
B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

10—21/11/1984.
Hatályon kívül helyezve: 73/90. 

BM. ut.

SZIGORÚAN TITKOS!

No  015

A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K  

1 1/ 19 8 4 .  s z á m ú
UTASÍTÁSA

a Belügyminisztérium VII. ötéves tervének összeállításáról

Budapest, 1984. évi február hó 29-én.

A Honvédelmi Bizottság 3/345/1983. számú határozatával elfogad
ta a védelem, a fegyveres erők és testületek, valamint a hadiipari 
tevékenység VII. ötéves tervező munkájának munkarendjét.
Ennek alapján az 1986—90-ig terjedő időszakban a Belügymi
nisztériumra háruló feladatok megvalósításához szükséges szemé
lyi és tárgyi feltételek biztosítása céljából el kell készíteni a Bel
ügyminisztérium VII. ötéves tervjavaslatát. A Belügyminisztérium 
VII. ötéves tervjavaslatának összeállítása érdekében kiadom az 
alábbi

u t a s í t á s t :

Irányelvek a Belügyminisztérium VII. ötéves tervének 
összeállításához

1. A tervezés során elsődlegesen biztosítani kell a Belügyminisz
térium szervei folyamatos, zavartalan működésének feltételeit, 
a takarékossági követelmények következetes érvényesítése 
mellett.

2. A létszám és az anyagi-technikai eszközök fejlesztési célkitű
zéseinek, továbbá a személyi állomány élet- és munkakörül
ményeinek kialakításánál, a mennyiségi fejlesztéseknél — a 
meglevő személyi és tárgyi feltételek hatékonyabb felhaszná
lásának előtérbe helyezése mellett — a 3—5. pontokban fog
lalt követelményekre, célokra kell elsődlegesen figyelemmel 
lenni.
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3. A személyi feltételek biztosítása:
a) Hivatásos állományú többlet-létszámigényt csak a legin

dokoltabb mértékben — a területi átszervezésekből, az ál
lam- és közbiztonsági, valamint a bűnügyi helyzetből adódó 
többletfeladatokra — lehet tervezni.

b) Polgári állományú létszámemelés kizárólag a bővülő tech
nikai eszközállomány kezelésének és az új létesítmények 
zavartalan üzemeltetésének biztosítása érdekében irányoz
ható elő.

c) A meglevő oktatási intézményekre alapozva tovább kell 
fejleszteni az oktatói, nevelői tevékenységet, továbbá anya
gi-technikai feltételrendszerét annak érdekében, hogy mi
nél hatékonyabban szolgálja a belügyi feladatok ellátását.

4. A személyi állomány élet- és munkakörülményeinek javításá
ra irányuló elképzelések kialakítása keretében a népgazdasági
célkitűzéseket és az MSZMP Politikai Bizottság e tárgyra vo
natkozó állásfoglalásait figyelembe véve:
a) törekedni kell a személyi állomány illetményének az ösz- 

szehasonlítási alapként elfogadott népgazdasági ágazatok 
azonos szintű és hasonló képzettségű szakembereinek átlag- 
keresetéhez történő igazítására. Meg kell kísérelni, továb
bá az illetmények után számított jutalomkeretnek az ál
lamigazgatásban általános mértékre (6%) történő feleme
lését. A Magyar Néphadsereggel egyeztetve kezdeményez
ni kell a sorállomány zsoldilletményének emelését is;

b) fokozott gondot kell fordítani továbbra is a hivatásos és 
sorállomány egyen- és munkaruházatának a szolgálati kö
vetelményekhez, időjáráshoz igazodó korszerűsítésére; a 
konfekcionált ruházat mértékválasztékának bővítésére, mi
nőségének, díszítettségének javítására. A folyamatban le
vő előkészítő és egyeztető munkálatok függvényében szá
mításba lehet venni a rendőrség tagjai részére ünnepi öl
tözet rendszeresítését a költségvetést nem terhelő módon;

