. Ha a baleset következtében meghal, családtagjait szintén 
ellátás illeti meg. (6029/1955. MT. hat. 22. p.)

b) Orvosi kezelés, gyógyszer, mentőkocsi használati, valamint kórházi kezelés 
biztosítása — polgári vagy más munkaviszony folytán — az SZTK . hatás
körébe tartozik.

2. Társadalombiztosításban nem részesülő Önkéntes rendőröknél:

a) Ha az önkéntes rendőr — polgári vagy más munkaviszony hiánya miatt — 
nem SZTK . biztosított és önkéntes rendőri szolgálatának teljesítése közben, 
baleset vagy sérülés folytán munkaképtelenné válik, úgy részére a baleset 
napjától a munkaképtelenség időtartama alatt, a baleseti járadék vagy rokkant
sági nyugdíj megállapításáig — legfeljebb azonban 100 napi időtartamra
— a BM. napi 30,— Ft baleseti segélyt folyósít.

b) Orvosi kezelési-, gyógyszer-, mentőkocsi használati-, valamint kórházi keze
lési költségeit a BM. megtéríti.

A  2 /a ) , 2 /b )  pontokban részletezett költségeket, illetve segélyeket a szükséges iga
zolások ellenében az illetékes megyei (budapesti) főkapitányságok pénzügyi osz
tályai a 03/31 költségvetési tételről folyósítsák.

Fentiekről az illetékes szerveket és oktatás keretén belül az önkéntes rendőröket 
tájékoztatni kell.

(12 123/1959.)

Pál Antal s. k. Solymosi József s. k.
r. alezr. r. ezrds

Terv- és Pénzügyi Főo. Vez. ORFK. Vezetőjének Közbizt. h.
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TÁRGY: Kiküldetési díj elszámolása

A  belföldi hivatalos kiküldetések és átköltözködések alkalmával felszámítható 
költségeket szabályozó 12/1956. sz. miniszteri utasítás módosításaként kiadott 32 /
1958. sz. miniszterhelyettesi utasítás — többek között — a külszolgálati pótdíj 
helyett a kiküldetési díjat rendszeresítette.

A kiküldetési díjak elszámolásánál mutatkozó visszásságok, és rendellenességek 
megszüntetésére, továbbá az egyöntetű eljárás biztosítása végett az alábbiakat 
közlöm:

Kiküldetési díj csak a rendőrőrs székhelye szerinti község közigazgatási határán
kívül, de az őrs működési területén belül végzett 12 órát meghaladó járőr szolgá
lat esetén fizethető.

Az őrs székhelye szerinti község közig, határán belül történő szolgálat esetén még 
ha az a 12 órát is meghaladta kiküldetési díj nem fizethető ki.

Az őrs működési területén történő járőrözés esetén pedig — kiküldetési díj szem
pontjából — a szolgálati idő csak az őrs székhelye szerinti község közig. határának 
elhagyása, illetve visszatérésnél az őrs székhelye szerinti község közig. határához 
való érkezés időpontjáig vehető figyelembe.

Az elmondottak alapján a kiküldetési díj megállapításánál nem a szolgálati napló 
adatait kell figyelembe venni, hanem minden esetben a járőrlap alapján szabad a 
szolgálati időt és a kiküldetési díjat megállapítani.

(10.093/1959.)

Budapest, 1959. április hó 9.

Ecsédi Nándor s. k.
r. szds

alosztályvezető
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TÁRGY: Családi pótlékról szóló utasítás módosítása

A Terv- és Pénzügyi Főosztálynak a családi pótlékról szóló 3340/1958. számú 
utasítását (megjelent 1/1959. sz. P ut. 81. lapoldalán) (továbbiakban utasítás) 
a 15/1959. (III. 27.) Korm. és a 3/1959. (IV . 14.) Mü. M. számú rendelet
alapján az alábbiak szerint módosítom és egészítem ki.

I.

1. Az utasítás II. fejezet 1. §. 4. pontja a következő f) alponttal egészül ki:
,,f) A  családi pótlékra jogosultság szempontjából nem folytat főfoglalkozást és 

ezért nem jogosult családi pótlékra az a beosztott, akinek szolgálati ideje, 
munkaideje az erre vonatkozó rendelkezésekben az illető beosztásban, 
munkakörben előírt szolgálati, illetve munkaidőnek legalább a felét nem 
éri el.”

2. Az utasítás II. fejezel 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,,1. Az egy naptári hónapra járó családi pótlék összege a következő:

2 gyermek után összesen 75,— Ft
3 gyermek után összesen 360,— Ft
4 gyermek után összesen 480,— Ft
5 gyermek után összesen 600,— Ft
6 gyermek után összesen 720,— Ft
minden további gyermek után
gyermekenként 120,— Ft

2. Az, utasítás 3. §. 12. pontjában meghatározott egyedülálló dolgozó nőnek 
egy gyermeke után havi 90,— Ft, két gyermeke után havi 240,— Ft, ennél 
több gyermek után az 1. pontban feltüntetett összegű családi pótlék jár."

3. Az utasítás 7. §. 6., 7., és 8. pontjainak helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:

,,6. Ha a szülők nem élnek együtt és a családi pótlékra jogosultság feltételei:
a) mindkét szülőnél fennállanak, a családi pótlékot az apánál lévő gyer

mek (gyermekek) után az apa jogán az anyánál lévő gyermek (gyerme
kek) után pedig az anya jogán külön-külön kell megállapítani és a 2. §.
1. pontban meghatározott összegben folyósítani. (Pl.: két gyermek az 
apánál, egy gyermek az anyánál van; az apának havi 75,— Ft, az 
anyának havi 90,— Ft családi pótlék jár),

b) csak az egyik szülőnél állanak fenn, a családi pótlékra jogosult szülő, 
a 7. pontban foglalt kivétellel, csak a nála lévő gyermek után jogosult 
a II. fejezet 2. §. 1. pontban meghatározott összegű családi pótlékra. 
(Pl.: a családi pótlékra jogosult apánál két gyermek, a családi pót
lékra nem jogosult anyánál egy gyermek van; az apának havi 75,— Ft 
családi pótlék jár, az anya családi pótlékra nem jogosult. Ha az előbbi 
esetben az apánál és az anyánál egy-egy gyermek van, sem az apának, 
sem az anyának nem jár családi pótlék. Abban az esetben, ha az anya 
jogosult családi pótlékra és nála egy gyermek, a családi pótlékra nem 
jogosult apánál pedig két gyermek van, az anyának havi 90,— Ft csa
ládi pótlék jár, míg az apa családi pótlékot nem kaphat).

7. Ha a szülők nem élnek együtt és a családi pótlékra jogosultság feltételei 
csak az egyik szülőnél állanak fenn, ennek a szülőnek a jogán a másik 
szülőnél lévő közös gyermek (gyermekek) után is megállapítható családi 
pótlék akkor, ha a családi pótlékra egyébként nem jogosult szülőnek ipar- 
engedélye nincsen, hatósági engedélyhez kötött foglalkozást nem folytat és az 
esetleges egyéb tevékenységéből származó keresete, jövedelme — a számára 
járó tartásdíjon felül — a havi 500,— Ft-ot nem haladja meg, de csak 
akkor ha:
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a) a lakóhelye szerint illetékes Munkaképességcsökkenést Véleményező első
fokú orvosi bizottság igazolása szerint, 67%-ot elérő vagy ezt meghaladó 
munkaképességcsökkenésben szenved, illetőleg munkaképtelen és ez az 
állapota előreláthatóan legalább egy évig tart, vagy

b) saját háztartásában legalább három, a 3340/1958. számú utasítás 3. §. 
1—6. pontjában meghatározott életkort el nem ért gyermeket tart el, vagy

c) a férfi 60., a nő az 55. életévét betöltötte.

8. A 7. pontban meghatározott esetben annak a szülőnek a jogán, akinél a 
családi pótlékra jogosultság feltételei fennállanak, külön kell a saját és külön 
a másik szülő háztartásában levő gyermek (gyermekek) száma alapján a 
jogosultságot elbírálni és a családi pótlékot olyan összegben megállapítani, 
mintha mindkét szülő külön-külön lenne családi pótlékra jogosult. (Pl.: a 
családi pótlékra jogosult apánál egy, a 7. pontban említett feltételeknek meg
felelő anyánál egy gyermek van; az apa jogán az anyának havi 90,— Ft 
családi pótlék jár, az apa családi pótlékra nem jogosult. Ha az előbbi eset
ben az apánál és az anyánál két-két gyermek van, az apának havi 75,— Ft, 
az anyának havi 240,— Ft családi pótlék jár. A családi pótlékra jogosult 
anyánál egy, a 7. pontban említett feltételeknek megfelelő apánál egy gyer
mek van; az anya saját jogán havi 90,— Ft családi pótlékot kap, az apá
nak családi pótlék nem já r)”

4. Az utasítás II. fejezet 7. §. 9. és 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,9. Ha az anya házasságot köt, az anya által a férj (mostohaapa) beleegyezé

sével a közös háztartásba hozott mostohagyermek (mostohagyermekek) után 
családi pótlékra, az egyéb feltételek fennállása esetében, a mostohaapa jogo
sult (Pl.: az anya egy gyermeket visz az új háztartásba, férjének — mostoha
apának — is van egy saját gyermeke. A  családi pótlékra egyébként jogo
sult férjnek — mostohaapának — az egy saját és egy mostohagyermeke 
után havi 75,— Ft családi pótlék já r)”.

