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Tárgy: A Belügyminisztérium V. ötéves tervének összeállítása.

A gazdaságpolitikai célok érvényesítésének legfontosabb eszköze az 
ötéves népgazdasági terv.

A népgazdasági tervben kiemelten szerepelnek a védelem és biz
tonság érdekeit szolgáló szükségletek, amelyek elsődleges megha
tározása a fegyveres testületek irányító szerveinek feladatát ké
pezi.

A Belügyminisztérium V. ötéves tervének alapvető célja, hogy 
számba vegye, m ajd biztosítsa a szolgálat ellátásához a tervidőszak 
alatt szükséges személyi és dologi előfeltételeket.

A Belügyminisztérium IV. ötéves tervének eddigi és várható tel
jesülése a tervezési munkához megfelelő alapot nyújt. A Központi 
Bizottság 1969. novemberi határozatával összhangban, a tervidő
szak során tovább javul a BM anyagi-műszaki felkészültsége. Ki
emelkedő fejlesztés megy végbe a híradástechnikai és gépjárm ű el
látottság terén, jelentős korszerűsítés van folyamatban a bűnül
döző és közlekedésrendészeti szervek technikai felkészültségében és 
számottevő a m unka megkönnyítését, egyszerűsítését célzó ügyvi
telgépesítés fejlődése is.

Az anyagi technikai felkészültség mellett a tervidőszak alatt jelen
tősen javul a személyi állomány közvetlen életkörülménye, és szo
ciális ellátottsága.
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Az V. ötéves terv időszakában e fejlesztési, korszerűsítési folya
m atot a személyi állomány munka és életkörülm ényeinek javítását 
megfontoltan, a követelmények által megszabott m értékben tovább 
kell folytatni.

A Belügyminisztérium V. ötéves tervjavaslata összeállítása érde
kében kiadom az alábbi

p a r a n c s o t

I.

A tervjavaslat szerkezeti rendje és tartalma

1. A BM V. ötéves tervjavaslata három fő részből áll:

-  Költségvetés.

-  Ingatlan-beruházások.

-  Speciális import.

A) KÖLTSÉGVETÉS

2. A költségvetés keretében

-  működési és fenntartási (rezsi) kiadások tervét és

-  fejlesztési tervet 

kell készíteni.

A működési és fenntartási kiadások tervében elő kell irányozni 
a személyi kiadásokat, a működéssel, az eszközállomány fenn
tartásával kapcsolatos, évről-évre rendszeresen visszatérő pénz
ügyi és anyagi szükségleteket, az Országos Tervhivatal és Pénz
ügyminisztérium előírásainak megfelelően.

A fejlesztési tervet az alábbi önálló fejezetenként kell elkészí
teni:

a) Létszám,

b) Híradástechnika,

c) Járm ű,

d) Műszaki fejlesztés (kutatás),

e) Ügyvitelgépesítés,

f) Speciális technikai eszközök,

g) „M ” készletezés.

3. A tervek tartalm ának meghatározása szempontjából fejlesztés
nek a következőket kell tekinteni:

-  a létszám növelése, vagy a jelenlegi állomány összetételének 
költségnövekedésével járó megváltoztatása,
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-  új berendezések, eszközök, készletek beszerzése, am ennyi
ben az a meglevő állományhoz képest növekedést jelent. 
(Az elhasználódott eszközök pótlása, akkor sem számít fej
lesztésnek, ha az a korábbinál korszerűbb form ában tö r
ténik.)

-  az alkalm azott anyagi-műszaki ellátási normák mennyiségi 
megváltoztatása.

4. Az egyes fejezetek tervezése során a következő elvek, előírá
sok érvényesítésére kell törekedni:

a) Létszám :

-  A BM hivatásos állományú létszámának tekintetében -  
a közlekedésrendészet kivételével -  fejlesztést előirá
nyozni nem lehet.

A feladatok megoldásához, valam int ezen túlmenően 
szükségessé váló létszámigényt belső átcsoportosítás ú t
ján kell kielégíteni.

-  A polgári állománycsoportban, a növekvő technikai el
látottság zavartalan működésének biztosítása érdekében 
csak a legszükségesebb m értékben lehet létszámnöveke
dést előirányozni.