c) az egészségügyi ellátás fejlesztése tekintetében az orvostu
domány fejlettségi színvonalához igazodva, a diagnosztikai 
és therápiás lehetőségek bővítésével emelni kell a kórházi, 
rendelőintézeti gyógyító munka színvonalát és általában 
fokozni kell a betegségek megelőzésének hatékonyságát. Az 
anyagi lehetőségek figyelembevételével tovább kell növel
ni az orvosi rehabilitáció és a gyógyüdültetés kereteit;

d) a személyi állomány üdültetésének feltételeit elsősorban a 
meglevő létesítmények kapacitásának jobb kihasználásá
val, az üdülők korszerűsítésével, szolgáltatásaik bővítésé
vel, azok színvonalának emelésével kell továbbfejleszteni;

e) az épületállomány bővítése, korszerűsítése keretében a 
szervezési változásokra is figyelemmel, elsősorban az első 
fokú rendőrhatóságok és határőrőrsök elhelyezési körülmé
nyeinek javítását, valamint a laktanyák, tanintézetek kor
szerűsítését kell előtérbe helyezni. Biztosítani kell továbbá 
a híradástechnikai fejlesztésekből adódó és az egészségügyi
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ellátás javításához szükséges beruházási igények kielégí
tését. A beruházási lehetőségek korlátozott voltára tekin
tettel kiemelt figyelmet kell fordítani a meglevő épületál
lomány állagának megőrzésére, felújítására, korszerűsíté
sére;

f) a lakásberuházások vonatkozásában az állami célcsoportos 
lakásépítés lehetőségeinek szintentartásával, ugyanakkor 
az önerős lakásmegoldások támogatásának erőteljes növe
lésével kell számolni.

5. Az anyagi-technikai eszközbázis fejlesztése:

a) Vezeték nélküli híradás vonatkozásában olyan fejlesztése
ket célszerű előirányozni, amelyek a meglevő URH rádió- 
hálózatok besugárzott területét növelik (pl.: új központok 
létesítése, járőr- és ügyelet relézett kapcsolat). Sort kell ke
ríteni a tervidőszakban a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
rádiótelefon hálózatának rekonstrukciójára, meg kell kez
deni a nagyobb hatótávolságú és hordozható URH járőr- 
és központ-állomásokkal történő országos ellátást, be kell 
kapcsolódni a postai URH műsorszóró hálózatra épülő sze
lektív személyhívó szolgáltatásba, továbbá folytatni kell az 
elhasználódott, illetve elavult RH és URH rádióberendezé
sek kiváltását.

b) A vezetékes távbeszélő hálózat fejlesztése keretében a be
ruházásokkal összhangban megyei rendőr-főkapitánysági 
szintig be kell fejezni az automata rendszerű távhívás táv
beszélő központjainak létesítését. A forgalmazási lehetőség 
teljesebbé tétele céljából folytatni kell a helyi és helyközi 
összeköttetési lehetőségek biztosításával a BM Határőrség 
kerületparancsnokságok, első fokú rendőrhatóságok és ki
emelt forgalomellenőrző-pontok (a továbbiakban: FEP- 
ek) távhívó hálózathoz történő rendszertechnikai bekapcso
lását, és elsődlegesen az automata távhívó távbeszélő rend
szeren belül kell megoldani a belügyi adatátviteli igények 
kielégítését is. Tovább kell folytatni a BM Határőrség ke
rületparancsnokságok és az első fokú rendőrhatóságok 
ügyeleti-híradástechnikai eszközökkel való ellátását, vala
mint meg kell kezdeni a BM országos távgépíró hálózat 
korszerűsítésének előkészítését.

c) A BM gépjármű ellátottsága a jelenlegi szervezeti keretek
hez és szükségletekhez képest alapvetően megfelelő, ezért 
a gépjárműállomány növelését — a munkagépek kivételé
vel — csak szervezeti és feladatköri változásokból adódóan 
lehet tervezni.

d) Az ügyvitelgépesítés tekintetében fő figyelmet az irattáro
lási rendszer korszerűsítésére kell fordítani, tovább kell 
fejleszteni és bővíteni a mikrofilmes nyilvántartásokat.

