
SzH 101/ IV/ 19 8 2 .

Az Országos Tervhivatal elnöke, a pénzügyminiszter, a
honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, az igazságügy-

miniszter és a Munkásőrség Országos Parancsnokának

SzH-50/IV/1982. OT-PM-HM-BM-IM-MOP számú együttes

U T A S Í T Á S A

a fegyveres erők és testületek, valamint a rendészeti 
szervek gazdasági együttműködésének rendjéről.

A Honvédelmi Bizottság 9/325/1981. számú hatá
rozatában foglaltak végrehajtása érdekében a következőket 
rendeljük el:

1 . §

Az utasítás hatálya

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz
tériumra, a Belügyminisztériumra, a Munkásőrség Országos 
Parancsnokságára, az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancs
nokságára, a PM Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságára, 
illetve a felügyeletük alá tartozó alakulatokra, szervekre, 
intézetekre, intézményekre, költségvetési üzemekre.
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S Z O L G Á L A T I  H A S Z N Á L A T R A !

Készült: 100 példányban 
1 péld.: 10 lap

51. számú példány



A gazdasági együttműködés célja

A gazdasági együttműködés célja a párhuzamos 
fejlesztések elkerülése, a feladatok hatékony megvalósítása

, a meglévő és létesítendő kapacitások /épületek, épít
mények, készletek, berendezések/ gazdaságos fenntartása, 
üzemeltetése és kihasználása.

3. §

A gazdasági együttműködés formái és fő 
területei

/1/ A gazdasági együttműködés főbb formái:

- a kötelező egyeztetés,
- kapacitások közös létesítése,
- közös üzemeltetés, fenntartás, kihasználás,
- kölcsönös információ.

/2/ A gazdasági együttműködés főbb területei:

a/ a haditechnikai és hadfelszerelési kutatási
fejlesztési feladatok;

b/ a haditechnikai eszközök és anyagok megrende
lése, átvétele, beszerzése, elosztása;

c/ a közösen használható beruházások megvalósí
tása, a meglévő objektumok rekonstrukciója, átalakítása, más 
szervektől átvétele, üzemeltetése, fenntartása;

2. §
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d/ a szállítási feladatok ellátása és feltételei
nek fejlesztése;

e/ a szociális-kulturális /üdülök, gyermekintéz
mények, művelődési házak, klubok, sportlétesítmények/ és 
az egészségügyi intézmények /kórházak, rendelőintézetek, 
szanatóriumok/ létesítése, használata, fenntartása;

f/ a javító, a szolgáltató, az oktató és a kikép
ző kapacitások létesítése, használata;

g/ a raktár és tárolótér kapacitások létesítése 
és használata;

h/ az anyagi és a technikai eszközök további egy
ségesítése, szabványosítása;

i/ a gépi adatfeldolgozó kapacitások kihasználása;

j/ a személyi állomány ellátását és annak szabá
lyozását érintő kérdések /illetményrendszer, élelmezés, ru
házat, stb./ összehangolása, ezzel kapcsolatos tárolási ka
pacitások, központi és területi ellátási rendszerek közös 
használata;

k/ a nyilvántartási, az elszámolási, a számviteli 
rendszerek egyeztetése;

1/ az energiagazdálkodás racionalizálása.
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4. §

A gazdasági együttműködés rendje

A gazdasági együttműködés a jelen - általános 
jellegű - utasítás, a szakágazati együttműködési utasítások, 
valamint a helyi /területi/ együttműködési megállapodások 
alapján történik.