5. Az utasítás II. fejezet 8. §-a az alábbi 9. ponttal egészül ki:
„9. A  3340/1958. számú utasítás II. fejezet 3. §. 15. pontjában megjelölt 

fogyatkozásban szenvedő egy gyermek után a beosztottnak havi 90,—. Ft 
két ilyen gyermek után havi 240,— Ft családi pótlék jár. Ha a dolgozónak 
két gyermeke közül csak az egyik szenved az említett fogyatkozásban, e két 
gyermek után havi 130,— Ft családi pótlék jár.”

I I .
1. Figyelemmel arra, hogy a fenti rendelkezések következtében a gyermektartásdíj

jal együtt eddig családi pótlékban is részesülő személyek a jövőben általában 
nem a tartásdíjra kötelezett jogán, hanem csak saját jogukon részesülhetnek csa
ládi pótlékban, részükre tehát a jövőben a számfejtőhely a családi pótlék ösz- 
szegeket nem folyósíthatja — a felesleges reklamációk elkerülése végett — min
den illetményszámfejtőhely az érdekelteknek a mellékelt minta szerinti értesí
tést küldje meg.

2. Az 1959. április hó folyamán a gyermektartásdíjakkal együtt esetleg már kiutalt 
— a korábbi jogszabályok szerint megállapított — családi pótlék összegeket 
térítményezni nem kell.

3. A jelen utasítás rendelkezéseit elsőízben az 1959. évi április hóra járó családi 
pótlékra kell alkalmazni.

4. A  jelen utasítás hatálybalépésével a 10.170/1958. számú — távmondatként 
kiadott — rendelkezés érvényét veszti.

(10 170 /1 -1959 .)

Budapest, 1959. április 30.

Réthelyi Nándor s. k.
r. őrgy

főosztályvezető h.
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Minta melléklet a számhoz.

Szám: ................. /1959.

 

Értesítem, hogy a 3/1959. (IV . 14.) Mü. M. számú rendelet 2. §-a alapján 1959. 
április hó 1-től

a z ......... é v ..........................hó . . .  n. született.................................nevű gyermeke után

a z ..........év .. .......................hó . . . .  n. született .................................nevű gyermeke után

a z ......... é v ..........................hó . . .  n. született ...............................  nevű gyermeke után

a z ......... é v ...................  hó . . .  n. született...............................  nevű gyermeke után

a tartásdíj fizetésére kötelezett jogán családi pótlékra nem jogosult, ezért 1959.
május hó 1-től a gyermek (gyermekek) után havonta csak a . ...........................  Ft
összegű tartásdíjat lehet címére megküldeni.

Amennyiben munkaviszonyban áll, a gyermek (gyermekek) után a családi pótlékot 
munkahelyén kell igényelnie.

Ha munkaviszonyban nem áll, a családi pótlékot 1959. április hó 1-től csak abban 
az esetben lehet megállapítani és folyósítani, ha a lakóhely szerint illetékes tanács 
igazolja, hogy iparengedélye nincsen, hatósági engedélyhez kötött foglalkozást nem 
folytat és az esetleges egyéb tevékenységéből származó keresete, jövedelme — a 
megítélt tartásdíjon felül — a havi 500,— Ft-ot nem haladja meg, de csak akkor, ha:
a) a lakóhelye szerint illetékes Munkaképesség-csökkentést Véleményező elsőfokú 

orvosi bizottság igazolása szerint 67 °/o-ot elérő vagy ezt meghaladó munka- 
képesség csökkenésben szenved, illetőleg munkaképtelen és ez az állapota előre
láthatóan legalább egy évig tart, vagy

b) saját háztartásában legalább három családi pótlékra jogosult gyermeket tart el,
vagy \

c) az 55. életévét betöltötte (amennyiben a gyermektartásdíjra jogosult férfi, akkor 
a 60. életévét betöltötte).

A  fentieket tájékoztatásképpen közlöm.

1959. hó . . . .  n.
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K i v o n a t
a 10— 821/1959 . számú, a BM. személyi állománya 

felvételére és leszerelésére vonatkozó
s z a b á l y z a t  - ból

— A felvételi javaslathoz egyidejűleg mellékelni kell a jelölt kinevezésére vonat
kozó állományparancsot.
Az állományparancsnak minden esetben tartalmaznia kell:

1. Hogy a kinevezés próbaidős, vagy végleges,
2. A  kinevezendő személy adatait (születési év, anyja neve).
3. Rendfokozatát,
4. Szolgálati helyét,
3. Beosztását,
6. A vonatkozó beosztási illetményfokozatot és a ruhanormát,
7. Végleges kinevezés esetén a beszámított szolgálati idő kezdetét.

— A beszámítható szolgálati idő kezdetét a felvételre kerülő okmányokkal köteles 
igazolni.
A beszámítható szolgálati idő kezdetének megállapításánál a 20. életévét köve
tően — igazolás alapján — be kell számítani:
— a sorállományú katonai szolgálatban,
— továbbszolgálatban,
— a tartalékosként ideiglenes tényleges szolgálatban,
— más fegyveres testületek állományában,
— hadifogságban,
— öregségi, illetve betegbiztostással járó munkaviszonyban, vagy mint kereső- 

képtelen betegbiztosításban,

— a fasizmus elleni fegyveres harcokban, más szocialista állam hadseregében,
— munkásmozgalmi tevékenység miatt börtönben (internálásban) eltöltött időt is.

Indokolt esetben a fenti feltételek hiányában is a Belügyminiszter engedélyez
heti a 20. életévtől eltelt időnek szolgálati időként való beszámítását.
A  szolgálati időt évekre és hónapokra kell meghatározni az igazolt munka- 
viszonyban, vagy egyéb, a fentiek alapján beszámítható évek és hónapok össze
adásával. Amennyiben a munkaviszonyban 30 napnál hosszabb megszakítás van, 
a szolgálati időbe a megszakítás alatti idő nem számítható be. A  szolgálati időt
— próbaidős felvétel esetén — nem a kinevezéskor, hanem a hivatásos állo
mányba történő véglegesítéskor kell megállapítani. Az állományparancsban a 
beszámított szolgálati idő kezdetét kell közölni.

— Próbaidős kinevezés esetén az illetményfokozatot és a ruhanormát minden eset
ben az ET. határozata és a vonatkozó pénzügyi rendelkezések alapján kell meg- 
állapí tani és az állományparancsban közölni.

— A kinevezettől munkakönyvét és katonakönyvét bevonni nem lehet.

— Az állománybavételi parancs alapján a kinevezettet el kell látni szolgálati iga
zolvánnyal. A  szolgálati igazolványhoz és a kinevezett személy anyagához 
1 —1 db fénykép szükséges, melyet a kinevezettől a káderes kér be. A  szolgá- 
latbalépés idejét az illetékes parancsnok állományparanccsal közölni köteles 
a pénzügyi szervekkel, egyidejűleg gondoskodni kell az anyagi szerveken keresz
tül a kinevezett felszereléssel való ellátásáról.

— Végleges kinevezettnek a kinevezéskor, a próbaidős beosztottaknak véglegesíté
sükkor az illetékes vezető átadja a véglegesítésről szóló okmányt, melyet a vég
legesítést elrendelő, hatáskörileg illetékes parancsnok ír alá.
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A próbaidőre felvett végleges kinevezését, a hatáskörileg illetékes vezető állo
mányparancsban köteles megjelentetni, a változásokat, illetmény ruhanorma, 
szolgálati időt a parancsban fel kell tüntetni.

b) Visszavételénél, vagy elbocsátás hatálytalanításakor végzendő feladatok:
A BM. hivatásos állományából elbocsátott, volt BM. beosztottaknak az állo
mányba való visszavétele történhet:
— visszavétellel, vagy
— az elbocsátás hatálytalanításával.

— Ha a visszavétel próbaidős, a visszavettre ugyanazok a jogszabályok vonatkoz
nak, mint az újonnan próbaidősként kinevezettekre.
Ha a visszavétel próbaidős szolgálat nélkül, véglegesen történik, a fvisszavett 
személyt a BM-nél korábban elért rendfokozatánál alacsonyabb rendfokozatba 
visszavenni nem lehet, csak abban az esetben, amikor a részére biztosítható be
osztási helyen az állománytábla csak alacsonyabb rendfokozatot állapít meg és 
a visszavett az alacsonyabb rendfokozatba való visszavételével — írásban tett 
nyilatkozatában — egyetért.