e) A hadrafoghatóság fenntartása, a fegyveres testületek kö
zötti együttműködés és az egységes fegyverzeti felszerelt
ség elérése érdekében az elavult műszaki állapotú, korsze
rűtlenné vált géppisztolyokat, golyószórókat, géppuskákat,
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pisztolyokat korszerűbb típusra kell lecserélni. A minőségi 
fegyvercserét elsősorban a BM HÖR-nél szükséges végre
hajtani.

f) A vegyivédelem vonatkozásában meg kell kezdeni az el
avult nehéz mentesítő technikák cseréjét és folytatni kell 
a BM Sugárfigyelő Rendszer korszerűsítését.

g) Tovább kell folytatni a nyomozást, felderítést, bizonyítást 
elősegítő bűnügyi, közrendvédelmi, fotótechnikai eszközál
lomány korszerűsítését.

h) Biztosítani kell a bővülő technikai bázis javításához, kar
bantartásához szükséges műhelyberendezések és felszerelé
sek mennyiségi növelését.

i) A FEP technika keretében számolni kell az államhatáraink 
védelmét szolgáló eszközrendszer folyamatos korszerűsíté
sével.

j) Az állambiztonsági szolgálatnál az operatív technika terén 
tovább kell folytatni az elektronikai, videotechnikai rend
szerek, berendezések fejlesztését, kivitelezését, beszerzé
sét. Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbá az összekötte
tési rendszerek és eszközök rekonstrukciójának befejezésé
re, az ellátás minőségi javítására.

k) A nemzetközi együttműködésből adódó kötelezettségek és 
a hazai szükségletek egybevetése alapján az elengedhetet
lenül szükséges mértékben tovább kell folytatni a rádióel
hárítás eszközrendszerének korszerűsítését. A fejlesztési és 
ellátási feladatok eredményes végrehajtása érdekében nö
vekvő mértékben kell biztosítani a műszaki-technológiai 
háttér magas szintű kiépítettségét.

1) A rejtjeltechnika vonatkozásában meg kell kezdeni az el
avult távgépíró rejtjelző berendezések kiváltását, valamint 
a kifejlesztendő adatátviteli rejtjelző géppel történő ellá
tást.

m) A biztonságtechnika tekintetében folytatni kell az egységes 
vagyonvédelmi központokkal, valamint meg kell kezdeni a 
fogdariasztó berendezésekkel történő ellátást.

n) A számítástechnika alkalmazásában tovább kell folytatni 
a bűnüldöző munkát közvetlenül segítő számítógépes ál
lambiztonsági és bűnügyi információ-rendszerek létrehozá
sát, az Egységes Gépi Prioráló Rendszer, a számítógépes 
határellenőrzési és határforgalmi rendszer fejlesztését, az 
Állami Népességnyilvántartás belügyi ágazati rendszerének 
kiépítését, a népességnyilvántartási adatok jobb belügyi 
hasznosítását. Létre kell hozni az ügyintézést országosan 
segítő igazgatásrendészeti adatbankot, ki kell építeni az or
szágos számítógépes közúti gépjárműközlekedési rendszert.
Megfelelő mintarendszerek létrehozásával meg kell kezdeni 
a szervek ellátását kisszámítógépekkel. A szolgálati ágak 
statisztikai rendszereit fokozatosan soron kívüli adatszol
gáltatást is biztosító adatbankokká kell továbbfejleszteni.
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o) A tűzvédelmi és tűzoltási eszközök vonatkozásában a tűz
esetek hatékonyabb megelőzésére, a keletkezett tüzek 
gyors és minél kisebb kárral járó eloltását célzó eszközök 
fejlesztésére kell a fő hangsúlyt helyezni.

p) A tervidőszakban folytatni kell a BM szervei, valamint az 
állami tűzoltóság harckészültségét biztosító "M" készletek
nek az érvényben levő normák alapján történő feltöltését, 
továbbá a meglevő korszerűtlen vagy hadihasználhatatlan 
eszközök kivonását, cseréjét, az életvédelmi létesítmények, 
eszközök létrehozását és karbantartását, valamint a rendkí
vüli időszaki híradást biztosító 400-as program építését.