5. §

A kötelező együttműködés szabályai

/1/ A gazdasági együttműködés keretében a fegyveres szervek
nek kötelezően egyeztetniük kell a középtávú tervidőszakra 
vonatkozóan

- a haditechnikai termékek műszaki fejlesztési 
tervét, az egyes fegyverfajták rendszeresítésére vonatkozó 
javaslatokat. A javaslatokat az egyes kezdeményező szervek a 
Honvédelmi Minisztériumnak kötelesek megküldeni /a haditech
nikai eszközök és anyagok körét az 1. sz. melléklet tartal
mazza/ ;

- az 1. sz. mellékletben szereplő haditechnikai 
eszközök kivonását;

- az egyes beruházási célokat a közös beruházá
sok lehetőségeinek vizsgálata érdekében /a beruházási célok 
körét a 2. sz. melléklet tartalmazza/;

az éves tervidőszakra vonatkozóan

- a haditechnikai termékek műszaki fejlesztési 
tervéből való törlést, az újonnan felmerülő fejlesztési cé
lokat, a műszaki paraméterek alapvető módosításait, a megva-
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lósítás tervezett kezdésének, illetve befejezésének egy 
évet meghaladó változásait;

- a közös vagy közösen hasznosítható beruházási 
céloknál bekövetkezett változásokat /középtávú tervtől el
térő megvalósítás, új létesítmények, tervezett kezdés, il
letve befejezés évének módosulása, stb/.

/2/ A kötelező egyeztetés szabályai:

- a kötelező egyeztetés körébe tartozó haditech
nikai termékek műszaki fejlesztése, az egyes fegyverfajták 
rendszeresítése, az egyes beruházási célok egyeztetési eljá
rását a megvalósítást tervező szerveknek kell kezdeményeznie;

- az egyeztetés során a társ fegyveres szervek 
a közös fejlesztés, beruházás lehetőségéről 60 napon belül 
kötelesek írásban nyilatkozni a kezdeményező felé;

- a középtávú tervjavaslat /az 1. és 2. sz. 
mellékletben meghatározott körben/ csak előzetesen egyezte
tett célokat tartalmazhat;

- az egyeztetés során elfogadott közös célokat 
megállapodás formájában rögzíteni kell, melyben kölcsönös 
kötelezettségekre is ki kell térni;

- a közös célokra vonatkozó megállapodásokat az 
éves terv jóváhagyásáig ideiglenesnek kell tekinteni;

- a fegyveres szervek tervezési megbízást csak 
olyan célokra adhatnak ki, melyeknél a kötelező egyeztetést 
elvégezték.
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/3 / A kötelező egyeztetés a lá tartozó célok meg- 
valósításának bármely ok miatti akadál yoztatása esetén az 
elmaradásról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az érde
kelteken kívül az Országos Tervhivatalnak és a Pénzügymi
nisztériumnak meg kell küldeni.

6. §

A gazdasági együttműködés pénzügyi szabályai

/1/ A gazdasági együttműködés keretében a fegy
veres szervek kölcsönösen végezhetnek műszaki fejlesztési, 
beruházási tevékenységet, folytathatnak egymásnak beszerzé
seket, szolgáltatásokat, illetve értékesíthetnek egymásnak 
technikai felszereléseket, berendezéseket és egyéb anyagokat.

/2/ A haditechnikai termékek műszaki fejlesztésé
nek pénzügyi fedezetét a középtávú, illetve éves tervezés 
során a feladatot alapvetően végrehajtó fegyveres szerv 
költségvetésében kell biztosítani.

/3/ A közös létesítmények építésénél és rekonstruk
ciójánál a közös beruházásokra vonatkozó előírások szerint 
kell eljárni.

/4/ A közös beszerzések, illetve az egymásnak tör
ténő szolgáltatások és értékesítések folyhatnak térítés el
lenében, vagy térítésmentesen.

/5/ A kötelezően térítésmentes szolgáltatások körét 
a 3. számú melléklet tartalmazza.

/6/ A térítés ellenében végzett szolgáltatások 
és beszerzések pénzügyi elszámolásában különbséget kell 
tenni az alapellátások érdekében folyó, ill. a kölcsönö-
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sen, vállalkozás jelleggel végzett, a szabad kapacitás 
kitöltése érdekében folyó tevékenységek között.

a/ Az alapellátáshoz kapcsolódó közvetlen be
szerzések és szolgáltatások térítési díjaként csak a köz
vetlen ráfordításokat kell egymásnak megtéríteni.

b/ A vállalkozási jelleggel, a szabad kapaci
tás kitöltése érdekében egymásnak végzett szolgáltatás té
rítési díját a közvetlen ráfordítások alapján az érdekelt
ség figyelembevételével kell megállapítani.

c/ A két- és sokoldalú együttműködés keretében 
a közös teherviselés és az elszámolás módját a 19/1980. PM 
rendelet és a 107/1981. PM utasítás, valamint a jelen uta
sítás alapján kell rögzíteni.