— Az elbocsátás hatálytalanítása akkor alkalmazható, ha az elbocsátott az elbo
csátást követő 15 napon belül a parancs ellen az illetékes belügyi szervnél 
panaszt nyújtott be és ennek alapján a vizsgálat megállapította, hogy az elbo
csátás során jogtalanság történt.

Az elbocsátás hatálytalanításával a munkaviszonyt jogfolytonosnak kell tekin
teni.

— A jogfolytonosság az elbocsátástól az elbocsátás hatálytalanításáig terjedő időre 
járó illetmény és egyéb anyagi juttatásokra nem vonatkozik.

c) A polgári (szerződéses) alkalmazottak felvétele:
— A BM. állományába a polgári alkalmazottak felvételénél figyelembe kell venni 

a minisztérium politikai jellegét. Ennek megfelelően kell a kiválasztást végezni.

— Alkalmazás esetén szabályos szerződést kell kötni 3 példányban (1 pld. a fél
nél marad, 1 pld. az illetékes pénzügyi szervnek küldendő meg, 1 pld. az alkal
mazó szerv birtokában marad).
A szerződésnek meg kell határoznia a szerződő fél pontos feladatát, illetmé
nyét és a munkaviszony időtartamát.

— A polgári (szerződéses) alkalmazottaktól, munkábaállításukkor munkaköny
vüket az illetékes vezetőnek be kell vonni és át kell adni kezelés végett a pénz
ügyi szerveknek.

2. A szolgálati viszony megszüntetésének rendje:
A BM. beosztottaknak a szolgálati viszonya megszünhet:

— nyugállománybahelyezéssel,
— elbocsátással és
— elhalálozással.

A katonai rendfokozatú beosztottak nyugállománybahelyezése hivatalból és kérel
mére történhet. Hivatalból nyugállományba kell helyezni azt a beosztottat, aki a 
hivatásos szolgálat felső határát — 55. életévét — elérte, 25 évi szolgálati idővel 
rendelkezik és a Belügyminiszter hivatásos szolgálatra való visszatartását nem ren- 
rendelte el.

Szolgálati időre való tekintet nélkül nyugállományba kell helyezni azt a beosztot
tat, aki rokkantsági nyugdíjra jogosulttá vált.
Szolgálati eredetű balesetből kifolyólag megrokkant BM. beosztottat bizottságnak 
kell felülvizsgálni.

A  rokkantsági nyugdíj kétféle lehet:
1. ideiglenes,
2. végleges.
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Az ideiglenes nyugállományba helyezés esetén a nyugállományba helyezettet a felül
vizsgáló bizottság által megállapított rokkantsági idő lejárta előtt újra felül kell 
vizsgálni és a felülvizsgálat alapján dönteni kell visszavételéről, vagy végleges nyug
állományba helyezéséről.
A  munkaképesség csökkenése ha a 67 %-ot nem éri el, de a beosztott belügyi 
szolgálatra alkalmatlan, addig az állományból leszerelni nem lehet, amíg az illeté
kes személyzeti szerv számára a képességeinek és egészségi állapotának megfelelő 
munkakört a polgári életben nem biztosít.

Nyugállományba helyezés esetén az illetékes személyzeti előadó köteles részlete
sen tájékozódni a szerv nyugdíjcsoportjánál (előadójánál) annak elbírálása végett, 
hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a nyugállományba helyezés módjairól, ja 
nyugdíjjogosultság mértékéről, a nyugállományba helyezendő körülményeinek mér
legelése alapján dönteni tudjon.
A nyugállományba helyezésről a fentiek ismeretében a személyzeti előadó javas
latot készít és azt mellékeli a nyugállománybahelyezést elrendelő állomány
parancshoz.
A rokkantsági nyugállományba helyezésnél a parancsban közölni kell, hogy a rok
kantság a szolgálat ellátásából ered-e, vagy sem.

Amennyiben a nyugállományba helyezés egészségügyi okokból, vagy rokkantság
ból kifolyólag történt, az állományparancshoz az illetékes egészségügyi bizottság 
szakvéleményét is csatolni kell.

A  személyzeti előadó a nyugállományba helyezett beosztott számára kivételes eset
ben a vonatkozó nyugdíjrendelet alapján kivételes nyugdíjat és egyenruha viselésre 
való jogosultságot javasolhat, amennyiben a nyugállományú a felszabadulás előtt 
tagja volt a pártnak, vagy munkásmozgalmi múlttal rendelkezik, vagy BM. szolgá
lata alatt munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett.
Az egyenruha viselésre jogosult nyugállományú, nyugállományba helyezését elren
delő állományparancsban az egyenruha viselés engedélyezéséről intézkedni kell. 
Ennek alapján a nyugállományút az illetékes személyzeti szerv „Egyenruha vise
lésre jogosító igazolvány" -nyal látja el.

Az egyenruha viselésére nem jogosított nyugállományúakat a BM. Terv- és Pénz
ügyi Főosztály köteles igazolással ellátni, hogy ezzel felkereshessék a belügyi szer
vek kulturális intézményeit és rendezvényeit, igénybevehessék a belügyi orvosi és 
gyógyintézeti ellátási, indokolt esetben a belügyi beosztottak részére Lenntartott 
üdülőket.

Irodai rendfokozatú beosztottak és polgári alkalmazottak nyugállományba helyezé
sére a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló rendelkezések vonatkoznak.

A Belügyminisztérium személyi állományából az elbocsátás történhet:

— fegyelmi fenyítésként, vagy állásvesztést elrendelő jogerős bírói ítélet alapján.
— más minisztériumhoz, szervhez történt átadás miatt,
— a beosztott saját kérelmére,
— egészségügyi okok következtében szolgálatra való alkalmatlanság miatt.
— A szerződéses és polgári állományúaknál a munkaviszony megszüntetése a szer

ződés felmondásával történik.
Fegyelmi elbocsátást minden esetben a fegyelmi vizsgálat előzi meg. A  kivizs
gálás lefolytatására a területileg és hatáskörileg illetékes fegyelmi szervek jogo
sultak.
Fegyelmileg kell elbocsátani azokat, a személyeket is, akiket jogerős bírói ítélet
tel elítéltek, amennyiben a bírósági eljárást megelőző fegyelmi vagy egyéb okok
ból nem bocsátották el és a bíróság a jogerős ítéletben mellékbüntetésként állás
vesztést mond ki.

— A megszakítás nélkül 10 év, vagy ennél hosszabb belügyi szolgálattal rendel
kező hivatásos állományú beosztottat átszervezés miatt az állományból elbo
csátani nem lehet.

— A polgári állomány a munkaviszonyára és munkaviszony megszüntetésére vonat
kozóan a Munka Törvénykönyvben meghatározott rendelkezéseket kell alkal
mazni.
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— Az elbocsátás alkalmával végzendő feladatok:
Az állományból való leszerelést csak a jóváhagyott személyi parancs után lehet 
végrehajtani. Az elbocsátási parancson minden esetben közölni kell az elbocsá
tás körülményeit, (pl. kérelmére, kikérés, fegyelmi eljárás alapján).

A  parancsnok leszerelési jegyet ad, amelyen feltünteti az elbocsátó (szerződést 
bontó) parancs számát és keltét, a szolgálat alóli felmentés napját, az elbocsá
tottnak hány nap szabadság járt és a leszerelés napjáig hány napot vett ki.
A  leszerelési jegyet a parancsnok aláírja és utasítja a leszereltet, hogy a lesze
relési jeggyel jelentkezzen a szolgálati hely szerint illetékes anyagi szerveknél, 
ruházati, fegyverzeti és egyéb felszerelési tárgyainak leadása végett.
A ruházati, fegyverzeti és egyéb felszerelési tárgyak elszámolását az illetékes 
szervek a leszerelt leszerelési jegyén igazolják. A  leszerelő szolgálati igazol
ványát a személyzeti osztályon adja le. A  személyi igazolványba és a munka
könyvébe szükséges bejegyzést az illetékes személyzeti osztály vezetője, a BM. 
központi szerveinél a BM. Személyzeti Főosztály Nyilvántartó alosztály veze
tője végzi. Ezzel egyidejűleg a belügyi szerveknél ténylegesen eltöltött időről 
igazolást kell kiadni.
A  leszerelő szolgálati idő igazolással és a leszerelési lappal jelentkezik az ille
tékes pénzügyi szervnél. A  pénzügyi szerv bevonja utazási igazolványait (autó
busz, villamos, vasúti szabadjegy. MÁV. féláru igazolvány) ellenőrzi, hogy 
a leszerelési lapon feltüntetett felszerelési tárgyakat leadta-e. Ha meggyőződött 
arról, hogy a felszerelési tárgyakat leadta, csak abban az esetben adható ki 
számára a munkavállalói lap, társadalombiztosítási és a pénzügyi elszámolási 
igazolás.