A szolgálati irányító szervek fejlesztési tervjavaslatainak
kidolgozása

6. A Belügyminisztérium VII. ötéves terve megalapozásához az 
1—5. pontokban foglalt irányelvek figyelembevételével:
a) a BM Országos Rendőr-főkapitányság az irányítása alá 

tartozó szervek egészére, ezen belül elkülönítetten a bűn
ügyi, közbiztonsági és igazgatásrendészeti szakágazatokra,

b) a BM III. Főcsoportfőnökség az állambiztonsági szolgálatra,
c) a BM Határőrség Országos Parancsnokság a határőrizeti 

szolgálatra,
d) a BM Kormányőrség Parancsnokság a kormányőrségi fel

adatokra,
e) a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság a tűzvédelemre 

és tűzoltásra
fejlesztési tervjavaslatot, míg a fentiekben nem említett köz
ponti szervek igénybejelentést kötelesek készíteni az 1. sz. 
mellékletben meghatározott határidőre.

7. A fejlesztési tervjavaslat szöveges részből és számítási anyag
ból áll. A szöveges részben elemezni kell az adott szolgálati ág 
jelenlegi helyzetét és a VII. ötéves tervidőszakra várható szol
gálati követelményeket, prognosztizálható tendenciákat, a 
technikai és elhelyezési ellátottság helyzetét, valamint azt, 
hogy azok mennyiben felelnek meg a jelenlegi és a VII. öt
éves terv időszakában várhatóan kialakuló szolgálati követel
ményeknek.

8. A VII. ötéves tervidőszakra várható szolgálati követelmények 
felmérésénél figyelemmel kell lenni azokra a népgazdasági 
szinten kidolgozott közép- és hosszútávú tervkoncepciókra is 
(pl.: településhálózat-fejlesztés, közlekedéshálózat-fejlesztés, 
építési-beruházási fejlesztés, idegenforgalom várható alakulá
sa stb.), amelyekből a belügyi szervekre közvetlen vagy köz
vetett úton új feladatok hárulnak.

9. A fejlesztési célok meghatározásakor törekedni kell a többirá
nyú megközelítésekre, különböző változatok kialakítására,

ÁBTL-4.2 - 10-21/11/1984 /5 5 —



amelyek figyelembe veszik az adott és várható gazdasági lehe
tőségeket és számolnak a célok, feladatok, valamint azok 
megoldásainak változásaival is.

10. A számítási anyagban kell kimutatni a fejlesztési cél elérésé
hez szükséges eszközök fajtáját, mennyiségét, valamint a rá
fordítás előrelátható Ft kihatását.

11. A fejlesztési tervjavaslatok és az igénybejelentések összeállí
tásának formáját az 1. számú melléklet II/4. pontjában fel
sorolt, a tárcaszintű fejlesztési tervfejezetek összeállításáért 
felelős szervek határozzák meg.

12. A 6. pontban meghatározott szervek a fejlesztési tervjavasla
tok, illetve igénybejelentések összeállításához — amennyiben 
erre szükség van — a végrehajtó szolgálattól javaslatot kér
hetnek be. Az elkészült fejlesztési tervjavaslat továbbítás előtt 
kerüljön vezetői (miniszterhelyettesi) értekezleten megtárgya
lásra és a szakterület vezetője által jóváhagyásra.

13. A fejlesztéssel elérni kívánt célnak legjobban megfelelő ter
mékfajta konkrét meghatározásához a központi gazdasági 
szervek a lehetséges alternatívák és beszerzési lehetőségek fel
tárásával nyújtsanak segítséget.

14. A jóváhagyott fejlesztési tervjavaslatok egy példányát a BM 
I/I. Csoportfőnökségnek, illetékesség szerinti kivonatait, vala
mint az igénybejelentéseket a tárcaszintű fejlesztési tervfeje
zet összeállításáért felelős szerveknek kell megküldeni.

15. Az egyes tárcaszintű fejlesztési tervfejezetek összeállításáért 
felelős szervek a 6. pontban felsorolt szervek által készített 
fejlesztési tervjavaslatokat és igénybejelentéseket szükséges
ség, célszerűség és realizálhatóság szempontjából vizsgálják 
felül. Az adott lehetőségeket figyelembe véve az érintett szer
vekkel tárgyalják meg és annak eredményét jegyzőkönyvben 
rögzítsék. Véleményeltérés esetén az igényt az adott tárca
szintű fejlesztési tervfejezetben ennek megjelölésével szere
peltetni kell.