7. §

Egyéb rendelkezések

/1/ Jelen utasítás 3. § /2/ pontjában felsorolt 
területek, illetve az egyes szakágak együttműködési rendjét
- a Honvédelmi Minisztérium vezetésével - az érintett fegy
veres szervek dolgozzák ki.

/2/ A helyi /területi/ jellegű két- és többol
dalú együttműködés kereteinek szabályait a fegyveres szer
vek együttesen adják ki.

13/ Jelen utasítás a kihirdetés napján lép ha
tályba, közzétételéről és végrehajtásáról az érintett szer-
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vek vezetői gondoskodnak. Egyidejűleg érvényét veszti 
az Országos Tervhivatal elnöke, a honvédelmi miniszter, 
valamint a belügyminiszter 00750/IV/1973. OT-HM-BM számú 
együttes utasítása.

Budapest, 1982. március hó

Csémi Károly vezérezredes s.k. dr. Horváth István s.k. 
honvédelmi minisztériumi belügyminiszter 

államtitkár

Borbély Sándor vezérőrnagy s.k. dr. Markója Imre s.k.
a Munkásőrség Országos igazságügyminiszter 

parancsnoka

dr. Hetényi István s.k. Faluvégi Lajos s.k.
pénzügyminiszter az Országos Tervhivatal

elnöke
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A kiadmány hiteles!

/Bakos József alhdgy./ 
TÜK vezető
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M E L L É K L E T E K

az SzH-50/IV/19 82. OT-PM-HM-BM-IM-MOP számú együttes
utasításhoz
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1. számú melléklet

AZ EGYEZTETÉS KÖRÉBE VONT HADITECHNIKAI MŰSZAKI FEJLESZTÉSI 
TÉMÁK ÉS A RENDSZERBEÁLLITÁSSAL, ILLETVE KIVONÁSSAL ÖSSZE

FÜGGŐ ESZKÖZÖK NOMENKLATÚRÁJA

FEGYVEREK:

Lövészfegyverek és tartozékai
Reaktív elven működő kézifegyverek és tartozékai 
Lövegek, aknavetők és tartozékai

LŐSZEREK ÉS ROBBANTÓESZKÖZÖK:

Lövészfegyverek lőszerei
Reaktív elven működő kézifegyverek lőszerei
Tüzérségi lőszerek
Aknavető gránátok
Jelző lőszerek
Kézigránátok
Műszaki robbantóeszközök
Aknák és műszaki záró harcanyagok

EGYÉB SPECIÁLIS MŰSZAKI BERENDEZÉSEK:

óvóhelyi berendezések
Vízszűrők
Mentesítő eszközök
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- 12 - Álcázó eszközök 
Üzemanyagellátó berendezések 
Egyéb spec. műszaki berendezések

JÁRMŰVEK:

Kerekes harcjárművek, páncélozott szállítóeszközök 
Terepjáró gépkocsik
Különleges felépítményű páncélozott és terepjáró 
tehergépkocsik
Vegyvédelmi felderítő és mentesítő járművek és egyéb, 
a haditechnikai termékek körébe tartozó gépjárművek
Vontatók és utánfutók
Önjáró munkagépek
Vízijárművek
Átkelési eszközök

SPECIÁLIS HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉKEK:

Rádióállomások:
nagy teljesítményű front- és hadsereg rádióállomások
közepes teljesítményű hadosztály rádióállomások
kisteljesítményű rádióállomások /ezred, zászlóalj, 
század, szakasz, tüzérségi, harckocsi és együttmű
ködési rádióállomások/

