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UTASÍTÁSA
Budapest, 1972. évi június hó 19-én.

Tárgy: Az 5/ 1970. sz. főcsoportfőnöki utasítás módosítása.

Az éves költségvetés tervezési rendjének részletes szabályai tárgyá
ban kiadott 5/1970. I. főcsoportfőnöki utasítás módosítására vo
natkozóan az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki.

Az utasítás I. fejezetében foglaltakat hatályon kívül helyezem és 
helyébe az alábbiak lépnek érvénybe.

I.
KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉRE KÖTELEZETT SZERVEK 

KÖRE ÉS KÖLTSÉGVETÉSÜK TARTALMA

1. Jelen utasításomban, valamint a Terv és Pénzügyi Csoportfő
nökség által kiadott Tervezési Útmutatóban foglalt részletes elő
írások szerint éves költségvetési javaslat készítésére kötelezett:
a) Mind a saját, mind az ellátásilag hatáskörükbe tartozó, illetve 

utalt szervek működési és fenntartási kiadásaira, valamint a 
BM ötéves terve keretében jóváhagyott és az érintett költség- 
vetés készítésére kötelezett szerv részére visszaigazolt fej
lesztés jellegű szükségletekre vonatkozóan a központi terve
zés alá vontak kivételével,
-  a BM Határőrség Országos Parancsnokság,
-  a BM Karhatalom Országos Parancsnokság,
-  a BM Egészségügyi Intézetek Parancsnoksága,
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-  a BM Kormányőrség Parancsnokság,
valamennyi megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság,

-  a BM Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály,
-  a BM Központi Klub,
-  a BM Központi Konyha.

b) A gazdálkodásilag hatáskörükbe utalt anyagokból központi 
tartalékot képező készletek növelésére, vagy pótlására, to
vábbá a már jóváhagyott, de a költségvetés készítésére köte
lezett szervek részére még vissza nem igazolt fejlesztés jellegű 
szükségletekre, valamint azokra az anyagi-technikai eszkö
zökre, amelyekkel a szerveket térítésmentesen kell ellátni
-  a BM Anyagi és Technikai Csoportfőnökség,
-  a BM I/III. Csoportfőnökség,
-  a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség,
-  a BM Egészségügyi Osztály (BM Egészségügyi Intézetek 

Parancsnoksága),

c) A minisztérium központi és közvetlen külső szervei működé
sével kapcsolatos személyi és dologi szükségletekre, beleértve 
e szervek részére jóváhagyott fejlesztési igényeket is a köz
ponti tervezés alá vontak kivételével,
-  a BM I/ I. Csoportfőnökség Központi Pénzügyi Osztálya.

d) Az ellátásilag közvetlenül feladatkörébe tartozó szervek sze
mélyi és dologi jellegű szükségletei, a kezelésébe utalt objek
tumok fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költsé
gek, a minisztérium valuta és egyéb jogszabályilag meghatá
rozott speciális szükségletei vonatkozásában
-  a BM Külügyi Osztály.

e) A kezelésébe utalt BM tulajdont, vagy bérleményt képező 
sportlétesítmények fenntartásával és üzemeltetésével kapcso
latosan felmerülő személyi és dologi jellegű szükségletek, 
továbbá a BM spartakiádok rendezési és részvételi költségei, 
valamint külön rendelkezésben biztosított közvetlen egyesü
leti támogatás tekintetében
-  az Újpesti Dózsa SC.

f) Az állami tűzoltóság területi szervei részére szakfelügyeleti 
jogköréből kifolyólag a BM által biztosítandó szükségletek 
vonatkozásában
-  a BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága.

g) A BM valamennyi szerve számára központilag irányozza elő: 
 I/I CSOPORTFŐNÖKSÉG
-  a BM ösztöndíj szükségletét,
-  a BM kártérítési és a vásárolt ingatlanok kezelői jogá

nak megszerzésével kapcsolatos költségeket,
-  a HM-nél szolgálatot teljesítők illetményét és egyéb 

szükségleteit,
-  a HM katonai főiskoláin tanuló hallgatók, valamint a 

HM fegyelmező zlj.-ában büntetésüket töltők 03 kv-i 
rovatra tartozó kiadásait (szappan, írószer, stb.), továb
bá ruházati és élelmezési költségeit (Ft-ban).
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I/II CSOPORTFŐNÖKSÉG
-  a szolgálati és karhatalmi fegyver- és lőszerszükség

letet,
-  a légoltalmi és vegyivédelmi eszközöket (a kiképzési 

szükséglet kivételével),
-  a különböző HM szabályzatokat.

