
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Anyagi és Technikai Főosztály " TITKOS "

104-2034/3/1956. Tárgy: 1957. évi szükségleti terv-
javaslat összeállítása.

Valamennyi Számadótest Parancsnokának, 
S z é k hel y e i k e n. 

A BM. Terv és Pénzügyi Főosztály 105-7270/1956. számú tervezési, 
utasítása alapján a BM. Anyagi és Technikai Főosztály 1957. évi 
tervutasítását kiadom.

I.
Általános rész

Az. 1957. évi szükségleteket az érvényben lévő normák és mérőszá- 
mok, valamint az állománytáblázatok szerinti létszám, illetőleg 
a meglévő létszám alapján kell meghatározni.
Azokra a cikkekre nézve, melyekre kidolgozott norma nem áll ren
delkezésre a szükségleteket az előző évek tényleges felhasználá
sa, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján kell megállapí
tani.
Amennyiben a számadótesteknek a szükségletek pontos megállapítása 
érdekében szükségük van az utalt számadótestek tervjavaslatára is, 
úgy azt jelen utasításomra való hivatkozással kérjék be.
A szükségleteket a takarékossági szempontok figyelembevételével 
kell megállapítani, Ügyelni kell azonban arra, hogy a túlzott mér
tékben való takarékoskodás ne akadályozza a szolgálati feladatok 
maradéktalan ellátását.
Ha az elkészített tervjavaslatok nem lesznek elég megalapozottak, 
ebből, kettős kár származik.
Nem tudjuk biztosítani egyrészt a szolgálat zavartalan ellátásá
hoz szükséges anyagi eszközöket, másrészt túltervezések állhatnak 
elő, amelyek további tápot adnak a pazarlásra, a szolgálat érdeké
ben nem szükséges felesleges készletek felhalmozására.
A számadótestek szükségleteinek kielégítése 1957. évben az álta
luk készített tervjavaslatok alapján fog megtörténni. Ezért különös 
gondot fordítson a tervjavaslatok, statisztikai táblázatok pon
tos összeállítására, mivel az azokban megtervezett anyagokon kí
vül a Főosztály terven felüli anyagigényeket biztosítani nem tud.
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A szükségleti tervjavaslatok elkeszítésének módját részleteiben 
az alábbiak szerint szabályozom:
1 . / Tervkészítés üteme.

Az 1957. évi tervjavaslatok elkészítése három ütemben törté
nik.
a./ Az első ütemben a számadótestek szükségleti tervjavasla

tot készítenek az 1 9 5 7 . évi feladataik ellátásához szük
séges - a részletezésben megjelölt - központi beszerzésű 
cikkekre, a központilag biztosítandó, azonban a helyi ke
reskedelemben beszerzendő /keretes/ cikkekre, valamint a 
központi beszerzésű szabad cikkekre.

 A helyi beszerzés alá tartozó szabad cikkeket tervezni nem 
kell, ezek tervezése az 1957. évi elemi költségvetés össze
állításakor történik, melynek módját a BM. Terv és Pénzügyi 
főosztály költségvetési utasítása fogja szabályozni. 
A számadótestek tervjavaslatai fejlesztéssel kapcsolatos 
szükségleteket nem tartalmazhatnak.
A BM. Központi Ellátó osztálya tervezze meg a BM. Kultúr- 
otthon, a központi klubbok és a minisztériumi konyhák szük
ségleteit is.
A megyei főosztályok pedig a társadalmi egyesületek /OTE., 

/ RE., BÖE./ és a megye területén lévő klubbok szükségleteit 
is.
A számadótestek szükségleti tervjavaslataikat szakosztályok 
szerinti bontásban az utasításomhoz csatolt minták alapján 
készített formanyomtatványokon kötelesek 1956. július 2-ig 
az illetékes szakosztályoknak felt erjeszteni.
A 3,4,5,6,7,8 ,9 ,1 0 ,1 5 ,14,15,16,19,20,21,22. és 23. számú for
manyomtatvány minták alapján készített szükségleti tervja
vaslatokat, munkalapokat, és statisztikai adatszolgáltató la-, 
pokat két példányban kell elkészíteni. A tervjavaslatok, mun
kalapok és statisztikai adatszolgáltató kimutatások egy pél
dányát az illetékes szakosztálynak kell felterjeszteni, a 
második példány a számadótestnél marad.
A 12. számú tervjavaslatot három példányban kell elkészíte
ni és a részletezésben foglaltak szerint kell eljárni.
Az 5. számú minta alapján elkészített - 1957. évi méretes
ruházati szükségletek termelő helyenkénti bontásáról va- 
lamint a 7. számú minta alapján készített - a méretnagyság 
megoszlásáról szóló - statisztikai kimutatásokat a tervja
vaslattól k ülön 1956. augusztus 31-ig kell a Ruházati osz
tálynak felterje szteni.
A Belügyminisztérium központi parancsnokságainak /főosztá
lyok, osztályok,/ központi anyagi szükségleteit az Anyagi 
és Technikai Főosztály Központi Ellátó osztálya méri fel.
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Jelen utasítom alapján a Központi Ellátó osztály Vezetője 
készítsen a BM. parancsnokságok /főosztályok, osztályok / 
részére tervezési köriratot. Ebben azonban vegye figyelembe, 
azok speciális körülményeit. Egyik központi parancsnokság
gal se terveztessen híradástechnikai, operatív technikai és 
egészségügyi anyagokat, eszközöket, mert ez a Hír. osztály, 
a IX. Főosztály és az Egészségügyi osztály hatáskörébe tar
tozik.
A BM. központi szükségleteinek megterveztetésé vel egyidejű
leg kérje be az esetleges fejlesztési adatokat is, illetve 
az olyan országos igényeket, amelyeket a számadótestek nem is 
merhetnek. A fejlesztéssel kapcsolatos szükségleteket külön 
tervjavaslatban összesítse.

b./ Második ütemben az Anyagi és Technikai Főosztály szakosz
tályai a számadótestek által megküldött szükségleti terv
javaslatokat felülbíráljak és kiegészítik az esetleges fej
lesztési adatokkal, valamint az általuk központilag terve
zett anyagokkal és cikkekkel.
Az összesített igényeket az Anyagi és Technikai Főosztály szak- 
osztályai a 105-7270/1956. számú tervutasításban előírt mó
don megküldik a Terv és Pénzügyi Főosztály Tervosztályának.
A fent írt tervutasításban elrendelt II. ötéves terv időszak
ra vonatkozó, részlet javaslatok összeállítása központi számí
tás alapján történik, ezekhez a munkálatokhoz a számadótestek 
adatokat nem szolgáltatnak.

c./ Harmadik ütemben a szakosztályok által készített összesített 
tervjavaslatot a Terv és Pénzügyi Főosztály felülbírálja, jó
váhagyás után a keretszámokat, illetve tervszámokat a szak
osztályokkal közli.
A szakosztály ok kötelesek a jóváhagyott tervszámok alapján 
a számadótestek szükségleti terveit 1956. november 30-ig 
visszaigazoIni.

2./ A számadótesteknek nem kell tervezni:
a./ A fegyver, lőszer, tüzéroptikai anyagokat, valamint ezek 

karbantartó anyagait, gépjárműveket, gépjármű alkatrészeket, 
gépjármű gumiabroncsokat és köpenyeket, motorkerékpár, és 
kerékpár gumiabroncsokat és köpenyeket, gépjármű üzem és ke
nőanyagokat, katonai szabályzatokat, továbbá az élelmiszer 
fogyóanyagokat, műszaki anyagokat és cikkeket. Ezen anyagok 
és cikkek tervezése részben megtörtént, illetve a szakosztá
lyok által központilag történik.

b,/ Kiképzési anyagokat. Ezeket az anyagokat és cikkeket a rész
letezésben felsorolt, szervek tervezik meg.
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c./ Üdülők; napközi-otthonok, bölcső dék igényeit, /BM. Üdülési 
Központ tervezi meg./

d./ A híradó szolgálattal kapcsolatos anyagokat és felszerelése
ket. /BM. Hír. osztály tervezi meg./

e./ Az operatív technikai anyagokat, fotó eszközöket és fotóanya
gokat. /BM. IX. Főosztály tervezi meg./

f./ Kiképzési és tömeg sportanyagokat. /Dózsa S.E. tervezi meg./
g./ Vállalatokkal végeztetendő munkálatok anyagszükségleteit. 

/bérmunka szükségleteket/ Amennyiben ezt rendkívüli körül
mények ino kolnák a tervjavaslatban a szükségleteket rész- 
Ietesen indokolni kell. 

h./ Azokat a szükségleteket, melyeknek kielégítéséhez csak pénz
re van szükség. /Szolgáltatás jellegű kiadások, közüzemi di
jak, javítások, stb./

3./ Meg kell tervezni:
a./ A közétkezésekhez szükséges élelmiszer fogyóanyagokat, mivel

ezen igények a részletezésben meghatározott módon külön keret
ből lesznek biztosítva.

b./ A megyei főosztályoknak és a Budapesti Főosztálynak az 1957. 
év folyamán felállításra kerülő körzetmegbízotti helyek meg
valósításához szükséges anyagokat.