Ha a hivatásos állományba tartozó elhalálozik, munkaviszonyának megszün
tetését állományparancsban kell közölni.
Az állományparancsnak minden esetben tartalmazni kell, hogy a halál a szol
gálatból kifolyólag, vagy egyéb okból következett-e be.

Elhalálozás esetén az elhalálozott hozzátartozóinak segély vagy nyugdíj folyó
sítható, az illetékes személyzeti szerv az állományparancs felterjesztésével egy
idejűleg javaslatot tehet segély folyósítására, özvegységi, árvasági nyugdíjra. 
A javaslat megtétele előtt azonban a személyzeti előadó köteles részletesen tájé
kozódni az elhalt hozzátartozóinak körülményeiről, valamint az illetékes pénz
ügyi szervnél a segély, vagy nyugdíj folyósításának módjáról.
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TÁRGY: Nyugdíjasok foglalkoztatása esetén bejelentési
kötelezettség

A dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló 1958. évi 40. sz. tvr., a 67 / 
1958. (XII .  24.) Korm. számú rendelet és ezeknek a rendelkezéseknek végrehaj
tása tárgyában kiadott 5/1959. (V. 8.) Mii. M. számú rendelet úgy intézkedik, 
hogy a nyugellátásban részesülő személy munkaviszonyba (szolgálati viszonyba) 
lépését vagy munkaviszonyon kívüli foglalkoztatását a nyugdíjast alkalmazó szerv 
köteles nyugellátást folyósító szervnek bejelenteni.

A munkaviszonyban álló nyugdíjas nyugellátását ugyanis, a nyugdíjfolyósító szerv 
a 67/1958. (XII .  24.) sz. Korm. rendeletben (megjelent a Magyar Közlöny 1959. 
évi 52. számában) meghatározott módon csökkenti vagy szünetelteti.
Az említett intézkedéseknek a Belügyminisztérium és szerveinél történő végrehajtása 
céljából a következőket rendelem:

1. A  pénzügyi osztály (szolgálat) minden öregségi vagy rokkantsági nyugdíjban 
részesülő személyről, aki a BM-nél vagy szerveinél újabb munkaviszonyba lép,

 vagy akit munkaviszonyon kívüli tevékenységért díjazásban részesít, köteles az 
Országos Nyugdíjintézetnek (Bp., V. Guszev u. 10— 12.) bejelentést tenni.

2. A  bejelentést amennyiben a nyugdíjas:
a) munkaviszonyban áll, úgy ezen újabb munkaviszonyba lépésétől, illetve ezen 

munkaviszonyának megszüntetésétől számított;
b) munkaviszonyon kívül kerül foglalkoztatásra, úgy az ezen foglalkoztatásért 

járó díjazás felvételétől számított
8 napon belül kell bejelenteni.

3. A  bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) munkaviszony esetén

— a nyugdíjas nevét,
— születési idejét és anyja leánykori nevét,
— lakáscímét,
—* nyugellátásának folyósítási törzsszámát,

— a munkaviszonyba lépés és a munkaviszony megszűnés időpontját,
— a munkabér havi összegét,
— a BM. vagy BM. szerv nevét és címét,

b) munkaviszonyon kívül végzett egyéb tevékenységnél, az a) pont 1—4. be
kezdésében felsorolt adatokon kívül:

— a tevékenység nemét, (pl. írásszakértő, író, zeneszerző, fordító, szerkesztő, 
lektor, stb.)

— a BM. vagy BM. szerv nevét és címét.

— a díjazás időpontját, és
— a díjazás összegét.

4. A  munkaviszonyon kívüli tevékenységet végzőket az Országos Nyugdíjintézetnek 
akkor is be kell jelenteni, ha a díjazás havi 500,— Ft-nál alacsonyabb, vagy 
ha magasabb ugyan, de a nyugdíjas a díjnak az 500,— Ft-ot meghaladó részét 
nem veszi fel. Ez utóbbi esetben természetesen csak a felvett díjösszeget kell be
jelenteni.

5. A  nyugdíjas munkaviszonyával vagy munkaviszonyon kívüli foglalkoztatásával 
kapcsolatos készkiadásait (pl. a szakértő útiköltségét, stb.) a bejelentés alá tar
tartozó díj összegébe nem szabad beszámítani.

6. Annak megállapítása céljából, hogy a szolgálatba lépő alkalmazott nyugdíjas-e 
vagy sem, az alábbiak szerint kell eljárni:
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a) Az új alkalmazottól szolgálatba lépésekor, egyéb munkaviszonyon kívüli tevé
kenységet végző személytől a díjazás kifizetése előtt, munkakönyvét be kell 
kérni. A  munkakönyv első oldalán meg kell nézni, nem található-e „Nyug
díjas” bejegyzés.

b) Ha a munkakönyv első oldalán ilyen bejegyzés nincs, vagy a munkakönyv 
nem áll rendelkezésre, akkor minden olyan esetben, amikor feltételezhető, 
hogy az alkalmazott vagy a munkaviszonyon kívüli tevékenységet végző sze
mély korábbi munkaviszonya alapján nyugellátásban részesül (pl. 45 éves
nél idősebb, stb.) az alábbi minta szerinti nyilatkozatot kell bekérni.

N y i l a t k o z a t

Alulírott .................................................................................  (szül. év: .........................
hó ................................  nap: .........., anyja neve: ........................................................)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy öregségi, vagy rokkantsági 
nyugdíjban nem részesülők, részesülök.

Nyugdíjintézeti törzsszámom: .....................
...................................................  19- . .. év ............................  hó . . . n.

* A  nem megfelelő részt át kell húzni.

7. A  bejelentések elmulasztásából keletkező, a Belügyminisztériumot ért károk meg
térítése végett a Kártérítési Szabályzat rendelkezései szerint kell eljárni.

8. A  jelen utasítás 1959. július hó 1. napjával lép hatályba.

(10278/1959.)

Budapest, 1959. július 6.
Réthelyi Nándor s. k.

r. őrgy
főosztályvezető h.
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TÁRGY: Gépjárműbalesetekből származó igények 
értékhatártól független érvényesítése

Egyes belügyi szervek megállapodásokat kötöttek közforgalmú közlekedési váll a la
tokkal (Autótaxi, Villamosvasút, stb. vállalatok) arról, hogy a gépjárműbalesel- 
böl származó 200,— Ft-nál alacsonyabb összegű károkat az üzembentartó szervek 
egymás irányában kölcsönösen nem érvényesítik.
A  megállapodások hatálya azonban a gépjárművezetőkre nem terjedt ki, következés
képpen a polgári közlekedési szervek közvetlenül a belügyi beosztottakat perelték, 
illetve perelhették.

Minthogy az ilyen megállapodások nem felelnek meg a törvényesség követelményei
nek, az alábbiakat rendelem el:

1. Azokat a megállapodásokat, amelyeket belügyi szerv közforgalmú közlekedési 
vállalattal értékhatáron aluli károk érvényesítésének mellőzése tárgyában kötött, 
érvénytelennek kell tekinteni.

A megállapodást létesítő belügyi szervnek a megállapodásban résztvevő egyéb 
szervet 15 napon belül értesítenie kell, hogy a megállapodást a jövőben fenn
tartani nem lehet, és a belügyi szerv azt magára kötelezőnek a jövőben nem 
ismerheti el.

2. A belügyi szervek értékhatártól függetlenül kötelesek érvényesíteni minden olyan 
kárigényt, amelyet polgári szervek gépjárművei idéztek elő, s amelyért felelős
ségük fennáll.
A gépjárműbaleseti igények érvényesítését az üzembentartó szervvel szemben 
kell megejteni.

3. A belügyi szerv az általa üzembentartóit gépjárművel okozott balesetből kifo
lyólag ellene indult eljárásban (döntőbizottsági eljárás) nem hivatkozhat arra, 
hogy megállapodás alapján a kárigényt a polgári szerv vele szemben nem, hanem 
csak a belügyi állományban lévő gépjárművezetővel szemben érvényesítheti, 
hanem az ilyen eljárásban részt kell vennie, s amennyiben fizetési kötelezettsége 
merül fel, a közvetlen károkozó gépjárművezetővel szemben a Kártérítési Sza
bályzat rendelkezései szerint kell eljárnia.

4. A  gépjárműbalesetekkel kapcsolatos jogvitás (döntőbizottsági, bírói) eljárások
ban a belügyi szervek képviseletét a 45/1956. sz. miniszterhelyettesi, valamint 
ennek végrehajtási utasítása — megjelent a Pu T . 1957. évi 1. számában — 
szabályozzák.

(319— 1/1959. D /T .)