I/III CSOPORTFŐNÖKSÉG
A

-  a Belügyminisztérium éves műszaki fejlesztési és kuta
tási tervében jóváhagyott és általa kivitelezésre, vagy. 
kiviteleztetésre kerülő fejlesztési témák pénzügyi-, 
anyagi szükségleteit,

-  a híradó szakfelszerelések cikkjegyzéke, A, AE kategó
riájába sorolt kifejezetten híradástechnikai szakfelsze
reléseket,

-  a BM postai vonalhálózatának építési költségét,
-  a híradó berendezések ipari karbantartását, javítását és 

felújítását, a Határőrségnél üzemelők kivételével.

III/V CSOPORTFŐNÖKSÉG
-  a III. Főcsoportfőnökség szervei által alkalmazott, ope

ratív-technikai eszköznek minősített berendezések 
üzemfenntartásához szükséges anyagokat és eszközö
ket, továbbá

-  a III/V Csoportfőnökség feladatkörébe tartozó műszaki 
fejlesztési témák kivitelezésének pénzügyi-, anyagi 
szükségletét.

Az I/II., I/III. és III/V. Csoportfőnökség tervezi továbbá a sa
ját javítóbázisa, laboratóriuma, kutatóintézete -  beleértve a 
KVSZ-t is -  működéséhez szükséges gépeket, felszerelése
ket, szerszámokat, valamint e szervek által végzett javítás-
karbantartás és felújítás anyagszükségletét.
Az I/I. Csoportfőnökség biztosítja a norma-élelmezést foly
tató csapatalakulatok és szervek, valamint a kiemelt közét
keztetések „hús összesen” kontingensét, továbbá az import 
beszerzésre tervezett anyagigények tőkés és demokratikus 
deviza kihatását.
Az I/II. Csoportfőnökség gondoskodik továbbá a hivatásos  ál
lományúak egyenruházati anyagszükségletének biztosításáról 
(Ft-fedezet előirányzása nélkül).

2. A BM éves költségvetését a költségvetés készítésére kötelezett 
szervek javaslata alapján a Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség 
állítja össze.
A Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség köteles a BM költségveté
sének testületi megosztását is elkészíteni. Ennek elősegítése ér
dekében az I. b- g. pontokban megnevezett azon szervek, ame
lyek több belügyi testület szükségleteinek kielégítését tervezik 
az előirányzatokat testületenként és költségvetés készítésére kö
telezett szervenként is tartoznak megbontani.
A felsőfokú gazdasági szervek által központi tartalék képzésére 
tervezett előirányzatot „minisztérium központja” megjelölés 
alatt kell kimutatni.
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Az utasítás II/1 - c) és d) alpontjai helyébe a következő lép:
,,c) Költségvetési előirányzat rovatos összesítő: tartalmazza a 

tervezett előirányzatokat költségvetési rovatonként, a ki
adási és bevételi főösszegek negyedévenkénti ütemezését, 
továbbá a beterjesztő és jóváhagyási záradékot.”

,,d) Rovatos-tételes előirányzati táblák: (01 rovattól növekvő 
sorrendben) a szükségleteket költségvetési tételenként tartal
mazza).”

Az utasítás II/10. pont szövege helyébe a következőket kell fel
venni :

„A kötelezően központi beszerzésű termékeket, a fejlesztés jel
legű anyagigényeket, valamint azokat a termékeket, amelyek
nek egyedi beszerzési ára 5 000,-  Ft-ot meghaladja -  amenn

yiben a Tervezési Útmutató másképp nem rendelkezik -  téte
lesen (cikkenként) természetes mértékegységben és Ft-értékben 
kell előirányozni.
Az egyéb anyagigényeket csak termékcsoportonként összevon
tan Ft-értékben kell tervezni.”

Az utasítás III/7. pontjához új bekezdésként a következőket kell 
felvenni:

„A főkapitányságok általános felügyelete alá utalt gyermekin
tézmények fenntartási és működési szükségleteit a költségvetés 
készítésére kötelezett szerv szükségleteitől ugyancsak elválaszt
va „BM Bölcsőde”, ill. „BM Napközi Otthon” elnevezéssel kü
lön-külön szükségleti tervben kell előirányozni.”

Az utasítás III/9. pont 2. bekezdésében szereplő felsorolásokból 
„-  a központi beszerzésű anyagigényeket tartalmazó munka

lapokból” szövegrészt törölni kell.
Az utasítás IV/4. pontjában a második bekezdést törölni kell.
Jelen utasításomban foglaltakat első ízben az 1973. évi költségvetés 
készítése során kell alkalmazni.

KÓN YI GYULA s. k ,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Felterjesztve: m iniszter elv társnak  
K apják : m iniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, helyetteseik,
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok (3- 3 pld.), 
önálló osztályvezetők,
Újpesti Dózsa SC,
Orsz. parancsnokságok te rü le ti szervei.

K észült: 310 példányban.

-  4  -