A szükségleti tervjavaslatot valamennyi számadótestnek szolgálati ágan
ként külön-külon a tervutasítás mellékletei alapján készített nyomtat
ványokon a kiadott részletes jegyzékek sorrendjének megfelelően kell 
elkészíteni. Az utal t számadótestek igényét részletezni nem kell, hanem 
ezeknek az igényeknek a számadótest tervében kell szerepelniük. Teh át 
minden számadótest az utasítasít á s  II. részében részletesen meghatározott 
anyagokra é s cikkekre egy szükségleti tervjavaslatot készítsen, mely 
az utalt számadótestek igé nyeit is tartalmazza.
Az utalt számadótestek igényeit felterjeszteni nem kell.
4./ Általános szempontok.

Parancsnok /Vezető/ elvtárs jelen utasításomat ismertesse és a 
feladatokat az érdekeltek bevonásával beszélje meg. A tervezési 
munka megszervezésénél használják fel az előző évi gyakorlati 
tapasztalatokat.
A hadtápparancsnok /anyagi osztályvezető/ jelen utasításomban fog
laltak alapján a tervező munka végrehajtására készítsen részletes 
munkatervet.
A feladatok megállapítása, illetőleg a munkaterv elkészítése után 
össze kell gyűjteni a tervezéshez szükséges adatokat /létszám,
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lég m3, utalt számadótestek igényei, stb./ Fentieken kívül 
figyelembe kell venni meg a számadótes t anyagkészleteinek 
elhasználódási fokát is. Meg kell állapítani azoknak a cikkek
nek a mennyiségét, melyeknek elhasználódási foka oly nagymér
vű, hogy azokat ki kell selejtezni.
A szükségleti tervjavaslat egyes - a szakosztályok szerinti rész
letezésben meghatározott - tételeit indokolni kell. Az indoklás
ba fel kell tüntetni, hogy a tervezett mennyiségből milyen meny
nyiséget tervez a hiányok feltöltésére, a  használat
ban levő anyagok pótlására, lecserélésére. Milyen az a mennyi-
ség, amely előre láthatólag 1956. év végéig selejtessé válik 
illetve kiselejtezésre kerül.
Különös gondot kell fordítani a takarékosságra, azonban a ta
karékosság nem mehet a szolgálat rovására.
Ügyelni kell továbbá arra, hogy az előző tervidőszak hibái meg 
ne ismétlődjenek.

Szükségleti tervjavaslat összeállítása.
1./ Ruházati és felszerelési anyagok tervezése.

A számadótestek ruházati és felszerelési anyagainak tervezése 
két ütemben történik.

a./ központi beszerzésű cikkek tervezése,
b./ szabad beszerzésű cikkek tervezése,

A központi beszerzésű cikkek tervezése részben a számadótestek 
elemi tervjavaslatai alapján, részben pedig központi tervezés
sel történik.

A számadótestek által tervezendő központi beszerzésű cikkek kö
rét .az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák. A számadóteste k 
elemi tervjavaslatot az abban felsorolt cikkekre készítsenek, 
valamint a Részletes Jegyzék "15. kiegészítő cikkek csoportjá
ból, azokra a cikkekre, amelyek elhasználódtak és pótlásuk szük- 
sége ssé válik.
A szabad beszerzésű cikkek forint szükségletének megtervezése 
a BM. Terv és Pénzügyi Főosztály által kiadásra kerülő költség
vetési utasítás alapján fog megtörténni.
Az elemi költségvetés készítésekor kell megtervezni a Részletes 
Jegyzék"  1 3. műhelyfelszerelés és 14. kel lékek" csoportja alá 
tartozó cikkeket a 2325- 2326, 2391- 2419, 2441- 2445, 2447- 
2449, 2453- 2470, 2473- 2733, 2740, 2746, 2752, cikkszámú cikkek 
kivételével, amelyek tervezése központilag történik.
Ugyancsak az elemi költségvetés készítésekor kell megtervezni 
a fürdetés, mosatás, vegytisztítás, hajvágatás, valamint a pol
gári ruha vásárlási uta lványo k költségeit is.
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Az 1957. évi szükségleteket csak a meglévő állományra kell ter
vezni, fejl esztés, vagy létszá m f e Itöltés jellegű szükségleteket , 

és tartalékkészl eteket a számadótestek nem tervezhetnek, 
ezek tervezése központilag történik.
Nem tervezhetők továbbá a 8-12. csoportba tartozó cikkek /polgá
ri ruházat, gyermek ruházat, nem rendszeresített ruházat, rab 
ruházat, sportruházat és felszerelés/ valamint a kulturális szük
ségletek /tancruha, dekorációs anyag, stb./ sem. A Bv. sátoralja
újhelyi tanműhelyében lévő fiatalkorú elítéltek részére szükséges 
ruházat kivételével, amelyet tervezni kell.
A ruházati és felszerelési anyagok tervjavaslatát az utasítás mel- 
lékleteként kiadott 3,4,5,6,7,8 ,9. számú mintáknak megfelelő nyom
tatványokon kell elkészíteni és felterjeszteni. A tervjavaslatok 
adatainak kidolgozásánál az alábbiak szerint kell eljárni;
a./ Létszám kimutatás készítése.

A  számadótest létszámadatait a 3. számú minta szerinti kimuta-táson testületenként külön-külön kell összeállítani. A rendőr-

ség és a BM. VII. Főosztály állományába tartozók is külön- 
külön kimutatáson szerepeljenek. Nem kell külön kimutatásba 
foglalni a Bv. Parancsnokság állományában szolgálatot teljesí
tő sorállományúakat. A Bv. Parancsnokság állományában szolgá
latot teljesítő sorállományunkat a Bv. állományra vonatkozó 
3. számú kimutatásba kell felvenni, de külön sorba, mert ré
szükre más ruházati ellátást biztosítunk, mint a hivatásos 
állománynak.

N e m kell továbbá külön-külön kimutatni a főosztályok vegyes, 
állományát sem, hanem ezek létszámát a testületültnek megfe
lelő táblázatban kell szerepeltetni. A táblázatok létszámada
tait nagy körültekintéssel, pontosan kell megállapítani, mert 
ennek hiányában a számadótestek központi tervezésű cikkekből 
jelentkező 1957. évi szükségleteit biztosítani nem tudjuk.
A létszám táblázatokat számadótestek Személyzeti osztályá
nak közreműködésével kell elkészíteni, és az elkészült táb
lázatok helyességét a Személyzeti osztállyal is igazoltatni
kell.
A 3. számú minta "I. II., III, norma összesen” és "V., VI., VII, 
norma összesen" hasábjában szerepeltetni kell a X. normába 
tartozók, a FEP-en szolgálatot teljesítők, valamint a lovas- 
szolgalatot ellátók létszámát is, azonban ezek adatait a minta 
melléklet összesen hasábjai után lévő részletező hasábokban 
külön-külön is ki kell mutatni, Nem kell felvenni a 3. számú 
minta alapján készített kimutatásba a IX. normába tartozók 
létszámát.
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b./ Keretes ruházat tervezése.
A számadótest személyi állományá nak 1957. évi méretes ru
házat szükségleteit a I-VII., valamint a X.. normába tarto- 
zókra vónatkozóan a ruházati nyilvántartó lapok adataiból
kell megállapítani, figyelembevé ve a jelenleg kiadott és
használatban lévő cikkek viselé si idejének lejártát.
A méretes ruházatok tervjavaslatát a 4 . számú minta szerinti
nyomtatványon kell elkészíteni és felterjeszteni.
A számadótest által tervezendő méretes ruházati cikkek kö
rét az 1. számú melléklet tartalmazza.
A 4. számú minta alapján készített tervjavaslatba csak után-
pótlási szükségletek tervezhetők. Meg kell azonban tervezni 
az utánpótlási szükségléten felül a folyó évben felvételre 
került rendőr, tűzoltó, és bv. állományú tiszthelyettesek 
1957.-ben már esedékes fésűs ruházatát, továbbá a tiszti 
állományú nő elvtársak szóló szoknya szükségletét is. /fésűs 
és tropikál ruhához 2 db. szoknya jár./
A méretes ruházati cikkek szükségletét negyedéves bontásban 
kell tervezni és a negyedéves szükségleti adatok együttes 
összegét összszükségletként is ki kell mutatni.
Ügyelni kell arra, hogy a negyedéves bontásba beírt adatok 
összege az éves összszükséglettel megegyezzen.
Különösen fontos az évi szükségleten belül a negyedévenkénti 
szükségletek pontos összeállítása, mivel az 1957. évi után
pótlási szükségletek igénylése és kiutalása ennek alapján 
fog történni.
Vegyes szervek /megyei főosztályok/ a több testület által 
használt cikkek szükségletét - ne testületenként külön-külön 
hanem - ruha színenként összevontan tervezzék. Pl. a tűzoltó
ság és bv. szürke fésűs zubbony szükséglete összevontan állí
tandó össze. Az összszükséglet egy-egy testületre vonatkozó a- 
datát a 9. és 10. számú hasábba kell testületekre bontva fel
tüntetni. Ha tehát a számadótest évi szükséglete szürke fésűs 
zubbonyból 200 db. a 9. és 10. hasábban ki kell mutatni, hogy 
ebből pl. 120 db. a tűzoltóság és 80 db. a bv. szolgálat ré
szére szükséges.
A méretes ruházati szükségletet méretnagyság szerint tervezni 
nem kell.
A méretes ruházatokat készítő szövetkezetekkel és tanácsi 
vállalatokkal kötendő szállítási szerződések, valamint a gyár
tási feltételek /létszám, gép, stb./ biztosítása érdekében 
azoknak a számadótesteknek, melyeknek területén több termelői 
fiók is működik az éves és negyedéves szükségletet fiók bon
tásban is ré szletezni kell. Pl. a Bács-Kiskunmegyei Főosztály-
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nak - melynek terültén három fiók működik - kék tiszti posztó 
zubbony szükséglete éves vonatkozásban 80 db., részleteznie 
kell, hogy pl. a 30 db-ból Kecskeméten 40 db-ot, Kiskunhala
son 20 db-ot, Baján ugyancsak 20 db-ot kíván elkészíttetni. 
Ugyanez vonatkozik a tiszti boxcsizma tervezésére is. Az egyes 
cikkek éves és negyedéves fiókok szerinti bontását az 5. szá
mú minta szerinti kimutatáson kell elkészíteni. 