Budapest, 1959. május 12.
Réthelyi Nándor s. k.

r. őrgy
főosztályvezető h.
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TÁRGY: Hivatali helyiségek lakássá való visszalakításáról 
szóló 1015/1958. (IV. 12.) Korm. számú határozat

módosítása

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a hivatali helyiségek lakássá való
visszaalakításáról szóló 1015/1958. (IV . 12.) Korm. számú határozat (megjelent
1/1959. sz. Put.) módosítása tárgyában az alábbiakat határozza:

1. Az 1015/1958. (IV . 12.) Korm. számú határozat 2. pontja akként módosul, 
hogy a felszabadított helyiségek 1959. évben megkezdett, illetve a jövőben kez
dendő visszaalakításnál az állami támogatás mértéke nem haladhatja meg Buda
pesten 1 szobás lakásnál a 20 000 forintot, 2 szobás lakásnál a 25 000 forintot, 
vidéken 1 szobás lakásnál a 15 000 forintot, 2 szobás lakásnál a 20 000 forintot.

2. Az 1015/1958. (IV . 12.) Korm. számú határozat alapján történő hivatali helyi
ségek lakássá való visszaalakítása, emeletráépítés és padlástérbeépítés esetén a 
kisipari termelőszövetkezeti tagokat is megilletik mindazok a kedvezmények, 
amelyeket a határozat biztosít.

3. Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba.

Apró Antal s. k.
a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 

első elnökhelyettese
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K i v o n a t
A  h o n v é d e lm i  m i n i s z t e r ,  a  b e l ü g y m i n i s z t e r ,  a  p é n z ü g y -  
m i n i s z t e r ,  a z  e g é s z s é g ü g y i  m i n i s z t e r  é s  a  m u n k a ü g y i  

m i n i s z t e r  1 2 / 1 9 5 9 .  II.  M . s z á m ú  

e g y ü t t e s  u t a s í t á s á  - b ó l

(Pénzügyi Közlöny 12. szám. 386. oldal.)

T Á R G Y : S o r k a t o n a i  s z o l g á l a t o t  t e l j e s í t ő  s z e m é ly e k  
e l l á t a t l a n  h o z z á t a r t o z ó i n a k  s e g é l y b e n ,  

i l l e tv e  k e d v e z m é n y e k b e n  v a ló  r é s z e s í t é s e

II.

A sorkatonai szolgálatot teljesítő személyek ellátatlan hozzátartozóinak segélyben, 
illetve egyes kedvezményekben való részesítésére vonatkozó végrehajtási rendelkezések.

24. A  tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerve azt a körülményt, hogy 
a családi segélyt igénylő hozzátartozó az R. 6. §-ának b) pontjában említett 
tevékenységet (gazdálkodást) folytatni tudja-e vagy sem, az eset összes körül
ményeinek leggondosabb mérlegelésével köteles elbírálni.

23. A jövedelem megállapításához a tanács végrehajtó bizottsága illetékes szak- 
igazgatási szerve a pénzügyi szakigazgatási szerv véleményét köteles kikérni.

26. Az R. 7. §-ának (2) bekezdésében megállapított kereseti és jövedelmi érték
határt minden további családi segélyre jogosult hozzátartozó után községben 
havi 80 forinttal, városokban havi 100 forinttal magasabb összegben kell figye
lembe venni.

Nem lehet ellátatlannak tekinteni azt a hozzátartozót, akinek eltartásáról az 
állam ingyenesen gondoskodik.

27. A  családi segélyre jogosultság szempontjából közép vagy középfokú iskolai 
oktatás keretében tanulmányt folytatónak kell tekinteni a középiskolák, techniku
mok tanulóin kívül a középint ízetek (ápolónőképző, stb.) és a szakiskolák 
(ipari, mezőgazdasági, zenei szakiskolák, gyors- és gépírói iskolák, stb.) tanulóit, 
ha e tanulmányok megkezdése előtt érettségi vizsgát nem tettek. A  középiskolai 
tanulmány folytatását az illetékes iskolai igazgatója által kiállított bizonyítvány
nyal kell igazolni.

Azt a körülményt, hogy a családi segélyre jogosult testvér (gyermek) ipari 
tanuló, de nincs ipari tanuló otthonban elhelyezve, a munkáltató által kiállí
tott bizonyítvánnyal kell igazolni.

28. A  közép vagy középfokú iskolai tanulmányok címén folyósított családi segély 
a nyári szünidő tartamára is jár. A  tanulmányok befejezését követő nyári szün
idő tartamára a családi segély csak abban az esetben jár, ha a testvér (gyer
mek) a tanév befejezésekor önhibáján kívül záróvizsgát (érettségit) nem 
tehetett.

29. Közép vagy középfokú iskolai tanulmányok címén családi segély azután a test
vér (gyermek) után is jár, aki orvosi igazolás szerint betegsége vagy testi 
fogyatkozása miatt tanulmányait mint magántanuló végzi.

30. Az R. 8. §. (6) bekezdése alapján a családi segély a testvér (gyermek) korára 
tekintet nélkül abban az esetben jár, ha a munkaképtelenség vagy a 67 °/o-os, 
illetve ezt meghaladó munkaképességcsökkenés legalább egy éve tart vagy — 
keletkezésének időpontjától — előreláthatóan legalább egy évig tartani fog.

31. A  16. életévet betöltött testvér (gyermek) esetében a közép vagy középfokú 
iskolai tanulmányok folytatását és a  jelen utasítás 30. pontjában említett munka- 
képtelenséget, illetőleg a munkaképesség-csökkenést évenként kell igazolni.
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Ha azonban a munkaképtelenség vagy a munkaképesség-csökkenés olyan, hogy 
abban javulás nem várható, az igazolástól el kell tekinteni.

32. A  munkaképtelenség, illetőleg a csökkent munkaképesség igazolásánál jelen 
utasítás 13—20. pontjaiban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkal
mazni.

33. Nem kell igazolni a munkaképtelenséget, ha a családi segélyre jogosult férfi 
a 60, nő az 33. életévét betöltötte.

34. Az R. 8. §-a (2) bekezdésének alkalmazása szempontjából a bevonult felesé
gének terhességét a lakóhely szerint illetékes terhesvédelmi szakrendelés (terhes 
tanácsadó) orvosa igazolja.
A  bevonult felesége részére — orvosi igazolás alapján — a terhesség 6. hó
napjától kezdve 250 Ft családi segélyt kell folyósítani abban az esetben, ha 
bármely forrásból eredő keresete vagy jövedelme nem haladja meg az R. 7. §-a
(2) — (3) bekezdésben meghatározott értékhatárt. Ha a 250 Ft-os családi 
segélyt addig más igényjogosult hozzátartozó kapta, ezt 80 Ft kiegészítő pót
lékra kell lecsökkenteni. Ha a gyermek megszületik, a kiegészítő pótlékot a 
gyermek után a születés napját magába foglaló hónap első napjától kell folyó
sítani.

35. Ha családi segélyre többen jogosultak és valamennyien a bevonulttal közös 
háztartásban éltek, a családi segélyt (250 Ft-ot) annak részére kell megállapí
tani, aki az 1952. évi IV. tv. V II. fejezete szerint a tartás szempontjából 
a másikat megelőzi.

36. Több, segélyre jogosult hozzátartozó esetében — ha ezek nem mind éltek a be
vonulttal közös háztartásban — a családi segélyt (250 Ft-ot) annak a hozzátar
tozónak kell megállapítani, aki a bevonulttal közös háztartásban élt.

37. Ha a családi segélyre többen jogosultak és egyik sem élt a bevonulttal közös 
háztartásban, a családi segélyt (250 Ft-ot) annak kell megállapítani, aki az 
1952. évi IV. tv. V II. fejezete szerint a tartás szempontjából a másikat meg
előzi.

38. A  35—37. pontban meghatározott hozzátartozókon kívül, a többi segélyre jogo
sult hozzátartozó részére 80 Ft kiegészítő pótlék állapítható meg.

39. Az R. 6—7—8. §-aiban foglalt rendelkezések alkalmazása szempontjából a be
vonult élettársa családi segélyre nem jogosult.

40. A  tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerve köteles a kérelem benyúj
tását követő 8 napon belül a családi segélyre jogosultak körülményeiről környe
zettanulmányt készíteni. Ennek során vizsgálni kell az R. 6. §-ában (2) bekez
désében foglalt azon feltételt, hogy a bevonult feleségének legalább egy gyer
mek eltartásáról kell gondoskodnia. Ezenkívül meg kell állapítani azt is, hogy 
a sorköteles valóban bevonult-e.

41. A  tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervének a családi segély meg
állapítása esetén határozatot kell hozni. Ha a hozzátartozó az R. 8. §-a (1) be
kezdése alapján jogosult családi segélyre, a határozat indokolási részében fel 
kell tüntetni a munkaképtelenség fokát a következő meghatározásokkal: „neve
zett munkaképtelen”, vagy „nevezett 67 °/o-ban csökkent munkaképességű.”

42. A családi segély folyósítását elrendelő határozatot a fél részére történő értesí
téssel egyidejűleg, az illetékes kiegészítő parancsnokságnak, valamint a segély 
folyósítása végett az Országos Nyugdíjintézetnek meg kell küldeni.