-  A tervben az igényeket szervezeti és ezen belül állo
mánycsoportonkénti tagolásban (főcsoportfőnökség, ön
álló csoportfőnökség, országos parancsnokság, rendőr
főkapitányság, stb.) kell szerepeltetni, a  változások okai
nak részletes megindokolásával.

b) H íradástechnika:

A tervben m indenekelőtt a IV. ötéves terv időszakára m ár 
jóváhagyott program okban foglaltak teljes befejezését és 
annak üzemszerű működését kell előirányozni. Ezen tú l
menően a terv tartalm azza az URH rádiózás további bőví
tését. elsősorban a központok és kiküldött csoportok, egysé
gek közötti viszonylatban.

A vezetékes összeköttetések tekintetében elő kell irányozni 
a jelenlegi túlterheltség enyhítését, a kapcsolatok megte
remtésének gyorsulását célzó fejlesztéseket. A postai fejlesz
tésekkel összhangban tervezni kell a távbeszélő és távgép
író hálózat fokozatos automatizálását.

A tervet
-  a rádiós összeköttetések,

-  vezetékes összeköttetések 

csoportosításban kell összeállítani. 
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c) Jármű:

A BM gépjárm ű állományának növelése elsősorban a végre
hajtó szolgálatban lévő gépjárm űvek (URH járőr rádiós, 
helyszínelő, stb.) vonatkozásában tervezhető.

A főfoglalkozású gépjárművezetővel üzemelő személygép
járm űvek száma nem növelhető.

A kis- és középkategóriában törekedni kell az egységes típu
sú  szem élygépjárm ű-park kialakítására, valam int a teher
gépjárm ű állományon belül a 0,75- 1,5 tonnás járm űvek 
arányának növelésére.

d) Műszaki fejlesztés (kutatás):

A tervben a bel- és külkereskedelmi forgalom tárgyát nem 
képező, új technikai eszközök, rendszerek, eljárások ku ta
tása, előállítása, kidolgozása, vagy az iparban történő elő
állítása, illetve a m ár meglévők jelentős módosítása irá
nyozható elő a null-széria elkészítéséig, továbbá a fejlesz
téshez szükséges m intapéldányok kiválasztásáig. A kifej
lesztett termékekből az első ellátást a szakanyag szerinti fej
lesztési tervfejezetekben kell előirányozni.

e) Ügyvitelgépesítés:

Az ügyviteli munka megkönnyítése, meggyorsítása, pontos
ságának, megbízhatóságának növelése, a személyi állomány 
munkavégzési körülményeinek javítása érdekében -  fi
gyelemmel az alkalmazás gazdaságosságára -  az ügyviteli 
feladatokat mind nagyobb m értékben gépekkel kell elvé
gezni.

A tervnek a BM egész ügyvitelének áttekintése alapján ta r
talmaznia kell e cél eléréséhez szükséges ügyviteli gépeket, 
továbbá az előirányzott gépek alkalmazásával, a m unkavég
zés terén megvalósítható előnyök ismertetését.

f) Speciális technikai eszközök:

E terv  keretében kell előirányozni a

-  fegyverzet, vegyivédelem,

-  operatívtechnika,

-  rejtjelzés,

-  biztonság-technika,

-  rádióelhárítás,
-  fotótechnika,

-  bűnügyi technika és műszaki eszközök, felszerelések,

-  gépi adatfeldolgozás,
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-  egészségügyi szolgáltatás,

-  oktatástechnikai eszközök

területén szükséges fejlesztéseket, amennyiben azok nem 
tartoznak a műszaki fejlesztés (kutatás) tervébe.

g) „M” készletezés:

E tervfejezet keretében kell gondoskodni a vonatkozó HB 
határozatok alapján az érvényes " M” normák alkalmazásá
val a rendkívüli időszak feladatainak végrehajtásához szük
séges tartalékkészletek előirányzásáról.

B) INGATLAN-BERUHÁZÁSOK

5. Az ingatlan-beruházások tervét

a) alaptevékenységi és
b) lakásberuházási

fejezetekre tagolva kell összeállítani.

Az alaptevékenységi beruházási tervben:

-  Elsődlegesen gondoskodni kell a folyamatban lévő beruhá
zások befejezéséről, valam int a IV. ötéves terv  időszakára 
m ár jóváhagyott, -  de különböző okok m iatt a tárgyidőszak 
alatt megvalósításra nem kerülő -  jelenleg is aktuális be
ruházások kivitelezéséről.