c./ Előre gyártott ruházat tervezése.
Az előre gyártott ruházati szükségleteket a 6. számú minta sze
rinti nyomtatványon kell megtervezni és felterjeszteni. Az ada
tok kidolgozásánál a b./ pontban felsoroltakat értelemszerűen 
alkalmazni kell.
A tervezendő cikkek körét a 2. számú melléklet tartalmazza. A 
mellékletben szereplő cikkeket a melléklet sorrendjében kell 
a nyomtatványon felsorolni. Az 1957. évi szükségleteket negyed- 
évenkénti bontásban is ki kell mutatni. Ügyelni kell arra,hogy 
a 4 - 7 . hasábban feltüntetett negyedéves mennyiségek összege 
a 8. hasábban szereplő mennyiséggel megegyezzen. A szükségle
tet cikkenként és ezen belül ruha színenként kell tervezni, a 
testületi bontást a 9-14. hasábokban kell kimutatni a b./ pont
ban foglaltakhoz hasonlóan.
A Hőr. és BKH. alakulatok, valamint a bv. számadótestek a 9- 
1 4 . hasábokat nem töltik ki.
A tervezésnél az évi teljes szükségletet kell kiszámítani és 
a tervjavaslatba beállítani, tekintet nélkül arra, hogy ebből 
a szükségletből milyen mennyiséget tud az 1957. január 1.-én 
mutatkozó raktárkészletből fedezni. A tervezés alapját a b./ 
pontban felsorolt bizonylatok, valamint az állománytáblázatok 
és az érvényben lévő normák adatai képezik. A számadótesteknek 
azonban csak a meglévő létszámra kell tervezni. Az állománytáb
lázat és a tényleges létszám közötti feltöltetlen létszámra 
- a 3. sz. kimutatás külön sorában kimutatott adatok alapján - 
központilag fogok tervezni.
Azoknál a cikkeknél, amelyek több testületnél vannak rendszere
sítve, mint pl. legs. bőrszárú csizma, fekete férfi félcipő, 
stb. az összevont éves szükségleten és negyedéves bontáson kí
vül a szükséglet testületi megoszlását is ki kell mutatni.
Pl. valamely számadótestnél 1957. évi fekete férfi félcipő 
szükséglet 250 pár, ezt a mennyiséget testületi bontásban is 
pl. BKH. 20 pár, Légó 30 pár, rendőr 50 pár, vasútbiztosító 
10 pár, tűzoltó 90 pár, bv. 50 pár, ki kell mutatni. Ügyelni 
kell az adatok összegszerű helyességére.

a./ A  6. számú minta szerinti nyomtatványon megtervezett előre- 
gyártott, ruházati cikkek méretnagyságairól a 7. számú minta 
szerint méret statisztikát kell készíteni. A statisztikai adatokat 
tartalmazó kimutatásokat a 6. számú mintán elkészített tervja
vaslat negyedéves bontásának megfelelően negyedévenként és 
ruha színenként /kheki, kék, szürke/ külön-külön kell összeállí
tani.
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Méretnagyságokat csak a 2. számú mellékletben feltüntetett 
cikkekre kell összeállítani.
Felhívom a figyelmét az egyes cikkek méretnagyságainak a 
pontos megállapítására, mivel ennek hiányában a számadótes
tek 1957. évi szükségleteit zavartalanul biztosítani nem 
tudjuk. Fontos a méretnagyságok pontos megállapítása azért 
is, mert ezzel a nem megfelelő méretek felhalmozódását is el- 
kerülhetjük.
Az állománytáblázat és a meglévő létszám között mutatkozó 
létszám-hiány szükségletének központi tervezéséhez a méret- 
nagyságok megoszlását az előző évek tapasztalata alapján 
a számadótesteknek kell meg állapítani. A hiányzó létszám mé
ret statisztikáját a 7. számú minta szerint készített nyomtat
ványon külön kell elkészíte ni.

\

Egyben felhívom figyelmét arra is, hogy a statisztikai ki
mutatásban feltüntetett negyedévi összszükségletnek meg 
kell egyezni azzal a mennyiséggel, amelyet a 6. számú minta 
alapján készített tervjavaslatában az egyes negyedévek össz- 
szükségleteként feltüntetett. A méretnagyságok felsorolásá
nál az egyes nagyságszámokhez beírt mennyiségek összege meg 
kell, hogy egyezzen a negyedévi szükséglet mennyiségével.

e./ Védőruházat tervezése.
Védő és munkaruházati szükségletet a 8. számú minta alapján 
készített nyomtatványon kell megtervezni, a számadótest vé
dő ruházatra vonatkozó létszámadatainak, norma szerinti védő
ruha szükségletének és a készleteknek feltüntetése mellett.
A védő ruházati szükségleteket férfi és női bontásban kell 
kimutatni. A 8, számú, minta kimutatás mindazokat a szolgála
ti beosztásokat és védőruházati cikkeket tartalmazza, melyre 
vonatkozóan a tervjavaslatot össze kell állítani, a számadó
testek minta alapján készített nyomtatványába azonban csak 
azokat a tételeket kell felvenni, melyekre vonatkozóan a szá
madótest tervjavaslatot készít.
A védő és munkaruházat tervjavaslatának elkészítésekor az 
alábbiakat kell figyelembevenni:
1./ A KÖMI vállalatok állományába tartozók részére, valamint 

a KÖMI, vagy más vállalatok által foglalkoztatott elítél
tek részére védőruházatot tervezni nem lehet. Ezek szük
ségletét a foglalkoztató vállalatok tartoznak biztosítani.

2./ Védőruházatból kétszeres ellátás nem tervezhető. PI. min
den sorállományúnak a VIII. norma szerint jár vattaruházat, 
tehát ha a sorállományú egyben gépkocsivezető is, részére 
ilyen címen külön vattaruhát tervezni nem lehet.

3./ Azok részére, akiknek kétféle ellátást állapít meg a 
norma /pl. a szakácsoknál gumicsizmát, vagy bakancsot/ 
védőruházatként csak vagy az egyik, vagy a másik cikket 
lehet tervezni. 
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4./ A bv. objektumokban működő, de foglalkozásukat foly
tató elítélt orvosok létszámát a Belügyminisztérium or
vosaitól elkülönítve kell feltüntetni, ugyanez vonatko
zik az elítélt ápolókra is.
A  Korvin Ottó Kórház, /Mosonyi u. rendelő intézet/ és a 
Szamuelly Szanatórium a védőruha szükségletét - a normától 
és a táblázatban felsorolt cikkektől függetlenül - a tény
leges szükségletének megfelelően /a létszám, a készlet, 
és a szükséglet feltüntetésével/ tervezze meg, a tervja
vaslatban fel kell tüntetni a tervezett cikkek színét, 
alapanyagát, közelebbi meghatározását is. 

