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Tárgy: A tűzoltóság területi szerveinek átadásával kapcsolatos 

pénzügyi és anyagi ellátási feladatok szabályozása.

A Kormány 2034/1971. (X. 27.) számú határozata alapján az Ál
lami Tűzoltóság területi szervei pénzügyi, anyagi-technikai ellá
tásának további rendjét és a tanácsi irányítás alá helyezéssel kap
csolatos gazdálkodási feladatok végrehajtását -  a pénzügyminisz
terrel és a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével egyetértés
ben -  az alábbiakban szabályozom.

oltóság) fenntartásával, működésével, fejlesztésével kapcsola
tos pénzügyi-anyagi szükségletek kielégítéséről -  az I. fejezet
ben foglaltak figyelembevételével -  1972. január 1-től a terü
letileg illetékes tanácsok -  a személyi és tárgyi feltételek biz
tosításáig átmenetileg a megyei (fővárosi) tanácsok -  gondos
kodnak.

2. A feladatok ellátásához a Belügyminisztérium az illetékes ta
nácsi szerveknek átadja:

a) A tűzoltóság fenntartására, működésére, fejlesztésére szol
gáló 1972. évi költségvetési előirányzatokat. Ezt követően 
a tűzoltóság fenntartásával felmerülő kiadásokról -  az 
1044/1970. (X. 15.) Korm. számú határozatban foglaltaknak 
megfelelően -  a Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos 
Parancsnoksága irányelveinek figyelembevételével -  az 
érintett tanácsoknak kell gondoskodniok.
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1. számú

UTASÍTÁSA

Budapest, 1972. évi január hó 31-én.

1. Az Állami Tűzoltóság területi szervei (a továbbiakban: tűz-



b) A IV. ötéves tervében alaptevékenységi beruházási célokra 
a tűzoltóság részére előirányzott keretösszeget éves bontás

ban a folyamatban levő beruházások tervezésének és kivite
lezésének befejezéséhez szükséges összeg kivételével.
A folyamatban levő beruházásokat még a Belügyminiszté
rium bonyolítja le. A Belügyminisztérium gondoskodik to
vábbá a tervezés a la tt álló műszaki kiviteli tervdokumen
tációk befejeztetéséről.

c) A tűzoltóság részére 1973- 75. évekre arányosan járó la
kásberuházási keretet.
A tűzoltóság 1972. évi lakásberuházásait még a Belügymi
nisztérium bonyolítja le és a lakások szétosztása is az eddigi 
gyakorlat szerint történik.

d) A kezelői, illetve bérlői jog átruházásával a tűzoltóság kizá
rólagos használatában álló ingatlanokat.

e) A tűzoltóság kezelésében levő összes berendezéseket, felsze
reléseket, járműveket és anyagkészleteket a nyilvántartások 
szerint, továbbá a BM TOP Központi Műszaki Raktárában 
tárolt és 1971. évről áthúzódó szállítással beérkező szakfel
szereléseket térítésmentesen.

f) A Belügyminisztérium -  kezelői jogának fenntartása és a 
fenntartási költségek arányos viselése mellett -  további 
használatot biztosít a tűzoltóság részére azon ingatlanokban, 
amelyeket jelenleg a tűzoltóság és más belügyi egység kö
zösen használ.

I.

A Belügyminisztérium feladatai a tűzoltóság anyagi-technikai 
és műszaki ellátásában

1. Meghatározza a központi beszerzésű tűzvédelmi szakfelszerelé
sek és egyéb termékek körét, valamint azok igénylési és ellátási 
rendjét. 

A tanácsok igénylése alapján a költségvetésükben jóváhagyott 
beszerzési előirányzat terhére végzi ezen termékek beszerzését, 
műszaki átvételét és az igénylő  tanácsok részére történő át
adását.

2. Meghatározza a tűzoltóság személyi állományának egyenruhá
zatát és biztosítja, hogy a tűzoltóság személyi állománya a szük
séges egyenruházati cikkeket a rendőrség ellátási rendszerébe 
bekapcsolódva szerezhesse be.