-  A tervezés során súlyponti feladatnak kell tekinteni a köz
ponti szervek elhelyezési körülményeinek további javítá
sát, a rendőr-főkapitányságok, városi rendőri szervek, ha
tárőr egységek elhelyezésének fejlesztését, a tanintézetek 
bővítését, korszerűsítését, közlekedésrendészeti szervek 
szükségleteinek kielégítését, a speciális hírtechnikai létesít
mények megvalósítását.

-  A lehetőségeknek megfelelően tervezni kell a gyerm ekin
tézmények bővítését (mindenek előtt a tanácsoknál férő
hely-megváltással), az állomány egészségvédelme, szórako
zása, pihenése érdekében az egészségügyi intézmények bő
vítését, újabb sportolást, szórakozást, pihenést biztosító lé
tesítm ények építését.

A lakásberuházási tervben:

-  Az építendő lakások számát úgy kell meghatározni, hogy a 
tervidőszak végére két-három  évnél hosszabb ideje fenn
álló I. kategóriájú lakásigény kielégítetlenül lehetőleg ne 
maradjon.
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-  A tervidőszakban a szolgálati lakások 55% -át Budapesten, 
45% -át vidéken kell megépíttetni.

-  Figyelemmel a többgyermekes és a nagyobb lakásra jogo
sult igénylők számára, többségében 2- 3, 5 szobás komfor
tos lakások építését kell előtérbe helyezni.

-  A társasházi lakás és családiház építkezések támogatása ér
dekében a lakésépítési alapot növelni kell olymértékben, 
hogy abból nyújto tt támogatással évenként legalább 350 la
kásigénylő problémája megoldódjon.

C) SPECIÁLIS IMPORT

6. A speciális import-tervben gondoskodni kell a szolgálat ellátá
sához alapvetően szükséges olyan eszközökről, felszerelésekről, 
stb., amelyek sem belföldi, sem külföldi normál kereskedelmi 
forgalom tárgyát nem képezik, és speciális módon kizárólag 
csak szocialista országokból szerezhetők be.

II.

A tervjavaslat összeállításának rendje

7. Az egyes tervek összeállítását a következő szervek feladatává 
teszem :

a) A költségvetés működési és fenntartási kiadások terve

BM I/I. Csoportfőnökség

b) Létszám-terv. BM " M” és Szervezési
Csoportfőnökség

c) Híradástechnika BM I/ III. Csoportfőnökség

d) Jármű BM I/ II. Csoportfőnökség

e) Műszaki fejlesztés (kuta
tás) BM I/ III. Csoportfőnökség

f) Ügyvitelgépesítés BM I/ II. Csoportfőnökség

g) Speciális technikai eszközök

-  fegyverzeti, vegyivé
delem BM I/ II. Csoportfőnökség

-  operatív-technikai
eszközök I. BM I/ III. Csoportfőnökség

-  operatív-technikai
eszközök II. BM III/V. Csoportfőnökség
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-  rejtjeltechnika BM I / III. Csoportfőnökség

-  biztonságtechnika BM I/ III. Csoportfőnökség

-  rádióelhárítás BM III/V. Csoportfőnökség

-  fotótechnikai eszközök BM I/II. Csoportfőnökség
-  bűnügyi, közrendvé

delmi, közlekedésren
dészeti speciális tech
nikai eszközök BM I/ II. Csoportfőnökség

-  gépi adatfeldolgozás BM I/ III. Csoportfőnökség 
eszközei és a BM Információfel

dolgozó és Felügyeleti
Csoportfőnökség

-  egészségügyi eszközök BM Egészségügyi Osztály

-  oktatástechnikai esz
közök BM IV/I. Csoportfőnökség

h) „M ” készletezés BM „M ” és Szervezési
Csoportfőnökség

i) Ingatlan beruházások BM I/ II. Csoportfőnökség 

j) Speciális import-terv BM I/ I. Csoportfőnökség

8. A működési és fenntartási kiadások tervét, elemi költségvetési 
javaslatok készítése nélkül döntően a központilag rendelkezésre 
álló adatok (állománytáblák, normák, bázis- és készletadatok), 
továbbá az e körbe tartozó költségek alakulására vonatkozó 
elemzések felhasználásával kell összeállítani.