A 8. számú mintának megfelelő nyomtatványon külön kell meg
tervezni azokat a védőruházati cikkeket, amelyeket a norma

ezideig nem biztosít, azonban a szolgálat ellátásához feltét
lenül szükségesek.
A védő és munkaruha szükségleteket - testületi bontás nélkül - 
egy mennyiségben kell megállapítani. A létszám hasábba a 
számadótestnél az egyes szolgálati beosztásokra rendszeresí
tett összlétszámot kell bejegyezni, férfi, illetve nő bon
tásban függetlenül attól, hogy jelenleg valamennyi rendsze- 
resített hely be van-e töltve, vagy sem, és arra a beosztás
ra hivatásos, vagy polgári állományú van-e rendszeresítve.
A "szükséglet norma szerint" hasábba férfi és nő bontásban 
az egyes cikkeknél azokat a mennyiségeket kell bejegyezni, 
amelyeket az egyes szolgálati beosztásokra vonatkozóan a nor
ma az állománytáblázat szerinti létszámot illetőleg az egyes 
szolgálati beosztásokra meghatározott /pl. állóőrszem/ létszá
mot figyelembevéve előír. Pl. 5 szakács után 2 db. szakács
kabátot számítva a szükséglet 10 db.
A készlet hasábba az alábbi mennyiségeket kell összevontan 
feltüntetni:
1./ Mindazokat a készleteket, melyek jelenleg védőruházat

ként használatba ki vannak adva és utánpótlásuk 1957. 
év végéig nem szükséges,

2./ Mindazokat a készleteket, amelyek jelenleg a számadótest 
raktárában vannak és folyó évben utánpótlásként kiadásra 
kerülnek, de kihordási idejük 1957. év végéig nem jár le.

3./ Mindazokat a készleteket, amelyek jelenleg a számadótest 
raktárában tárolnak és folyó évben már nem kerülnek ki
adásra. /1957. évben lesznek csak kiadva./

Nem kell azonban a készlet megállapításakor figyelembe venni, 
a VIII. norma alapján kiadott, vagy ilyen célra tárolt cikke
ket pl. a sor legs. vattaruházatát, törölközőjét, rabtörülkö- 
zőjét, stb.
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f./ Tanfolyamok gyakorló ruha szükségletének tervezése.
Az önálló és utalt számadótestként működő rendőr, tűzol
tó, bv. tanfolyamok gyakorló ruházatának biztosítása 
érdekében az érintett számadótestek gyakorló ruha szük
ségleteiket egyszerű kimutatáson jelentsék, A kimutatás 
az alábbi adatokat tartalmazza:

1./ sorszám,
2./ cikkszám,
3./ cikkek megnevezése,
4./ cikk mennyiségi egysége,
5./ a használható gyakorló ruházati kész

let mennyisége osztályozási érték sze
rinti bontásban és összesen.

g./ Tájékoztató adatok bekérése.
A ruházati és felszerelési cikkek központi tervezéséhez 
szükséges mérőszám adatokat a 9. számú minta szerinti adat- 
szolgáltató jelentésben kell felterjeszteni.

2./ Vonatanyagok tervezése.
Vonatanyag és lófelszerelési anyagból a 11. számú melléklet
ben felsorolt cikkek utánpótlási szükségletét kell megtervez
ni.
Ha a számadótest új főcikket tervez, a kiegészítő cikkeket kü
lön megtervezni nem szabad. /Pl. az 51 M. 2 fogatú fémágyas 
járműhöz szükséges, rudat, hámfát, ülésdeszkát, stb./ Kiegé
szítő cikkekből csak a meglévő főcikkek hiányzó cikkei ter
vezhetők.
A lovagló felszerelések, járművek, szügyhámszerszámok és ezek 
alkatrészeinek tervezésénél a szervezésben megállapított jármű 
és lólétszámot, a kutyafelszerelések tervezéséinél pedig az ál
lományban lévő kutyák számát kell figyelembe venni.
Tábori főzőeszközök, mozgókonyhák, bukóüstök csak tábori el
helyezésben és elvonulás alkalmával vehetők igénybe. Mozgókony
hákat és bukóüstőket tehát csak ilyen célra és az elvonuló 
létszámot figyelembevéve lehet tervezni.
Állandó elhelyezésben történő főzés céljaira börcsök üstök 
tervezhetők.
Patkoló anyagot a szervezésben megállapított lólétszám és a 
norma szerint kell megtervezni a nyomtatvány ’’megjegyzés” ha
sábjában fel kell tüntetni a tervezett patkó, patkósarok, pat
kólemez, patkóköröm, patkőszeg, stb. mennyiség méretnagyságát.
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Nyomsáv karbantartó eszközökből csak a jelenlegi készlet al
katrészeinek pótlására szolgáló cikkeket lehet tervezni. /Eke
vas, tárcsalemez, csoroszlya, traktorvontatású nyomsáv karban
tartó eszközök, tartozékok, stb./
A kiselejtezésre kerülő szolgálati állatok pótlására szükséges 
lovakat és kutyákat a BM. Anyagi és Technikái Főosztály Vonat
anyag alosztálya központilag tervezi.
A vonatanyagok tervjavaslatát a 10. számú minta szerinti nyom
tatványon kell elkészíteni és felterjeszteni.

3./ Papír, irodaszer, kiképzési anyagok tervezése.
a./ Papír és irodaszer anyagok tervezése.

A nyomdai papírszükséglet, valamint a központi beszerzésű 
titkos borítékok, fénymásoló papír és lágyviasz tervezése 
központilag történik. A számadótesteknek csak az alább fel
sorolt papíripari termékekből kell tervjavaslatot készí
teni:

cso magolópapír  kg.
műszaki papír /rajzpa- 
pír/ kg.
karton-lemez kg.
nátronzsák kg.
hullámpapír és lemez kg. 
nyomdai doboz k g .

A felsorolt anyagok közül a csomagoló papír, nátronzsák, 
hullámpapír és lemez és a nyomdai doboz szükségletet in
dokolni kell.
A  helyi beszerzésű papír és irodaszer anyagok forint szük
ségletét a BM. Terv és Pénzügyi Főosztály által kiadásra 
kerülő Költségvetési utasítás szerint kell biztosítani.

b./ Kiképzési anyagok tervezése.
A kiképzési anyagok tervjavaslatát az alábbi szervek készí
tik el:

BM. Hőr.Parancsnokság Harckiképzési osztálya,
BM. BKH.Parancsnokság Harckiképzési osztálya,
BM. ORK. X. osztály,
BM. Bv. Parancsnokság őrszolgálati és kiképzési osztálya, 
BM. Légoltalom Országos parancsnokság kiképzési osztálya,
BM. Dzserzsinszkij Tiszti iskola,
BM. XIII. osztály őrségi zj.,
BM. Központi Ellátó osztály.

Kiképzési anyagokból tervezni kell a kiképzési anyagok 
Részletes Jegyzékében szereplő mindazon anyagokat, melyek
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az 1957-os kiképzési év alatt a kiképzés sikeres végrehaj- 
tása érdekében szükségesek.
A tervjavaslatot készítő parancsnokságok és szervek terv- 
javaslataikat a kiképzési anyagnormák, a nyilvántartások, 
valamint a kiképzési utasítások /tematikák/ alapján a ki
képzési anyagok Részletes Jegyzékének sorrendjében állít
sák össze.
A tervjavaslatok készítésénél vegyék figyelembe csapataik 
és szerveik esetleges szervezési változásait is.
Az ORK X. osztálya kiképzési anyag tervjavaslatában tervezze 
meg a BM. VII. Főosztály szerveinek kiképzési anyagszükség
leteit is.
A BM. Központi Ellátó osztály tervjavaslatába dolgozza be 
a Központi Fegyverraktár, valamint a BM. Tanulmányi osztály 
lőlap szükségleteit.
A tervjavaslatba katonai szolgálati könyveket felvenni nem 
kell.
A papíripari termékek és kiképzési anyagok tervjavaslatát 
a 10. számú m inta szerinti nyomtatványon kell elkészíteni és 
felterjeszteni.

4./ Élelmezési osztály gazdálkodási körébe tartozó anyagok tervezése.
a./ Élelmiszer takarmány /ló, kutya, sertés táp/ ágy- és alom

szalma tervezése.
Az élelmiszer, takarmány ágy- és alomszalma szükségleteket 
a K-2 keret ellátásban részesülő /norma élelmezést folyta
tó/ csapatok és szervek részére az Élelmezési osztály köz
pontilag tervezi,
A közétkezések /konyhák, klubbok/ szükségleteit a következé
sekkel rendelkező számadótesteknek kell tervezni.
A tervjavaslatot a 12. számú minta szerinti nyomtatványon 
kell három példányban elkészíteni. Az elkészített tervja
vaslatból egy példányt az Anyagi és Technikai Főosztály 
Élelmezési osztályához, egy példányt pedig ezzel egyidejűleg 
a megyei tanács kereskedelmi osztályának kell megküldeni, 
illetve felterjeszteni. A harmadik példány a. számadótestnél 
marad.
A közétkezések szükségleteit az eddigi gyakorlati tapaszta
latokat figyelembevéve nagy körültekintéssel kell felmérni 
mert az Élelmezési Osztály a közétkezések részére élelmiszert 
és italféleségeket nem tervez, tehát közétkezési szükségle- 
teket nem is biztosít. Az Élelmezési Osztályhoz felterjesz-
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tett tervjavaslat csak statisztikai jellegű. A tervjavas
lat elkészítésénél figyelembe kell venni az utalt száma
dótestek és az alárendelt gazdálkodási alegységek közétke
zéseinek és klubijainak szükségleteit is.