3. A belügyi szervekre hatályos üzemeltetési és forgalmazási fel
tételek mellett biztosítja hírhálózatán keresztül a tűzoltóság 
szolgálati hírösszeköttetéseit.
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A hírhálózat bővítése, új tűzoltó szerveknek a hálózatba való 
bekapcsolása a Belügyminisztérium esetenkénti engedélye alap
ján, a tanács feladata. Ugyancsak a tanács tartozik gondoskodni 
a hírhálózat használatához szükséges berendezésekről, eszkö
zökről, valamint ezek üzemképes állapotban tartásáról.

4. Gondoskodik a tűzoltó szakfelszerelések műszaki fejlesztéséről.

5. A BM TOP központi javító műhelye útján térítésmentesen 
végzi a gépezetes létrák, hab- és poroltók, daruk, szolgálati 
rádiókészülékek, továbbá -  az önálló javító részleg 1972. év 
folyamán történő műszaki és költségvetési leválasztásáig -  
a budapesti tűzoltóparancsnokság tűzoltó járműveinek revízió
ját, javítását.

6. Gondoskodik a tűzoltóság személyi állományának kiképzéséhez 
szükséges tankönyvek, szolgálati könyvek beszerzéséről, illetve 
előállításáról (1975. év végéig térítésmentesen).

7. Intézi a tűzoltóság katonai rendfokozatú és kinevezett polgári 
állományú tagjainak nyugdíj megállapításával összefüggő ügye
ket.

8. A belügyi dolgozókkal azonos feltételek mellett biztosítja a 
tűzoltóság személyi állománya (nyugdíjasai) és családtagjai 
egészségügyi ellátását, a közegészségügyi, járványügyi, mun
kaegészségügyi és munkavédelmi feladatok kivételével. A bu
dapesti tűzoltóparancsnokság állományában szolgálatot telje
sítők alapellátását a budapesti tűzoltóparancsnokság végzi.
A felvétellel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat az alapellátást 
végző orvos feladata.

9. A belügyi dolgozókkal azonos feltételek mellett az eddigi gya
korlatnak megfelelően a tűzoltóság személyi állománya részére 
biztosítja a Belügyminisztérium üdülőinek, gyermekneveltetési 
intézményeinek igénybevételét, a Belügyminisztérium által 
szervezett külföldi csereüdültetésben, bel- és külföldi gyógy
üdültetésben való részvételt.
A tűzoltóság személyi állománya és családtagjai a belügyi dol
gozókkal azonos feltételek mellett továbbra is látogathatják a 
Belügyminisztérium, illetve a fegyveres erők és testületek közös 
klubjait.

II.

Az átszervezéssel kapcsolatos egyéb intézkedések 

1. A tűzoltóság pénzügyi, anyagi-technikai ellátását az 5/1971. 
(XII. 24.) BM számú rendeletben és jelen utasításban foglaltak 
értelemszerű alkalmazásával továbbra is az 1971. december 
31-én hatályos parancsok, utasítások szerint kell végezni.
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2. A tűzoltóság személyi állománya által jelenleg bérelt és a ké
sőbbiekben részükre szolgálati jelleggel juttatott lakásokat 
,,fegyveres testületi (tűzoltósági) szolgálati lakás”-nak kell te
kinteni. E szolgálati lakások feletti rendelkezési jogot a buda
pesti, megyei tűzoltóparancsnokok gyakorolják.

3. A megyei rendőr-főkapitányságok és tűzoltóparancsnokságok 
között fennálló gépkocsi javítási kooperációt meg kell szün
tetni. A javításokhoz meglevő alkatrészkészletet az üzemelte
tett járművek arányában kölcsönösen meg kell osztani.

Jelen utasítás 1972. január 1-én lép hatályba. Végrehajtásáról -  
a Pénzügyminisztériummal, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalával, 
továbbá a BM I. Főcsoportfőnökség illetékes szerveivel egyetértés
ben -  a Tűzoltóság országos parancsnoka gondoskodjék.

KÓNYI GYULA s. k.
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Felterjesztve: m iniszter e lv társnak.
K ap ják : m iniszterhelyettesek.

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök.
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok, 
önálló osztályvezetők.

K észült: 140 példányban.
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