43. A családi segélyt havonta utólag kell folyósítani.

44. A  családi segélyre jogosult személy lakóhelyének változása esetén az Országos 
Nyugdíjintézet értesíteni köteles az új lakóhely szerint illetékes tanács végre
hajtó bizottsága szakigazgatási szervét. Az Országos Nyugdíjintézet értesítése 
alapján a tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerve — az illetékes 
kiegészítő parancsnoksággal együttműködve — vizsgálja felül, hogy a családi 
segélyre való jogosultság feltételei továbbra is fennállnak-e és a vizsgálat ered
ményéről az Országos Nyugdíjintézetet 15 napon belül értesíteni köteles.

45. A  fegyelmező zászlóalj parancsnoka a büntetésének letöltésére bevonult katona 
születési adatait, a büntetés megkezdésének időpontját, valamint a büntetés mér
tékét 48 órán belül köteles írásban közölni az elítélt katona állandó lakóhelye 
szerint illetékes kiegészítő parancsnoksággal.
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46. A  fegyelmező zászlóalj parancsnoka a büntetését letöltött (szabadult) katona 
születési adatait és a szabadulás időpontját 48 órán belül köteles közölni az 
állandó lakóhely szerint illetékes kiegészítő parancsnoksággal.

47. A  kiegészítő parancsnokság a fegyelmező zászlóalj parancsnok írásbeli közlése 
alapján köteles megvizsgálni, hogy az elítélt katona hozzátartozója részére az 
Országos Nyugdíjintézet folyósít-e családi segélyt. Amennyiben a családi segély 
folyósítása folyamatban van, úgy 8 napon belül köteles értesíteni az Országos 
Nyugdíjintézetet a családi segély szüneteltetése, illetve szabadulás esetén az újra- 
folyósítás végett.

48. Amennyiben a sorkatona által (bevonulása előtt vagy sorkatonai szolgálati 
ideje alatt) elkövetett bűntett miatt a bíróság ítélete alapján kiszabott büntetés 
letöltése börtönben kerül végrehajtásra, az egységparancsnok a börtönbüntetést 
elrendelő ítélet kézhez vételétől számított 48 órán belül köteles közölni az el
ítélt katona állandó lakóhelye szerint illetékes kiegészítő parancsnokkal az íté
let számát, a börtönbüntetés időtartamát és — amennyiben tudomására jut — , 
hogy az ítélet melyik börtönben kei ült végrehajtásra. Az egységparancsnok 
közlése alapján az illetékes kiegészítő parancsnok 8 napon belül köteles értesí
teni az Országos Nyugdíjintézetet a családi segély folyósításának beszüntetése 
végett.
Az értesítés elmulasztása esetén (az egységparancsnok, illetve a kiegészítő 
parancsnok részéről) a mulasztó parancsnok az okozott kárért anyagilag és 
fegyelmileg felelős.

49. Szüneteltetni kell a családi segély folyósítását abban az esetben is, ha a segélyre 
jogosult előzetes letartóztatásban, közbiztonsági őrizetben van vagy szabadság- 
vesztés büntetését tölti.
Ugyancsak szünetel a családi segély folyósítása, ha a családi segélyre jogo
sult egy hónapnál hosszabb ideig külföldön tartózkodik.

50. Az R. 12. §. a) pontja esetében a lakóhely szerint illetékes kiegészítő parancs
nokság az Országos Nyugdíjintézettel köteles közölni a leszerelt sorköteles 
születési adatait (év, hó, nap) továbbá a segélyezett személy (személyek) lak
címét.

51. Amennyiben az illetékes kiegészítő parancsnokság bármely oknál fogva nem 
szerez tudomást a leszerelés tényéről (a fegyelmező zászlóaljban szabadság- 
vesztés büntetésüket letöltött, illetve azt töltők kivételével), a bevonulsától szá
mítva:

— a néphadsereg egységeihez bevonultatott sorkötelesek esetében 26 hónap,
— a BM. határőrség és karhatalmi egységeihez bevonultatott sorkötelesek ese

tében 27 hónap,

— a BM. légoltalmi egységeihez bevonultatott sorkötelesek esetében 24 hónap 
elteltekor a családi segély beszüntetése végett az Országos Nyugdíjintézetet 
köteles értesíteni.

52. Ha a jogtalanul felvett családi segély összegét a jogtalanul felvevő az Orszá
gos Nyugdíjintézet felszólítása ellenére sem fizeti vissza, azt az Országos 
Nyugdíjintézet a jogtalanul felvevő lakóhelye szerint illetékes járási, járási 
jogú városi, városi, fővárosi (kerületi) tanács végrehajtó bizottsága pénzügyi 
osztályának két példányban a 2302. r. sz. „Hátralékosok jegyzéke” elnevezésű 
nyomtatványon adók módjára történő behajtás végett kimutatja. Az Országos 
Nyugdíjintézetnek a hátralékosok jegyzékén fel kell tüntetni a jogtalanul fel
vevő, továbbá az egyetemleges felelős személy nevét, azok pontos lakcímét, 
a hátralék összegét és a Magyar Nemzeti Banknál vezetett számlaszámot, ahova 
a behajtott tartozást át kell utalni.

53. Az R. 13. §. (5) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban, amennyiben az 
Országos Nyugdíjintézet, feltehetően a kiegészítő parancsnokság értesítési 
kötelezettségének elmulasztása miatt családi segély jogtalan folyósítását ész
leli, a kártértési eljárás megindítása céljából a Honvédelmi Minisztérium Pénz
ügyi Csoportfőnökségét értesíteni köteles.

54. Az R. 17. §-ban meghatározottak alapján a bevonultnak a betegségi biztosítás 
szolgáltatásaira jogosult családtagjai az orvosi (szakorvosi) gyógykezelést, 
gyógyszert, gyógyfürdőt, kevésbé költséges gyógyászati segédeszközt, útikölt
ség megtérítést és magán szülésznői díjazás megtérítését a családtagok részére 
rendszeresített „Biztosítási igazolvány" alapján igényelhetik.
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Az anyasági és temetési segély, a kórházi ápolás, a műfogsor, vagy a költ
ségesebb gyógyászati segédeszköz igényléséhez a „Biztosítási igazolvány”-on 
felül még „Munkáltatói igazolvány" is szükséges.
A „Biztosítási igazolvány"-t illetőleg a „Munkáltatói ig a z olvány -t a bevonult 
munkáltatója adja ki, a bevonult lakóhelye szerint illetékes kiegészítő parancs
nokság katonai szolgálat teljesítését bizonyító igazolása alapján.

55. A  sorkatonai szolgálat időtartama alatt a bevonult családi segélyben (kiegészítő 
pótlékban) részesülő családtagjai — amennyiben a bevonult a bevonulás előtt 
betegségi biztosított nem volt — az 1/1958. (III.  28.) Eü. M. számú rende
let 1. §. (1) bekezdésének b) pontja alapján a közgyógyellátás keretében 
ingyenes orvosi-,  gyógyszer- és gyógyfürdő-, gyógyászati segédeszközellátásra, 
valamint ingyenes kórházi ápolásra jogosultak. Kérelmükre az idézett rendelet 
végrehajtásáról szóló 15/1958. (Eü. K. 7.) Eü. M. számú utasítás szerint 
„Közgyógyelátásra jogosító igazolvány -t kell kiállítani. Az igazolvány az el
tartó sorkatonai szolgálatának időtartamára érvényes és azt a leszerelést követő 
8 napon belül a kiállító szervnek vissza kell szolgáltatni.

56. Ha a sorkatonai szolgálatra bevonult személy bevonulása előtt olyan szemé
lyek (hozzátartozók) eltartásáról gondoskodott, akiknek eltartása a bevonulás 
után más módon nem biztosítható és a 190/1955. (Eü. K. 22.) Eü. M. számú 
utasítás 1. §-ában megszabott feltételek egyébként fennállanak, az eltartásra 
szoruló személyt (személyeket) szociális otthonba kell utalni.
A  beutalásnál, ha a beutaló hatóság üres szociális otthoni férőhellyel rendel
kezik, a beutalás iránt soronkívül kell intézkedni, ha nem rendelkezik üres férő
hellyel, üresedés esetén a beutalásra már előjegyzetekkel szemben előnyben 
kell részesíteni.