b./ Szappan és borotvaszappan tervezése.
A norma szerint illetményes szappant, és borotvaszappant a 
BM. valamennyi testülete részére az Élelmezési osztály 
központilag tervezi.
A mosatáshoz szükséges szappant a számadótesteknek kell 
megtervezniük. A mosatási szappan szükségletet a 13. szá
mú minta szerint elkészített nyomtatványon kell tervezni.
A tervjavaslat elkészítésénél figyelembe kell venni az utalt 
illetve alárendelt szervek szükségleteit is. A bányavállala
toknál foglalkoztatott elítéltek részére szappant tervezni 
nem szabad.

c./ Statisztikai jelentések,
A Hőr. számadótestek a 14. számú minta szerint statisztikai
kimutatáson jelentsék az 1955. július 1-től, 1956. június
30-ig levágott sertések számát, a levágott sertések termé
keiből normán belül felhasznált mennyiséget, továbbá a jelen
legi sertés állomány darab számát.
Amennyiben a BKH., Légó, vagy más norma gazdálkodást foly
tató számadótesteknél is volt a fent említett időszakban ser- 
tésvágás, úgy a statisztikai kimutatást ezek a számadótestek 
is készítsék el. /A közétkezések által vágott sertésekre 
ez nem vonatkozik./
A  Hőr. számadótestek, valamint a BKH. 5. őrségi zj, a 15. 
számú minta szerinti kimutatáson jelentsék, az 1955. évi 
március 18.-ám kelt 104-20/3-1955. számú rendelet alapján 
1955. július 1-től 1956. június 30-ig - a tisztek és tts.- 
ek valamint a családtagok részére - térítés ellenében ki
adott élelmiszer mennyiségét.

d./ Élelmezés-felszerelési anyagok tervezése
A központi beszerzés körébe tartozó élelmezés-felszerelési 
anyagokat - 1 6, számú mellékletben felsorolt anyagok ki
vételével az Élelmezési osztály központilag tervezi.
A 16. számú mellékletben felsorolt anyagokból felmerülő 
szükségleteket a helyi viszonyoknak megfelelően a számadó
testeknek kell tervezni, mivel ezen anyagok mennyiségei az 
új normában "szükséglet szerint” szöveggel vannak meghatá
rozva.
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A helyi beszerzés körébe tartozó élelmezés felszerelési 
anyagok tervezése a BM. Terv és Pénzügyi Főosztály által 
kiadásra kerülő költségvetési utasítás alapján fog megtör
ténni.

5./ Építési és elhelyezési anyagok tervezése.
A számadótestek építési és elhelyezési anyag tervjavaslata 
két csoportra oszlik.

a./ az elhelyezési anyagok tervjavaslatára és
b./ tüzelő anyagok tervjavaslatára.

a./ Elhelyezési és berendezési anyagok tervezése.
Az elhelyezési és berendezési anyagok tervjavaslatát a 
17. számú mellékletben felsorolt elhelyezési és berende
zési anyagokra kell elkészíteni az abban megadott sor
rendben. Amennyiben a számadótestnek olyan berendezési 
tárgyra is szüksége van, amelyet a melléklet nem tartalmaz, 
azt a tervjavaslat végén külön tervezze be. Az ilyen anya
gok tervbe való beállítása kizárólag csak a berendezési 
tárgyakra vonatkozik. 
A 17. számú mellékletben nem szereplő helyi beszerzésű 
fogyó anyagokat a költségveté s összeállításakor kell meg
tervezni.
A bútor, berendezési tárgyakat az érvényben lévő norma, szer
vezési létszám és az ennek alapján kialakított kellálladék 
alapján kell tervezni. A pontos tervjavaslat összeállítása 
érdekében a már kialakított kelIálladékot felül kell vizs
gálni, hogy az a számadótest jelenlegi szervezésével össz
hangban álljon,
A kellálladékot az új szervezésnek megfelelően kell fi
gyelembe venni.
Bútor, berendezési tárgyakat csak igen indokolt esetben 
lehet tervezni. A hiányként mutatkozó berendezési tárgya
kat elsősorban a használaton kívülálló készletek megjaví
tásával, felújításával kell pótolni. A tervjavaslatba be
állított bútor berendezési tárgyak minden tételéről külön 
szöveges indoklást kell készíteni és azt a tervjavaslat
hoz kell csatolni.
A tervjavaslatba beállított berendezési tárgyak szükséges
ségét az indoklásba számadatokkal is igazolni kell. Pl. a 
számadótestnek a szervezés alapján összesen 50 db, íróasz
talra van szüksége /kellálladék/ készlet 30 db. kisméretű, 
10 db, nagyméretű és 5 db. kezelőasztal. A 30 db, kisméretű 
íróasztalból 3 db. selejtes, ezért a tervjavaslatba 8 db. 
íróasztalt állítottunk be.
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A tervjavaslatba a szabványon kívüli berendezési tárgyak le
cseréléséhez, vagy javítással használható állapotba hozható 
berendezési tárgyak pótlásához szükséges mennyiséget beállíta
ni nem szabad.
Nem lehet megtervezni továbbá az olyan berendezési tárgyakat, 
amelyek norma szerint ugyan járnak, de más méretben a számadó
test saját készletéből biztosíthatók. Pl, ha a kisméretű 
íróasztal hiány, a nagyméretű íróasztal többletből pótolható. 
Hasonló képpen nem lehet megtervezni a Kmb. irodák, berendezé
séhez folyó évben kiadott kezelőasztalok helyett az íróasztalt 
sem.
Nem tervezhetnek a számadótestek olyan berendezési tárgyakat, 
sem, amelyek az érintett számadótestnél nincsenek rendszeresít- 
ve: Pl. Hőr. és BKH, csapatok rendőrkék Tük. ládát, bejelentő 
szekrényt, stb., vagy a megyei szervek legs. polcfogast, pisz
toly és lőszer szekrényt, stb.
A Hőr. és BKH. csapatok a készletükben lévő zárolt újonckikép- 
zési bútor berendezési tárgyakat a tervjavaslat összeállításá
nál ne vegyék figyelembe. A zárolt újonckiképzési anyagmennyi- 
séget a munkalap "van" hasábjába nem kell beállítani.
Megyei /Budapesti főosztályok az 1957. évi Kmb. anyagszükség- 
letet külön kimutatásba csatolják tervjavaslatukhoz. A Kmb. 
anyagszükségletek összeállítása során, vegyék figyelembe a fel
állításra kerülő Kmb. irodák számát és a megszüntetésre kerülő 
alegységek berendezési tárgyait.
Az 1956. év folyamán felállított, de hiányosan felszerelt Kmb. 
irodák berendezési anyagszükségletét a tervjavaslatba beállíta- 
ni nem lehet, mivel azok biztosítására a korábbi felmérések 
alapján a BM. Építési és elhelyezési Osztály még folyó évben 
intézkedni fog.
A Kmb.-k anyagszükségletéből tehát csak az 1957. évben fel
állításra kerülő irodák  berendezé si szükségletei tervezhetők.
A szöveges indoklásba meg kell jelölni, hogy a tervjavaslat
ban szereplő berendezési tárgyak hány Kmb. felállításához szük
ségesek. 
Nyári táborozáshoz szükséges bútor és berendezési tárgyakat a 
számadótestek nem tervezhetnek, a szükségleteket az illetékes 
parancsnokságok javaslatai alapján biztosítjuk.
Épület- asztalos és ács faanyagokat a számadótestek kizárólag a 
saját erőből /háziműhelyben/ elvégezhető javítási munkákhoz 
tervezhetnek. A tervjavaslat indoklásánál külön meg kell jelöl
ni, hogy a tervezett faanyagból mennyit terveznek berendezések, 
javítására, illetve mennyit az épületek karbantartásához.
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Továbbá meg kell jelölni azt is, hogy a betervezett faanyagot mi
lyen méretben igénylik. Pl. mennyi 25 mm-es, 40 mm-es stb. fenyő- 
fűrészáru, vagy mennyi 5, vagy 6 mm-es enyvezett lemez szükséges. 
Ugyanez vonatkozik a norma szerint megtervezendő épületkarbantar
tó anyagokra is.
A börtönök, munkahely parancsnokságok, illetve megyei főosztályok 
épületkarbantartó anyagból a börtön épületek karbantartásához 
és felújításához szükséges anyagmennyiségeket - külön tervjavas
latban - normán f elül is betervezhetik, amennyiben a munkálato
kat házilag el tudják végeztetni.
A külön tervjavaslatba tervezett anyagok indoklásában meg kell je
lölni, hogy a tervezett anya okból a már felterjesztett felújí
tási előtervnek melyik tételében szereplő felújítási munkát kíván
ja házilag elkészíttetni.
Konyhai üstök, központi fűtés berendezések /kazán, radiátor/ és 
az épületek üzemeltetéséhez szükséges gépi berendezések, /motorok 
szivattyúk/ pótlását csak abban az esetben lehet tervezni, ha az el
használódás olyan mérvű, hogy üzemeltetésük, felújítási, nagyjaví
tási munka elvégzésével sem biztosítható. Gépi berendezés tervezé
se esetén az elhasználódott gép egyedi törzslapját, illetve annak 
másolatát a tervjavaslathoz kell mellékelni.
Gépi berendezések indoklásában meg kell jelölni az üstök átmérő
jét és mélységét, a folyadék tartályok hosszúságát, a szélességét 
és mélységét, a szivattyúk típusát, fordulatszámát, áramkörét, 
liter/perc teljesítését és azt, hogyhány lépcsős szivattyúra van 
szükség.
Azok a számadótestek. amelyeknél a vízszolgáltatás saját kezelésű 
motorok, vagy szivattyúk útján történik, vízhúzó motorból, vagy 
szivattyúból legfeljebb 3 db. tartalékkészletet tervezhetnek. A 
tervjavaslathoz egy azonos típusú motor, vagy szivattyú egyedi 
törzslapjának másolatát és részletes indoklást kell csatolni.
A tervjavaslat elkészítésének gyakorlati végrehajtása.
A számadótesteknek a 17. számú mellékleten feltüntetett elhelyezési 
anyagokat a 18. számú minta szerinti munkalapon alegységenként külön 
sorba kell tervezni.
A 18. számú munkalapot az alábbiak szerint kell kitölteni:
Az "egység megnevezése" hasábba fel kell sorolni azokat az egysé
geket //szerveket/ amelyek a számadótestek utaltságába,illetve  
alárendeltségébe tartoznak és részükre a számadótest elhelyezési 
anyagot tervez..
Az "anyag megnevezése, cikk száma, mennyiségi egysége, stb." ha-
sábokba a 17. számú melléklet sorrendjében azokat a berendezési 
tárgyakat és anyagokat kell beírni, amelyekre a számadótest terv- 
javaslatot készít. A mellékletben szereplő, de a számadótest részé
re nem szükséges cikkeket a munkalapokra felvenni nem kell.
A "kell" hasábba a berendezési tárgyaknál a norma és mérőszám alap
ján járó mennyiséget, épületkarbantartó és tisztogató anyagoknál 
pedig a mérőszámot kell beírni. /Mérőszámok - az érintett egységek 
elhelyezésére szolgáló épületek nyilvántartási lapján bejegyzett 
adatok - beépített légtér m3-ben, alapterület m2-ben stb./
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A "van" hasábba a berendezési tárgyaknál a nyilvántartás szerin
ti összkészletet kell beírni. /A selejtnek minősülő, de még ki 
nem selejtezett anyagokat is beleértve./ Mivel a berendezési 
tárgyak tervezésénél az azonos rendeltetésű, de más típusú normán 
felül mutatkozó cikkeket is figyelembe kell venni, a felesleges 
cikkek mennyiségét a már bejegyzett szám fölé + előjellel be kell 
írni.
Pl. ha a kisméretű íróasztal szükségletet nagyméretű és egyéb író
asztallal pótolták - kisméretű íróasztal készlet 52 db. , ¡nagymére
tű és egyéb íróasztalból pedig normán felül 30 db, van kiadva 
- akkor a "van" rovatba a kisméretű íróasztal sorba 52 db-ot kell 
bejegyezni és föléje + 30 db-ot kell írni. A tervezés során figye- 
lembeveendő készlet tehát összesen 82 db. asztal lesz. Ha a száma- 
dótestnek kellálladéka kisméretű íróasztalból 82 db., vagy ennél 
kevesebb, kisméretű íróasztalt tervezni nem szabad.
Épület karbantartó és tisztogató anyagok tervezésénél a "van" hasá
bot üresen kell hagyni.
A "hiány" hasábba berendezési tárgyaknál az előző bekezdésekben fog
laltak alapján megállapított "kell" és "van" mennyiségek különbö
zetet kell beírni.
A "normán felűli igény" hasábba bútor berendezési tárgyakból azt a 
mennyiséget kell beírni, amely a számadótestnek a selejtes /még 
ki nem selejtezett/ cikkek pótlására szükséges.
Az "igényelt összmennyiség" hasábba a bútor, berendezési tárgyakból 
a  "hiány" és a "normán felüli igény" hasábokba bejegyzett mennyi
ségek összegét, épületkarbantartó és tisztogató anyagokból pedig 
a számadótest norma és mérőszám, illetve ennek hiányában a tapasz
talati adatok alapján meghatározott éves szükségletét kell beírni.
A 18. számú minta alapján készített munkalap a számadótest szükség
leteinek kidolgozására szolgál, azt a BM. Építési és elhelyezési 
osztályához felterjeszteni nem kell, a számadótestnek kell megőriz
nie.
A számadótestek elhelyezési és berendezési tervjavaslatát a 18. 
számú munkalap adatai alapján a 19. számú minta szerinti nyomtat
ványon kell elkészíteni, illetve felterjeszteni.
A munkalap szerinti összszükségletet és annak negyedéves bontását 
a ketté osztott 4-8 számú hasábok alsó sorába kell bejegyezni, A 
felső sor a BM. Építési és elhelyezési osztály bejegyzésére szolgál
A tervjavaslatot és annak indoklásait a számadótest parancsnoka 
/vezetője/ és a hadtápparancsnoka /anyagi osztály vezetője/ írja al