A BM l / l .  Csoportfőnökség felhívására a felsőfokú gazdasági 
szervek kötelesek a működési és fenntartási kiadások tervezé
séhez adataikkal és ismereteikkel segítséget nyújtani.

9. A fejlesztési tervek alapját a szakterületet szolgálatilag irányí
tó szervek távlati szolgálatfejlesztési tervei képezzék. Ezért az 
országos parancsnokságok, a szolgálati ágakat irányító csoport- 
főnökségek, önálló osztályok vezetői a fejlesztési tervek össze
állításáért felelős szervek által meghatározott módon, az 1. sz. 
mellékletben megjelölt határidőre kötelesek írásban bejelen
teni az általuk irányított szolgálati ág anyagi-műszaki fejlesz
tésére vonatkozó terveiket.

A tervek összeállításáért felelős szervek, a szolgálati irányító 
szervek által bejelentett igényeket, elgondolásokat a szükséges
ség és realizálhatóság szempontjából vizsgálják felül, nyújtsa
nak segítséget a fejlesztéssel elérni kívánt célnak legjobban 
megfelelő term ékfajta kiválasztásához és végezzék el a szolgá
lati irányító szervek igényeinek a tervelőírások által megkívánt 
forma szerinti összeállítását.
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A fejlesztési tervjavaslatokban beállított igények realitásáért 
a szolgálati szervek, a tervfejezet összeállításáért felelős szer
vekkel együttesen felelősek.

10. A tervekben elsődlegesen azokat az igényeket kell szerepeltet
ni, melyeket Párt, Kormány, vagy HB határozat ír elő, illető
leg azokat a jóváhagyott fejlesztési programokat, melyek m ár 
a IV. ötéves terv folyamán beindultak, de megvalósulásuk a kö
vetkező tervidőszakra húzódik át.

Ugyancsak gondoskodni kell a tervek keretében azoknak az 
igényeknek időarányos költségkihatásairól is, melyeknek meg
valósulása hosszabb átfutási időt igényel, és realizálásuk rész
ben áthúzódik m ár a VI. ötéves (1981- 85.) terv időszakára.

11. Amennyiben valamely előirányzott fejlesztési igény kielégítése 
járulékos fejlesztést von maga után (pl.: híradástechnikai fej
lesztés építési beruházást, stb.) ennek az adott tervnek való elő
irányzásáról az alapigényt előirányzó szerv köteles gondos
kodni.

A fejlesztések utánpótlási és üzemeltetési költségeit a BM l/l.  
Csoportfőnökség hivatalból számba veszi.

Olyan technikai fejlesztésnél, amelynek bevezetése a személyi 
állomány iskolai, vagy iskolán kívüli kiképzését igényli, a terv
ben a kiképzési célra szükséges eszközökről is gondoskodni 
kell.

12. A tervek összeállítását a szolgálat és a népgazdaság érdekeinek 
egyeztetése kell hogy jellemezze.

A tervekben csak gondosan előkészített, sokoldalúan mérle
gelt, az érdekelt külső- és belső társszervekkel koordinált, 
egyeztetett, megalapozott igényeket lehet beállítani, amelyek 
realizálására népgazdaságilag megvannak a feltételek.

13. A tervezett célok megvalósításánál döntő m értékben a hazai és 
a szocialista országok ipari, kereskedelmi bázisaira kell támasz
kodni. Tőkés importból kizárólag csak azoknak az eszközöknek 
beszerzése tervezhető, amelyek a szolgálat ellátásának alapvető 
feltételei és azokat sem hazai termelésből, sem a KGST tagál
lamoktól beszerezni nem lehet.

14. A népgazdasági lehetőségekről, az Országos Tervhivatal által 
kialakításra kerülő keretszámokról és egyéb irányelvekről a 
BM l/l.  Csoportfőnökség a tervjavaslat összeállításában érin
te tt szerveket a szükségesnek megfelelően tájékoztassa. Ezen 
kívül kérésükre köteles a rendelkezésre álló adatai alapján a 
tervezéssel kapcsolatosan mindennemű felvilágosítást megadni, 
illetőleg adatokat szolgáltatni.
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A tervjavaslatok egységes szerkezeti rendbe történő összeállí
tásának biztosítása végett a BM I/I. csoportfőnök az egyes tervek 
összeállítását végző szervek részére adja ki a kötelező tervezési 
előírásokat és a használatos form anyom tatványokat.