Rádiórelé berendezések

ÁTVITELTECHNIKA! BERENDEZÉSEK:

Vivőfrekvenciás távbeszélő berendezések 
Vivőfrekvenciás távíró berendezések 
Hibajavító berendezések 
Egyéb átviteltechnikai berendezések
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TÁVBESZÉLŐ ÉS TÁVÍRÓ BERENDEZÉSEK:

Tábori távbeszélő készülékek
Tábori távbeszélő és géptávíró központok
Géptávíró és képtávíró készülékek

OBJEKTUMOK VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES BIZTONSÁGTECHNIKAI ESZKÖZÖK

FELDERÍTŐ ÉS ZAVARÓESZKÖZÖK

KÜLÖNLEGES HANGOSÍTÓ ÉS HANGERŐSÍTŐ BERENDEZÉSEK, VALAMINT 
MAGNETOFONOK

KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK ÉS TÁPEGYSÉGEK:

Speciális antennák
Antennaerősítők
Rádióelőtétek
Teljesítményerősí tők
Tápegységek
Áramfejlesztő gépcsoportok

SUGÁRZÁS, SUGÁRSZENNYEZETTSÉG MÉRŐK, FELDERÍTŐ ÉS VEGYI 
FELDERÍTŐ MŰSZEREK:

Személyi doziméterek 
Sugáradagmérők
Sugárszint és szennyezettségmérők 
Automatikus vegyi sugárzásmérő műszerek 
Sugárfigyelők és jelző rendszerek 
Atomrobbantás-jelző műszerek 
Vegyi felderítő eszközök 
Vegyi tábori laboratóriumok
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OPTIKAI ÉS ELEKTRON-OPTIKAI MŰSZEREK:

Éjjellátó inframűszerek /aktív, passzív/
Gyalogsági fegyverek, lövegek és aknavető irányzékok 
Teodolitok, szintezők
Figyelő és mérőműszerek, távcsövek, távmérők

LABORATÓRIUMI ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK:

Radiológiai laboratóriumok
Tábori meteorológiai felszerelések
Egyéni laboratóriumi eszközök és berendezések

ORVOSI ESZKÖZÖK, KÉSZÜLÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK:

Tábori kórházak
Tábori sebészeti felszerelések
Egyéb orvosi eszközök tábori kivitelben
Mobil egészségügyi berendezések

LÉGZÉSVÉDELMI, EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐ- ÉS EGYÉB GYÓGYÍTÓ ESZKÖZÖK:

Gázálarcok 
Bőrvédő eszközök 
Különféle ampullák
Egészségügyi és sugárvédelmi tabletták

LŐPOROK, ROBBANÓANYAGOK ÉS PIROTECHNIKAI CIKKEK 
KÖZEPES ÉS KÖNNYŰ HELIKOPTEREK ÉS HAJTÓMŰVEK 
HADTÁP-TECHNIKA:

Tábori konyha
Sugárzás elleni tábori felszerelések 

KARHATALMI ESZKÖZÖK

- 14 -
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2. számú melléklet

A KÖTELEZŐ EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ALÁ VONT BERUHÁZÁSI 
CÉLOK NOMENKLATÚRÁJA

I. Általános célú beruházások

1./ A fegyveres szervek megyei, városi és járási 
igazgatási jellegű létesítményei, mint pl:

- kiegészítő parancsnokság, bevonulási központ,
- megyei RFK,
- városi és járási kapitányság,
- Munkásőrség önálló megyei és járási parancsnokságai,
- Vám- és Pénzügyőrség parancsnokságai

2./ A vezetékes és vezeték nélküli híradástechnikai 
létesítmények /rádióközpontok, erősítők, távkábelek, URH 
tornyok,stb/. Kivétel: az objektumokon belüli hírhálózat, 
telefonközpont és alállomásaik cseréje vagy új felszerelé
se.