b./  Tüzelő anyagok tervezése.
A tüzelőanyagok tervezése a mérőszámok és a 1 04 - 2 0 1 9 /9 6 /1 9 5 5 .  szám 
alatt kiadott "Ideiglenes tüzelőanyag norma" alapján történik.
A számadótestek 1955. évben megállapított és a tüzelőanyag szük
séglet kiszámítási alapját képező mérőszámokat vizsgálják felül, 
illetőleg egészítsék ki. Az azóta bekövetkezett változásokat a mé
rőszám kimutatásaikon helyesbítsék, hogy azok alapján a tényleges 
tüzelőanyag szükséglet megállapítható legyen. Felméréseket a
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mérőszámok megállapítása céljából csak ott kell végezni, 
ahol a mérőszámokban változás következett be, vagy a felmé
rés eddig nem történt meg.
Az 1957. évi tüzelőanyag szükségletet minden számadótestnek 
a csatolt 20,21. és 22. számú munkalap minták alapján készí
tett nyomtatványon kell megtervezni.
 1./ fűté si szükséglet tervezése.

A fűtési tüzelőanyag szükségletet a mérőszámok és a norma 
alapján a 20. számú munkalap minta szerinti nyomtatványon 
kell tervezni.
A munkalapon a számadótesthez tartozó valamennyi alegységet 
/utalt számadótestet/ és Kmb.-t fel kell sorolni. A Kmb.-t 
külön csoportban a nyomtatvány végére kell felvenni.
Az egyes alegységek fűtött helyiségeinek lég m3 adatait a 
normának megfelelően fűtési típusonként kell a munkalapra 
felverni, majd a mérőszámokat összegezni kell.
A munkalapokon fel kell tüntetni azt is, hogy az egyes szer
veknél lévő kazánokat milyen tüzelőanyaggal fütik. Pl. tatai 
dara, dió I. koksz, stb. Gázfűtés esetén a gázzal fűtött 
helyiségek lég m3-ét a kimutatásba felvenni nem szabad.
Az éves tüzelőanyag szükségletet fűtési típusonként, az ösz- 
szeget mérőszám adatok és a norma szerint illetményes mennyi
ségek összeszorzásával kell megállapítani. Majd ezek össze
gezésével megállapított éves fűtési tüzelőanyag szükségletet 
kerek méter q.-ra kiegészítve a kimutatás utolsó sorába kell 
jegyezni. 

3./ Főzési szükséglet tervezése.
Főzéshez szükséges tüzelőanyagot a 21. számú munkalap minta 
szerinti nyomtatványon kell megtervezni. Erre a munkalapra 
csak azokat az alegységeket kell felvenni, ahol csapat élel
mezés, közétkezés vagy elitélt konyha van.
A napi átlagos étkezési létszámot abba a rovatba kell feltün
tetni, amelyik norma típusba a konyha az étkezési létszám 
figyelembevételével tartozik. Pl. 20 fős étkezési létszám 
esetén a "1 1 -2 5” rovatba 20-at kell beírni.
A munkalapon csak a szénnel, koksszal, vagy fával üzemel
tetett konyhák szükségletét szabad tervezni. Gázzal, vagy 
villannyal történő főzés esetén szenet tervezni nem lehet.
A munkalapon feltüntetett létszám adatokat /mérőszámokat/ 
össze kell adni. Az éves főzési tüzelőanyag szükségletet 
az összesített mérőszám adatok és a norma szerint illetmé-
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nyes mennyiségek összeszorzásával kell megállapítani. A 
norma szerint illetményes tüzelőanyag mennyiséget kerek 
méter q.-ra kiegészítve a munkalap utolsó sorába be kell 
jegyezni.