57. Az R. 21. §-a alapján, ha a bevonult hozzátartozójának rendkívüli körülmé
nyei (pl. betegség, haláleset, költözködés, stb.) indokolttá teszik, a lakóhelye 
szerint illetékes tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervétől egyszeri 
segélyben való részesítését kérheti.

a) Az illetékes tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerve köteles a 
hozzátartozók körülményeit a kérelem benyújtását követő 8 napon belül 
megvizsgálni és arról környezettanulmányt készíteni. Ha a hozzátartozó köz
ségben lakik, a kérelmet a környezettanulmánnyal és javaslattal együtt a 
járási tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervéhez kell felterjesz
teni.

b) Az egyszeri segély folyósítása iránti kérelem ügyében az állandó lakóhely 
szerint illetékes járási, városi, megyei jogú városi (fővárosi) kerületi tanács 
végrehajtó bizottsága egészségügyi osztálya (csoportja) határoz. A  szak- 
igazgatási szerv határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

58. Jelen utasítást 1959. január hó 1. napjától kell alkalmazni. Hatálybalépésével 
a 0078/1950. NM. sz. körrendelet; a 8020—2/1953. (BK. 14. sz.) BM. sz. 
.utasítás; a 801—31/1953. BM. sz. körrendelet; a 114—0— 10—7/1953. Eü. 
M. sz. utasítás és a 801—7/1954. OSZK. számú körrendelet hatályát veszti.
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TÁRGY: Családfenntartó sorkötelesek szolgálathalasztá
sáról, továbbá a sorkatonai szolgálatot teljesítő személyek 

hozzátartozóinak segélyben, 
illetőleg egyes kedvezményekben való részesítéséről

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3/1959. (I. 6.) számú rendelete 
a családfenntartó sorkötelesek szolgálathalasztásáról, továbbá a sorkatonai szolgá
latot teljesítő személyek hozzátartozóinak segélyben, illetőleg egyes kedvezmények
ben való részesítéséről.

I. F E JE Z E T

A családfenntartók sorkatonai szolgálatának elhalasztása.

1. § .

(1) Családi viszonyaira tekintettel sorkatonai szolgálata elhalasztható annak a sor
kötelesnek, aki a (2) bekezdésben megjelölt bármely hozzátartozójának eltartásá
ról gondoskodik, s akinek a kereső foglalkozástól való elvonása a hozzátartozó 
létfenntartását veszélyeztetné.

(2) A jelen rendelet alkalmazása szempontjából családfenntartónak kell tekinteni 
azt, aki:

a) a munkaképtelen, illetve legalább 67 %-ban csökkent munkaképességű és meg
felelő jövedelemmel nem rendelkező szülőjét, nagyszülőjét, illetőleg testvérét 
egyedül tartja el és az eltartottnak eltartásra kötelezhető más hozzátartozója 
nincs;

b) a munkaképtelen, illetve legalább 67 °/o-ban csökkent munkaképességű és meg
felelő jövedelemmel nem rendelkező feleségét (felesége munkaképtelensége miatt 
saját vérszerinti gyermekét) tartja el és felesége (vérszerinti gyermeke) eltar
tására kötelezhető más hozzátartozó nincs;

c) mostoha, vagy örökbefogadott gyermekét a bevonulás időpontját megelőzően 
legalább két éven át saját keresetéből igazolhatóan eltartotta.

2. §.

(1) A családfenntartói szolgálathalasztás időtartama 1 év.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időre engedélyezett szolgálathalasztás éven
ként meghosszabbítható.

(3) A  családfenntartói szolgálathalasztás kedvezményében részesített sorköteles 
a szolgálathalasztás tartama alatt is behívható rövidített katonai kiképzésre.

(4) Ha a családfenntartói szolgálathalasztás indoka megszűnt, azt a sorköteles az 
állandó lakóhely szerint illetékes honvéd kiegészítő parancsnokságnál haladéktala
nul bejelenteni tartozik és azonnal behívható katonai szolgálatra.

(5) A  (4) bekezdésben érintett bejelentés elmulasztása szabálysértést képez és 
1000 forintig terjedhető pénzbírsággal büntethető.

3. §.

(1) A sorkatonai szolgálat elhalasztását a sorkötelesnek vagy hozzátartozójának 
kell kérnie az illetékes járási, illetőleg városi (fővárosi kerületi) honvéd kiegészítő 
parancsnokságon.
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(1) A  családi segély folyósítása iránti kérelmet a behívottnak vagy hozzátartozójá
nak a behívóparancs kézhezvétele után az állandó lakhely szerint illetékes köz
ségi, illetőleg városi (városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási 
szervéhez kell benyújtani.

(2) Ha a sorköteles bevonult, illetőleg családi segélyre valamely hozzátartozója a 
bevonulást követő időpontban válik igényjogosulttá, a kérelmet a bevonult családi 
segélyre jogosult hozzátartozójának kell az (1) bekezdésben megjelölt szervhez be
nyújtani.

(3) A  tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerve a kérelem beérkezését 
követő 15 napon belül köteles környezettanulmányt készíteni és a családi segélyre 
való jogosultság kérdésében határozatot hozni és ezt a kérelmezőnek megküldeni.
A  határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül egyfokú fellebbezésnek van 
helye a felettes tanács végrehajtó bizottságának szakigazgatási szervéhez.

(4) A  családi segély folyósítását elrendelő jogerős határozatot — annak meghoza
talát követő 10 napon belül — a segély folyósítása végett meg kell küldeni az 
Országos Nyugdíjintézetnek és erről egyidejűleg a kérelmezőt is értesíteni kell.

11. §.
(1) A  családi segélyt (kiegészítő pótlékot) mindaddig folyósítani kell, amíg az 
igényjogosult hozzátartozója sorkatonai szolgálatát teljesíti.

(2) A  családi segélyt (kiegészítő pótlékot) legkorábban a bevonulást követő hónap 
első napjától kell folyósítani.

(3) A  bevonulást követően előterjesztett igények esetén a családi segély (kiegé
szítő pótlék) legfeljebb az igénybejelentést megelőző 3 hónapra visszamenőleg 
folyósítható.

(4) A családi segély (kiegészítő pótlék) folyósítását a bevonult leszerelését követő 
hó utolsó napjával kell beszüntetni.

12. § .

(1) Be kell szüntetni a családi segély (kiegészítő pótlék) folyósítását, ha:

a) a sorkatonai szolgálat bármely oknál fogva megszűnik;
b) a segélyezett hozzátartozó jogosultságára vonatkozó bármely feltétel megszűnik 

(pl. keresete, jövedelme az előírt összeghatárt meghaladja, ellátatlansága, munka- 
képesség csökkenése megszűnik, a tanuló a korhatárt eléri).

(2) A  családi segély folyósítását a katonai bíróság által szabadságvesztés bünte
tésre ítélt sorköteles hozzátartozói részére — amennyiben az elítélt büntetését fegyel
mező zászlóaljban tölti — a büntetés időtartama alatt szüneteltetni kell.

13. §.

(1) A  12. §. a) pontja esetében az állandó lakhely szerint illetékes honvéd kiegé
szítő parancsnokság megfelelő adatok közlésével az Országos Nyugdíjintézetet 8 
napon belül értesíteni köteles.

(2) A 12. §. b) pontja esetében a segélyezett hozzátartozók a változásról 8 napon 
belül az Országos Nyugdíjintézetet írásban értesíteni kötelesek.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben a családi segély (kiegé
szítő pótlék) folyósítását a változást követő hó utolsó napjával kell beszüntetni.

(4) A  hozzátartozó a jogtalanul felvett családi segély összegét visszafizetni köteles.
A  visszafizetésért egyetemlegesen felelős az a személy is, akinek sorkatonai szol
gálata miatt a hozzátartozó családi segélyben részesült. Ha az említettek a jogta
lanul felvett családi segély összegét az Országos Nyugdíjintézet felszólítása elle
nére — a kitűzött határidőn belül nem fizetik vissza — tőlük e követelést adók mód
jára kell behajtani.

(5) Ha a családi segély jogtalan folyósítása azért történt, mert az illetékes honvéd 
kiegészítő parancsnokság (1) bekezdésben előírt értesítést az Országos Nyugdíj- 
intézetnek egyáltalán nem, vagy határidőn túl küldte meg, a kiegészítő parancsnok 
az okozott kárért anyagilag és fegyelmileg felelős.
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A jelen rendeletben meghatározott családi segély (kiegészítő pótlék) folyósításáról 
és beszüntetéséről az Országos Nyugdíjintézet gondoskodik.

14. §.

III. F E JE Z E T

A sorkatonai szolgálatot teljesítő személyek hozzátartozóinak kedvezményekben való 
részesítése.

15. §.

Az állandó lakhely szerint illetékes tanács végrehajtó bizottsága köteles a katonai 
nyilvántartásba vételt követően a sorkötelesek ellátásra szoruló hozzátartozóit a szo
ciális juttatás és egyéb támogatás szempontjából számba venni és behívásuk esetén 
azok ellátatlan hozzátartozóinak a hatáskörükbe eső juttatást, támogatást, megadni.

16. §.
A sorkatonai szolgálatot teljesítő személy feleségének munkaviszonyát a vállalat 
vagy a termelés átszervezése címén felmondással megszüntetni nem lehet.

17. §.

A  sorkatonai szolgálat időtartama alatt a bevonult családtagjai — amennyiben 
a bevonult a bevonulás előtt betegségi biztosított volt — a betegségi biztosításra 
vonatkozó rendelkezések szerint jogosultak a biztosítással járó egészségügyi ellátásra 
és egyéb szolgáltatásokra.

18. §.