A tervjavaslat szerkezeti rendje és tartalma

16. A Belügyminisztérium VII. ötéves tervjavaslatát az alábbi 
szerkezeti rendben kell összeállítani:

A) Költségvetés
B) Beruházás
C) Speciális import

A) KÖLTSÉGVETÉS

17. A költségvetés keretében
a) működési- és fenntartási (rezsi) kiadási tervet,
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b) ingatlanfelújítási tervet, valamint
c) fejlesztési tervet
kell készíteni.

18. A fejlesztési tervet az alábbi témakörökre kell kidolgozni:
a) létszám,
b) anyagi-, műszaki- és technikai eszközök.

19. A 18. pont b) alpontjában foglalt tervet az alábbi bontásban
kell kidolgozni:
a) híradástechnika,
b) jármű,
c) ügyvitelgépesítés,
d) fegyverzet,
e) vegyivédelem,
f) fotótechnika,
g) műhelytechnika,
h) bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, FEP tech

nika,
i) operatív technika,
j) rejtjeltechnika,
k) biztonságtechnika,
l) rádióelhárítás,

m) számítástechnika,
n) oktatástechnika,
o) egészségügyi eszközök,
p) "M" készletezés,
r) tűzvédelmi és tűzoltási eszközök,
s) új objektumok bútorzata és berendezési tárgyai.

20. A tervezés során fejlesztésnek kell tekinteni:
a) a jóváhagyott hivatásos és főfoglalkozású polgári alkalma

zotti létszám emelését,
b) a 20 000 Ft egyedi értéket vagy összkihatásában évenként 

az 500 000 Ft-ot meghaladó eszközbeszerzéseket, ameny- 
nyiben azok a meglevő állományhoz képest növekedést je
lentenek,

c) a használatban levő termékek amortizációs cseréjét, 
amennyiben az új termék műszaki színvonala a jelenlegitől 
lényegesen eltér és annak beszerzési árát 40%-nál nagyobb 
mértékben növeli és összkihatása tárcaszinten évenként az 
500 000 Ft-ot meghaladja,

d) az új eszközök kifejlesztésével kapcsolatos kiadásokat,
e) a meglevő — béke és rendkívüli időszakra szükséges — 

"M" tartalékkészletek növelését,
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f) a beruházásból megvalósuló új objektumok első ellátását 
képező bútor, berendezési, étkezde- és konyhafelszerelési 
tárgyak, technikai eszközök beszerzését.

B) BERUHÁZÁSOK

21. A beruházások tervét
a) egyéb állami- és
b) lakásberuházások
tagolásban kell elkészíteni. A lakásberuházási terven belül a 
célcsoportos lakásberuházásokat és a lakásépítési alap szükség
letet elkülönítetten kell előirányozni.

C) SPECIÁLIS IMPORT

22. A speciális import terv keretében kell előirányozni a szocia
lista országokból beszerezni tervezett haditechnikai eszközö
ket és szolgáltatásokat.

A tervjavaslat összeállításának rendje

23. Az egyes tárcaszintű tervfejezetek összeállításáért felelős és 
abban közreműködő szerveket, a kötelező határidőket rész
leteiben az 1. sz. melléklet tartalmazza.

24. A működési és fenntartási (rezsi) kiadási tervet szervi költség- 
vetési javaslatok készíttetése, illetve bekérése nélkül, a ren
delkezésre álló adatok (állománytáblázatok, normák, mérő
számok, tervezett anyagi-műszaki és technikai fejlesztések, 
ingatlan beruházások stb.) és az e témakörbe tartozó költségek 
elemzése során nyert tapasztalati adatok, várható árprognózi
sok figyelembevételével kell összeállítani.

25. A felsőfokú gazdasági és a 6. pontban meghatározott szervek 
kötelesek felkérés alapján a működési és fenntartási (rezsi) 
kiadások tervezéséhez adatokkal, ismeretekkel segítséget 
nyújtani.