3./ Fürdetési, mosatási és kenyérsütési szükséglet tervezése.
Ezeket a szükségleteket a 22. számú munkalap minta szerin
ti nyomtatványokon kell megtervezni, a munkalapokra az 
alegységeket kell felvenni, ahol fürdetés, mosatás, vagy 
kenyérsütés történik.
A heti fürdetési létszámot a norma típusnak megfelelő ro
vatba kell bejegyezni. Pl. 79 fő fürdetési létszám esetén 
a "76-100." rovatba 79-et kell beírni. Amennyiben a fürde
tés két, vagy több részletbon történik a teljes létszámot 
abba a rovatba kell beírni, ahová az egyszerre fürdők lét
száma alapján tartozik. Pl. egy 60 fős őrs legénysége két 
turnusba, szerdán és szombaton fürdik, ez esetben a fürde
tési létszámot a -60-at - a "26-50" rovatba, kell bejegyez- 
ni. 
Ugyanezen a nyomtatványon kell megtervezni a mosatáshoz 

é s a kenyérsütéshez szükséges tüzelőanyag mennyiségét is.
- A munkalapnak erre a célra szolgáló rovataiba fel kell tün
tetni, hogy az egyes szerveknél naponta hány kg. kenyeret 
sütnek, illetőleg hetenként hány kg. ruhát mosnak. Pl. ha 
egy szervnél négynaponként 500 kg. kenyeret sütnek, a napi 
átlag tehát 125 kg. ebben az esetben 125-öt kell a megfele
lő rovatba bejegyezni.
A munkalap mérőszám adatait össze kell adni.
Az éves fürdetési, sütési és mosatási tüzelőanyag szükség
letet az összegezett mérőszám adatok és a norma szerint szük
séges mennyiségek összeszorzásával kell megállapítani.

4./ Az 1957. évi tüzelőanyag tervjavaslat összeállítása.
A számadótestek 1.2.3. pontban foglaltak szerint megállapí- 
tott tüzelőanyag szükségleteit a 23. számú minta szerinti 
tervjavaslatban kell összesítve megtervezni és tüzelőanyag 
fajták szerint részletezni. 
A mérőszámokat tartalmazó munkalapok /20.21.22. számú minta 
.szerinti mellékletek/ utolsó soraiban szereplő tüzelőanyag 
mennyiségeket a 23. számú minta szerinti tervjavaslat meg
felelő rovataiba /"b" hasábba/, mint illetményes tüzelő 
anyagot kell beírni. A fürdetéshez, főzéshez, fűtéshez, mo
satáshoz és kenyérsütéshez szükséges tüzelő anyag mennyisé
gek külön-külön megállapított összemennyiséget a " c. " rovat- 
ban kell kimutatni.
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Amennyiben az állandó mérőszámok és norma alapján megállapí
tott tüzelőanyag szükségleten kívül más célra is szükséges 
tüzelőanyag, ezt a mennyiséget ugyancsak a "c." rovat "F" 
jelzésű sorába kell feltüntetni. /Pl. újoncbevonulás, nyári 
táborozás, stb./ Ezután a "c" rovatba bejegyzett mennyisé
geket összegezni kell.
Az összesített éves szükséglet 4000 kalória értékű szénben 
értendő. Mivel azonban a tüzelőanyagok fűtőértéke különbö
ző, a norma szerint járó 4 000 kalóriás tüzelőanyagban meg
állapított éves szükségletet felhasználásra kerülő tüzelő
anyag kalória értékeknek meegfelelően át kell számítani.
A 23. számú tervjavaslat mintában fel vannak sorolva a leg
gyakrabban használt tüzelőanyag fajták és azok fütőértéke. A 
tüzelőberendezésektől függően ki kell választani azt a szén
féleséget, amelyik felhasználásával, a tüzelőanyagok kalória 
értekét a leggazdaságosabban lehet kihasználni. Kályhafűtés 
esetében a dunántúlon lévő számadó testek balinkai kockasze
net, az alföldön délnógrádi darabos szenet, míg az ország 
keleti felében és a borsodi bányavidéken lévő számadótestek 
berentei, somsályi szenet tervezzenek. A kazánok üzemelteté
séhez azok rostélyainak megfelelően dara, vagy dió szenet 
míg a kokszkazánok üzemeltetéséhez és az expressz-heating rend
szerű légfűtéshez minden esetben kokszot kell tervezni. 
A 23. számú minta szerinti tervjavaslat "e" oszlopában, feltűn- 
tett fűtőértékek figyelembevételével a szükségleteket az aláb
biak szerint kell átszámítani:
A 4000 kalóriás szénben megállapított szükségletet megszo
rozzuk 4000 -el és elosztjuk a szükséges tüzelőanyag fajta 
kalória értékével.
Például:
a./ Kályhafűtésre illetményes 12000 q, 4000 kalória szén, 

délnógrádi darabos szénnel kívánunk fűteni. Ebben az 
esetben az alábbi számítást végezzük el:

1 2 .0 0 0  x 4 . 000 = 4 8.000.000
48.000.000 : 3.600 =13.333 q. 

Tehát: 12.000 q, 4 .000 kal. fütőértékű szén 13.333 q. 
délnógrádi darabos szénnel egyenértékű.

b./ Főzéshez összesen illetményes 10.000 q, 4 .000 kal.szén.
A tüzelőanyag norma alapján az iiletményes mennyiség 
3 0 %-a fában számítható fel. A többi mennyiség pécsi 
brikettben szükséges. A tűzifa kalória értéke 3.200, a 
pécsi brikett, kalória érték 5.000 Számításunk tehát a 
következő:
/7 .0 0 0 q. 4000 kalóriája tüzelőanyag pécsi brikettben,

3 .000 q, 4000 kalóriája tüzelőanyag pedig tűzifában 
szükséges./
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7 .000 x 4 .000 = 28.000.000
28.000.000 : 5 . 000 = 5 -6 00 q. pécsi brikett.

3 .000 x 4 . 000 = 1 2 . 0 0 0.000
1 2 .000.000 : 3.200 = 3 ,7 5 0 q. tűzifa.

Tehát betervezhetünk a fenti esetben 5.600 q. pécsi 
brikettet és 3 .7 5 0 q. tűzifát.

c./ Fürdetéshez illetményes 8. 000 q. 4000 kalóriás szén.
Ebből 5.000 q. kazánban /tatai diószén tüzelés mellett/ 
3 .000 q. fürdőkályhákban /berentei kockaszén tüzeléssel/ 
kerül felhasználásra. Számításunk az alábbi:

5 . 0 0 0 x 4 . 0 0 0 = 2 0.000. 000
20.000.000 : 4 . 8 5 0 = 4 . 1 2 3 q. tatai diószén,

3 . 0 0 0 x 4 . 000 et 1 2 .000, 000
1 2 .000.000 : 3 . 2 00 = 3 . 7 5 0.q. berentei kockaszén.

Tehát: tervezhető 4 . 1 2 3 q. tatai diószén és 3.7 5 0 q. 
berentei kockaszén.

Az átszámítás eredményeként kapott betervezhető mennyiségeket 
a tervjavaslat /2 3. számú minta/ "f" rovatába kell bejegyez
ni.
Az így megállapított mennyiségek képezik a számadótest éves 
tüzelőanyag szükségletét.
A tervjavaslat "megjegyzés" rovatába fel kell tüntetni a szá
madótest és alegységeik által 1 9 5 5 . július 1-től 1 9 5 6. június 
30-ig felhasznált tüzelő mennyiséget. A budapesti és a megyei 
Főosztályok ezenkívül azt is jelentsék, hogy az éves felhasz
nálásból mennyi volt a Kmb.-k fogyasztása.
A budapesti, a váci és a sopronkőhidai országos börtönök had- 
tápparancsnokai a tüzelőanyag szükségletüket, a Vasmegyei 
Főosztály anyagi osztály vezetője pedig a szombathelyi megyei 
börtön éves tüzelő szükségletét a helyi Kömi. vállalattal 
is közölje, mivel ezeknek a bv. szerveknek szénszükségletét 
az illetékes Kömi. vállalat tartozik biztosítani.
A kovácsszén és faszén szükségletet az elhelyezési anyagok 
tervjavaslatában kell megtervezni.
Az alágyújtós megvásárlásához szükséges pénzfedezetet az ele
mi költségvetésben kell biztosítani.