A sorkatonai szolgálatra bevonult személy gondozásra szoruló szüleit (nagyszüleit, 
testvéreit) — ha eltartásukra kötelezhető más hozzátartozó nincs — állami (tanácsi) 
szociális intézetekben történő elhelyezésnél előnyben kell részesíteni.

19. §.
(1) Ha a bevonult felesége munkaviszonyban áll, vagy termelőszövetkezeti tag, 
gyermekének a helységben működő bölcsödében, óvodában napközi otthonban tör
ténő elhelyezését — kizáró esetektől eltekintve — biztosítani kell.

(2) A bevonult gondozásra szoruló gyermekét — amennyiben a hozzátartozók a 
gyermek gondozását ellátni nem tudják — (pl. betegség), a rászorultság tartamára 
állami gondozásba kell venni.

20. §.
Munkaviszony létesítésénél — egyébként egyenlő előfeltételek mellett — előnyben 
kell részesíteni a sorkatonai szolgálatra bevonult személynek a 7. §. (1) bekezdé
sében felsorolt hozzátartozóit.

21. § .

Az állandó lakóhely szerint illetékes megyei tanács végrehajtó bizottsága, az állandó 
lakóhely szerint illetékes községi, illetőleg városi (városi kerületi) tanács végrehajtó 
bizottságának javaslata alapján a költségvetésében rendelkezésére álló előirányzat
ból — szükség esetén — engedélyezhet egyszeri segélyt azon hozzátartozók részére, 
akiket a bevonult tartott el.

IV. F E JE Z E T

Átmeneti és záró rendelkezések.
22. § .

(1) Jelen rendelet rendelkezéseit 1959. évi január hó 1. napjától kell alkalmazni. 
Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Végrehajtásáról 
a honvédelmi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben gondoskodik.
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(2) A  jelen rendelet hatálybalépése napján folyósított családi segélyeket, a rende
let 9. §-ában megállapított összegre csak az esetben lehet felemelni, ha az állandó 
lakóhely szerint illetékes járási, illetőleg városi (fővárosi kerületi) honvéd kiegészítő 
parancsnokság az Országos Nyugdíjintézetnél újólag igazolja, hogy a bevonult 
jelenleg is sorkatonai szolgálatot teljesít.

(3) Jelen rendeletben foglaltakat a néphadsereg sorkatonai szolgálatot teljesítő tag
jain kívül a belügyi fegyveres testületek sorkatonai szolgálatot teljesítő tagjaira 
is alkalmazni kell.

Apró Antal s. k.
a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 

első elnökhelyettese

(Magyar Közlöny, 1959. január 6.)
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Az 1959. 2. számú Pénzügyi Utasítások-at áttanulmányoztam 
és a szükséges intézkedéseket megtettem:

pü. osztály (szolgálat) vezető

T A R T A L O M :

1. Külföldi személyek fogadása és ellátása tárgyban megjelent 4. sz. Belügy
miniszteri Utasítás (10—22/4— 1959.) I

2. Külföldi kiküldetések esetén felszámítható költségtérítéseket szabályozó 
65. sz. Belügyminiszterhelyettesi Utasítás módosítása tárgyban megjelent
3. sz. Belügyminiszterhelyettesi Utasítás (10—24/3— 1959.) 3

3. Jutalmazások szabályozása tárgyban megjelent 6. sz. Belügyminiszterhelyet
tesi Utasítás (10—2 4 /6 — 1959.) 4

4. Segélyezések szabályozása tárgyban megjelent 7. sz. Belügyminiszterhelyet
tesi Utasítás (10—24/7— 1959.) 7

5. Különélési pótdíj kifizetésének szabályozása tárgyban megjelent Anyagi- és
Személyzeti Miniszterhelyettesek 8. sz. együttes Utasítása (10—24/8—
1959.)  10

6. Leszerelési segély megállapítása tárgyban megjelent 15. sz. Belügyminiszter
helyettesi Utasítás (10—24/15— 1959.) 11

7. Próbaidős szolgálat idejére járó illetmények szabályozása tárgyban meg
jelent 16. sz. Belügyminiszterhelyettesi Utasítás (10—24/16— 1959.) 14

8. Egészségügyi beosztottak -illetményeinek, szolgálati viszonyának rendezése
tárgyban megjelent 20. sz. Belügyminiszterhelyettesi Utasítás (10—24/20—
1959.)  15

9. Egészségügyi beosztottak, illetményével és szolgálati viszonyával kapcsola
tos kérdések rendezése (43—67/1959.) 23

10. Szakértő igénybevétele (322—Sza— 12/4— 1955.) 27
11. Pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodás bevezetéséhez kiadott

„Végrehajtási Utasítás" 1. sz. mellékletének módosítása (1101/1959.) 28

12. Pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodás bevezetéséhez kiadott
„Végrehajtási Utasítás” kiegészítése. (8064/1959.) 29

13. Etkezéstérítés szabályozása az eü. intézményeknél. (8137/1959.) 30
14. Közétkezési Szabályzat módosítása (8066/1959.) 33
15. Fogdafenyítéssel sújtottak által befizetett étkezési térítés elszámolása.

(8079/1959.) ' 33
16. Kutyaélelmezési költségek elszámolása (1057/14— 1959. Kivonat a 6. sz.

Anyagi Utasítások Gyűjteményéből) 34
17. Kutyák élm. ellátása (Elm. 900—3/1956. I. 30. Kivonat az 1. sz. Anyagi

Utasítások Gyűjteményéből) 35
18. Fehérnemű ruházati cikkek pénzbeni kifizetésével kapcsolatos 100— 10/

1958. sz. utasítás módosítása. (8059/1959.) 36

19. Propán-butángáz eladási ára (1204— 19/1959. Kivonat a 6. sz. Anyagi
Utasítások Gyűjteményéből) 37

20. Légoltalmi előadások óradíja (29— 10/72— 1959.) 37
21. Szolgálati telefonok a lakásokon tárgyban megjelent 19. sz. Belügyminiszter

helyettesi Utasítás kiegészítése. (29— 19/1 — 1959.) 38
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22. Új személygépkocsi magáncélra történő vásárlását szabályozó 788/1958.
sz. utasítás hatálytalanítása (1618/1959. Kivonat a 6. sz. Anyagi Utasítá
sok Gyűjteményéből) 39

23. Emlékművek és emléktáblák koszorúzásának szabályozása (8129/1959.) 40
24. Dekorációs forintnorma megállapítása (8130/1959.) 24
25. Selejtezésből nyert felesleges rongyhulladék beszállítása (932—9/1959.

Kivonat az Anyagi Utasítások Gyűjteményéből) 43

26.  Vas- és fémhulladékok gyűjtése (1204— 14/1959. Kivonat az Anyagi
Utasítások Gyűjteményéből) 44

27. Helyszínbírságolási tömbök és nyilvántartása (8032/1959). 45
28. Üzemi (hivatali, csapat, stb.) orvosi napi rendelési órák száma megneve

zésű mutatószám nyilvántartása (29—9 /2 — 1959.) 46
29 Üzemi (hivatali csapat, stb. (orvosi napi rendelő órák száma megnevezésű 

mutatószám. nyilvántartása (29—9/51 — 1959.) 50

30. Költségvetési beszámolójelentések összeállítása. (29—55/1 — 1959.) 51
31. Költségvetési beszámolójelentések kiegészítése (29—8/61 — 1959.) 52
32. Felújítási építkezések lebonyolítását szabályozó utasítások (1963—2 /

1959. Kivonat a 6. sz. Anyagi Utasításokból) 55
33. önkéntes rendőrök sérülésénél, baleseténél történő ellátás ( 12123/1959.) 56
34. Kiküldetési díj elszámolása ( 10093/1959.) 57

35. Családi pótlékról szóló utasítás módosítása (10170/1959.) 58
36. Felvételre és leszerelésre vonatkozó szabályok (Kivonat a 10821/1959. sz.

a BM. személyi állománya felvételére és leszerelésére vonatkozó szabály
zatból) 61

37. Nyugdíjasok foglalkoztatása esetén bejelentési kötelezettség (10278/1959.) 65
38. Gépjárműbalesetekből származó igények értékhatártól független érvénye

sítése 319— 1/1959. DT.  67

39. Hivatali helyiségek lakássá való visszaalakításáról szóló 1015/1958.
(IV . 12.) sz. Kormány határozat módosítása (1019/1959. VI. 6. sz. 
Kormány Határozat) 68

40. Sorkatonai szolgálatot teljesítő személyek ellátatlan hozzátartozóinak segély
ben, illetve kedvezményekben való részesítése (Kivonat a BM., HM., PM.,
EüM. és MüM. 12/1959. 11. sz. együttes utasításból)  69

41. Családfenntartó sorkötelesek szolgálathalasztásáról, továbbá a sorkatonai
szolgálatot teljesítő személyek hozzátartozóinak segélyben, illetve egyes ked
vezményekben való részesítéséről (A  Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány 3/1959. (I. 6.) sz. rendelete 73
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