3./ Szolgáltató jellegű létesítmények közül:

- hagyományos fegyverek /pu., géppu., tü. lövegek/;
- közúti és speciális gépjárművek, valamint a mű

szaki munkagépek;
- híradástechnika, speciális műszerek és eszközök ja

vítására szolgáló központi bázisok, valamint
- egyenruházati boltok;
- textiltisztító és javító üzemek.

- 15 -
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4./ Tárolótér beruházások közül:

- hagyományos lőszerek /pu., géppu gránát, tü. lő
szerek / ;

- üzemanyag /hagyományos/;
- hagyományos haditechnikai eszközök és felszere

lések ;
- élelmezési, ruházati anyagok;
- egészségügyi és egyéb anyagok

tárolására szolgáló központi raktárhálózatba és hadműveleti 
besorolásba tartozó raktárépületek, raktárak, tárolók.

5./ Közös használatra alkalmas központi és helyőr
ségi lőterek.

6./ Határátkelők. /FEP-ek/

7./ Egymással telekhatáros, illetve 500 m-en belüli 
körzetben szomszédosnak tekinthető objektumok ut, víz, csa
torna, villamosenergia, gáz, távhőellátást biztosító beru
házások, ezek nyomvonalai és fogadóállomásai, továbbá ki
sebb településekben /községek, falvak/ elhelyezett egységek 
ellátására szolgáló energia-fogadóállomások, központi kutak, 
hőenergia telepek, postai alépítmények.

8./ Két vagy több szerv által közösen hasznosított 
ezen fejezetben fel nem sorolt - objektumokban /telephelye
ken/ tervezett beruházás.

II. Szociális-kulturális-egészségüqyi ellátást célzó beruházások

1./ Szociális-kulturális célú beruházások közül: 

a/ lakásberuházások,
b/ szervezett üdültetési célt szolgáló üdülők,ÁBTL - 4.2 - SzH - 101/IV/1982 /15



c/ a központi kezelésű és a helyőrségi /területi/ 
művelődési intézmények, 

d/ a szakképesítést adó felső- és középfokú tan
intézetek és kapcsolódó kollégiumaik, 

e/ óvoda és bölcsőde, 
f/ nőtlen és átvonulási szállók.

2./ Egészségügyi létesítmények közül:

Központi hálózatba tartozó:
- kórház,
- rendelőintézet,
- szanatórium.

III. Az ingatlanok kezelőjének beruházási szándékkal össze 
nem függő kötelező egyeztetése

A fegyveres erők és testületek objektumai, telephe
lyei tervezett célszerűségi cseréje, tervezett felhagyása, 
a népgazdaság részére történő átadása.
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3 .  s z á m ú  m e l l é k l e t

A  k ö t e l e z ő e n  t é r í t é s m e n t e s  s z o l g á l t a t á s o k  k ö r e

1.  Igazgatás-rendészet
- Hadkiegészítési, meghagyási és mozgósítási tevékenység
- Fegyelmező zászlóaljban elhelyezett állomány ellátása
- Rendészeti, karhatalmi feladatok

2. Képzés, továbbképzés
- Honvédelmi elő- és utóképzés /MHSz/++/
- Akadémiai, főiskolai és tts. iskolai képzés+/

/Kivéve: - a hallgatók személyes járandóságait
- a speciális szakképzési szükségleteket/

3. Egészségügyi ellátás
- Járóbeteg kezelés az egészségügyi ellátás rendje szerint
- Kórházi ápolás
- Szanatóriumi gyógykezelés+/

4. Szociális ellátás
- Bölcsődei, óvodai, napköziotthoni ellátás /kivéve a közös 

beruházási és közös fenntartási költségviseléssel létre
hozott intézményeket/

- Üdültetések+/

5. Közművelődési intézmények /központi, helyőrségi, területi 
művelődési házak/ igénybevétele /kivéve a működési renden 
kívüli használatot/

6. Anyagi-technikai szolgáltatás
- KÜM átvétel
- Minisztertanácsi vagy közös miniszteri intézkedéssel el

rendelt egyéb feladatok

Megjegyzés: +/ a megállapított keretszám szerint
++/ a gépjárművezető-képzés kivételével
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