15. Az egyes terveket évenkénti bontásban folyó áron kell összeál
lítani és ahhoz -  az „M” anyagok kivételével -  a szükséges
ségre vonatkozóan szöveges indoklást is mellékelni kell.

Az összeállított tervek egy példányát a II/7. pontban felsorolt 
szervek a mellékletben meghatározott határidőkre kötelesek a 
BM l/l.  Csoportfőnökség részére megküldeni.

A BM I/ I. Csoportfőnökség a terveket jelen parancsomban fog
laltak betartása szempontjából vizsgálja felül, az előirányza
tokat egyeztesse a népgazdasági lehetőségekkel, m ajd ezt köve
tően az összeállító szervekkel a tervjavaslatot tárgyalja meg. A 
szükségessé váló korrekciókat a tervkészítő szervekkel egyet
értésben a tervjavaslaton vezessék át. Tárgyalásaik eredm é
nyét és az esetleges függő tételeket jegyzőkönyvileg rögzítsék.

16. Az egyeztetett tervjavaslatok alapján a BM l/l.  Csoportfőnök
ség az Országos Tervhivatal előírásainak megfelelően állítsa 
össze a BM V. ötéves összesített tervjavaslatát.

Az összesített tervjavaslatot -  az állam titkár, valam int a mi
niszterhelyettes elvtársakkal tö rtén t előzetes megtárgyalás 
után a BM I. főcsoportfőnök hozzám terjessze fel.

III.

Egyéb rendelkezések

1. A BM jóváhagyásra kerülő V. ötéves terve az elkövetkező idő
szakra meghatározza a Belügyminisztérium működésének, fel
adatai végrehajtásának feltételeit, kereteit. Éppen ezért vala
mennyi érin te tt szerv a terv összeállítása során a legnagyobb kö
rültekintéssel járjon el és a ráháruló kötelezettségeket kiemelt 
feladatként kezelje.

2. A tervek összeállításáért felelős vezetők a parancsomban foglal
tak alapján tegyék meg a szükséges intézkedéseket, és gondos
kodjanak arról, hogy a tervjavaslatok az előírt módon és a meg
szabott határidőkre elkészüljenek.

3. Jelen parancs megjelenésével egyidejűleg az 1968. évi 32. sz. 
miniszteri parancsot hatályon kívül helyezem.

Felkérem a pártszervezeteket, hogy e nagyjelentőségű m unkában
közreműködésükkel segítsék a parancsnokokat.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter
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1. sz. melléklet

I D Ő S Z Á M V E T É S

1. Szolgálati ágakat irányító központi szervek anyagi-m űszaki fejlesztési 
koncepcióinak összeállítása.

H atáridő: 1974. szeptem ber 1.

Felelős: Valamennyi felhívott Országos Parancsnokság, Cso
portfőnökség, Önálló Osztály vezetője.

2. A működési fenntartási szükségletekre és a fejlesztésekre vonatkozó 
tervjavaslatok elkészítése, megküldése a BM I/I. Csoportfőnökségnek.

Határidő: 1974. október 15.

Felelős: Valamennyi tervjavaslat összeállítására kötelezett szerv 
vezetője.

3. A fejlesztési tervjavaslatok felülvizsgálata, m egtárgyalása.

H atáridő: 1974. novem ber 30.

Felelős: BM I/ I. Csoportfőnökség és a fejlesztési tervjavaslato t 
összeállító szerv vezetője.

4. A fejlesztési tervjavaslatok m iniszterhelyettesi szintű egyeztetése.

H atáridő: 1975. január 15.

Felelős: BM I. főcsoportfőnök.

5. A BM V. ötéves tervjavaslatának kollégiumi előterjesztése.

H atáridő: 1975. február 15.

Felelős: BM I. főcsoportfőnök;

6. A BM V. ötéves tervjavaslatának benyújtása az Országos Tervhivatal
hoz és a Pénzügyminisztériumhoz.

H atáridő: 1975. február 28.

Felelős: BM I. főcsoportfőnök.
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