6 . / Gépjármű anyagok és cikkek tervezése.
a./ Üzemanyagból tervezni kell: a számadótesteknek a petróleum, re

pülőbenzin, repülő motorolaj, kristály benzol és lakbenzin 
szükségletüket.
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Továbbá az olyan üzemanyag szükségleteket, melyek nem a gép
járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához szükségesek. Mint 
pl. az agregátorok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot, he
lyiség világítási, vagy mosatási szükségleteket.
A segéd üzemanyag féleségek, mint pl. a dinamó olaj, transz
formátor olaj, C.olaj, általános gépzsír, stb. beszerzéséhez 
szükséges forint keretet a költségvetésben kell biztosítani. 
Biztosításuk érdekében - mivel ezek általában súlyhatár alatti 
tételek és így szabadon beszerezhetők - a helyi ÁFORT-tal szer
ződést kell kötni.

b./ Műhelyfelszerelésekből az alább felsorolt cikkeket kell tervez
ni:

Zsírzoágyú komplett, Vontatórúd 3 m-es rugós,
'Garázsemelő mechanikus 5 to. Tecalamic zsírzóprés cső- 
Garazsemelő mechanikus 10 to. vel 200 cm3.
Motortartó bak 2 to. Lubzsírzó prés 100 cm3.
Motortartó bak 4 to. Lubzsírzó prés 200 cm3.

c./ Meg kell továbbá tervezni a hazai gépjárművek cikkjegyzékében 
szereplő cikkszám és pontos megnevezés feltüntetésével a D A- 
04-7.-től a DA 04-24 cikkszámokig felsorolt üzemanyag tároló 
edényzetet, valamint a gépjárművekhez szükséges indító karokat 
/kurbli/ a gépjármű típus pontos feltüntetésével.

 A gépjármű tervjavaslat felterjesztése alkalmával a felterjesz
tésben jelenteni kell, hogy a szerv állományában lévő Csepel 
tehergépkocsikból hány db. tehergépkocsi van olyan, amelyikhez
1 db., illetve hány db. van olyan, amelyikhez 2 db. akkumulátor
szükséges.
A gépjármű anyagok és cikkek tervjavaslatát a 10. számú minta 
szerinti nyomtatványon kell elkészíteni.

Egyszerű jelentés formájában jelenteni kell továbbá valamennyi
számadótestnek a gépjárműparkjára vonatkozóan:
1./ Típus és rendszám szerint azokat a gépkocsikat, amelyeknek 

elhasználtság! foka, olymérvű, hogy BM. szolgálatra alkalmat
lanok és ezért 1957. évben a népgazdaságnak való átadásuk szük
ségessé válhat. A kiértékelést tartalmazó jelentést a normá
ban meghatározott lefutási km., az elvégzett nagyjavítások, 
valamint a gk. jelenlegi állapota alapján kell megszerkeszte
ni.

2./ A szolgálat ellátásához 1957. évben előreláthatólag szükséges 
futási km-t. A jelentést típus szerinti bontásban /szgk., tgk. 
mkp., stb,/kell elkészíteni.

3./ A 2. pont alapján megtervezett futási km-hez szükséges benzin, 
motorolaj és gázolaj mennyiségét.

4./ Részletes havi és típus szerinti bontásban az 1957. év folya
mán szükségessé váló nagyjavítások számát a km. lefutási normák 
figyelembevételével.
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5./ Azokat a cikkeket, amelyeknek beszerzését a helyi kereske
delem útján javasolja.

7./ Fegyverzeti és műszaki anyagok tervezése.
Fegyverzeti anyagokra vonatkozóan a számadótesteknek tervjavas
latot készíteni nem kell, a Részletes Jegyzékben felsorolt va
lamennyi fegyverzeti cikk és anyag tervezése központilag törté
nik.
Műszaki anyagokra vonatkozóan a számadótesteknek újabb tervja
vaslatot készíteni ugyancsak nem kell, mivel azok tervezése a 
Fegyverzeti és műszaki osztály által kiadott 104-1060/1956. szá
mú tervutasítás alapján megtörtént.

Felhívom Parancsnok /Vezető/ elvtárs figyelmét, hogy a tervjavaslat 
összeállításánál a legnagyobb körültekintéssel járjanak el. A ter- 
vező munka menetét munkaterv alapján ellenőrizzék, a tervezéshez szük
séges adatokat biztosítsák.
A tervező munka végrehajtásához, illetve a tervjavaslatok elkészíté
séhez szükséges nyomtatványokat a számadótesteknek házilag kell el
készíteniük. A végleges számokat a nyomtatványokba csak előzetes 
számszaki ellenőrzés után lehet beírni, a számszaki. ellenőrzés meg
történtét a nyomtatványokon fel kell tüntetni.
Egyben felhívom Parancsnok /Vezető/ elvtárs figyelmét az utasítás
ban megadott határidők pontos betartására is, mivel határidő meg
hosszabbítást. engedélyezni nem áll módomban.
Amennyiben szükséges. a tervezés időszakára a tervezési munkálatok
ban részt vevő elvtársak szabadsagát korlátozni kell és azt a ter
vezési munkálatok befejezés utáni időben kell biztosítani.
A számadótestek tervjavaslatait a Főosztály szakosztályaival érté
keltetni fogom és a tervezési munkában kitűnt elvtársakat megju
talmazom.
Kérem Parancsnok./Vezető/ elvtársat, hogy a tervezési munkában részt- 

vevő elvtársakat a tervezés időszakára egyéb szolgálatok ellátása 
alól mentesítse, hogy a tervezési munkában résztvevő elvtársak a 
ráju k  háruló nagy feladatnak maradéktalanul eleget tehessenek.
Jelen utasításommal kapcsolatban 1956. június hó 18.-án reggel 
9 h-kor a szakmai továbbképzés keretében megbeszélést tartok, illet
ve eligazítást.
A tervezési munkálatokat menetközben ellenőriztetni fogom. 
B u d a p e s t ,  1956. június hó 15.

BERECZ BÉLA s.k. 
főosztályvezető

Kiadmány hiteléül:
 

/: Szabó László áv.őrgy. :/
o sztályvezető 
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12 . számú minta
; - ; A  Titk: s l  ■

e'e. • . • . • • • . » • « « • • • o  n X 1 A A r n,
r  « í f i i o Ö J f l  U O . . U U U Va szett.* tnegne verese

Ellátási tervjavaslat
a fenti szdt. alárendelés égébe, illetve utaltságába tartozó köz- 
étkezések és klubbok 1957c évi élelmezési anyag szükségletéről.

Sor
szám

A c ikk 
megnevezése

M. 
e.

1

S z ü k s é g !  e l
I. II. | III. ■ IV.... összesen

ne g y e d é v r e
1« 2» 3. 4. 5* . . _7̂_. ...._íL.___

1.
iBúzadara q.

.. 6... .j
j

2. Finomliszt » !\
3* Száraztészta ii 1 p

4, Kenyér félfehér ír ♦. í ■*
5c Kenyér barna it tiI
6. Pélsütemény looo db.
7, Morzsa q*
8 Rizs M *
9. -̂ tolaj ti
1c* Margarin M
11* Cukor ii *
12 * Cu kor ka i i

13* Síegyesiz ti
14, Főzelékkonzerv "
15 * Paradicsompüré «1
16, Lecsó tt
17,' S aaanyu kápo s z t a m

18 P Füszerpapkika it 1l
19o Só ti i

i
. 7  -

2 ott Pótkávé tt
i

21. C gokoládé ii
! : .

22* Keksz- M
l1
1
i

!' . • * .
23< Szeme sbors M 1

í í

2 4  « B e ' f ő t  t : *1
i

;

i
1
1 i

i
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! g  1
2 „ 1 V

.  ^  .

5* \ 6, O O c
j
S 25. Jamm s*

'  ! 
1j

j 26 * Savanyúság tt ■ ' ' i
1 27* Ecet hl. *

i V  J i
| 28«, Élesztő q* {i 1

]
I  29- . | Vari ál iarud / tt ! ;

: 1i
3oa Fahéj 1

í "! ív-i I
31. Babérlevél tt ]
320 Orosztea tt
33* Szemeskávé tt
34. Füszerkeverék t<
35, Köménymag tt
36 6 Marhajjus tt
37» Borjúhús (t
3 „8 c. Sertéshús tt
39. Kolbász II •

4 o» Vörösáru tt
41. Belsőség 11

42 * Zs ír tt
43. Szalonna it •

44« 0Sonka tt
45* Csemegeszalémi it
46 c  • Szrányas tt
47, Hal tt
480 Tojás looo d b .

49 0 Tej hl.
5os Vaj q*

Sajt tt
52, Tejfel hl.
53c Tűrő q.
s & Burgonya !t
5̂ o Gyümölcs tt |

56* ¡Hagyma n
57 0 Fokhagyma it I |
C c- Ö-J 0 Citrom t t
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~ r : ' ■ " ........27---- -T . " '  ' 4* 5* 6 , 7 .  i 8'. i.....4

59.

,r - 
Vegyeszöldség q .

Í ! 
|

6 o t Mák n
j

61o Dió n t1
62 f Szárazhüvelyes it 1

1
1

63. Rum-pálinka hl. !1
6 4 . Likőr t» i
6 5 . Bor ti »
66 c Csapoltsőr " 1 ! 

i 1
67 . Palackozott sör •ff 1

1l
6 8 . Málnaszörp q .

!♦ |
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