26. Az ingatlanfelújítási tervet a szervektől bekért és előzetesen 
letárgyalt, helyszínen szükség szerint ellenőrzött igények 
alapján kell kidolgozni.

27. Az egyes tárcaszintű fejlesztési tervfejezetek összeállításáért 
felelős szervek a 6. pontban felsorolt szervek fejlesztési terv- 
javaslataiban, illetve igénybejelentéseiben szereplő szükség
leteket, továbbá a saját tervezési körébe tartozó fejlesztési el
képzeléseket, valamint a beruházásból megvalósuló új objek
tumok első ellátását képező mobiliák és technikai berendezé
sek, eszközök biztosítását is figyelembe véve készítsék el az 
adott fejlesztési tervfejezet tárcaszintű előirányzatát.

28. A fejlesztési tervben elsődlegesen azokat az igényeket kell elő
irányozni, amelyek a Belügyminisztérium VI. ötéves tervében
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jóváhagyott fejlesztési programból megvalósítás tekintetében 
a VII. ötéves tervidőszakra húzódnak át, valamint amelyek 
megvalósítására már döntés van, továbbá gondoskodni kell 
azoknak az igényeknek időarányos költségkihatásairól is ame
lyek megvalósítása hosszabb átfutási időt igényel és realizálá
suk áthúzódik a VIII. ötéves tervidőszakra.

29. Amennyiben a fejlesztési igény járulékos fejlesztést vagy be
ruházást vonna maga után, a szóban forgó igényt meg kell 
küldeni az érintett tárcaszintű fejlesztési tervfejezet összeállí
tásáért felelős szervnek.

30. Olyan technikai fejlesztésnél, amelynek bevezetése a szemé
lyi állomány iskolai vagy iskolán kívüli kiképzését igényli, a 
kiképzési célra szükséges eszközök előirányzásáról is gondos
kodni kell.

31. Az egységes szerkezeti rendbe történő összeállítás biztosítása 
végett a BM I/I. csoportfőnök az egyes tárcaszintű fejlesztési 
tervfejezet összeállításáért felelős szervek részére adja ki a kö
telező tervezési előírásokat és a használatos formanyomtatvá
nyokat.

32. A tárcaszintű fejlesztési tervfejezeteket költséghelyenkénti 
részletezésben és évenkénti bontásban, folyóáron kell összeál
lítani. Az igények szükségességére vonatkozóan szöveges in
dokolást is mellékelni kell.

33. Azokat az előirányzatokat, amelyeknél a felhasználót a jelle
génél fogva meghatározni nem lehet, valamint a tárcaszintű 
tartalékot "összminisztériumi célok"  megjelölés alatt kell ki
mutatni.

34. A tárcaszintű fejlesztési tervfejezeteket az összeállításukért 
felelős szervek két példányban kötelesek a BM I/I. Csoport- 
főnökségnek megküldeni.

35. A BM I/I. Csoportfőnökség a tárcaszintű fejlesztési terveket 
a jelen utasításomban foglaltak betartása szempontjából vizs
gálja felül, majd ezt követően az összeállításért felelős szer
vekkel tárgyalja meg, a módosításokat és az esetleges döntést 
igénylő függő kérdéseket jegyzőkönyvileg rögzítse.

36. A beruházási tervet a szervektől bekért javaslatokból kiindul
va, a 90/IV/1976. sz. és a módosítására kiadott MSzH—124/ 
—IV./1983. sz. OT—PM együttes utasításokban foglaltakat is 
figyelembe véve komplexen kell összeállítani.

37. Az új objektumok első ellátását képező mobilia és technikai 
berendezés-szükségleteket az érintett tárcaszintű fejlesztési 
tervfejezet összeállításáért felelős szerveknek kell továbbítani.

38. A szervek részéről jelentkező igényeket elsősorban a meglevő 
objektumok bővítésével, korszerűsítésével kell megoldani. Új 
épületek építését csak akkor lehet előirányozni, ha a szükség
letek a jelenlegi elhelyezések korszerűsítésével, felújításával, 
átalakításával vagy bővítésével a gazdaságossági szempontokat 
is figyelembe véve nem elégíthetők ki.
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39. A lakásberuházások tervezésénél számolni kell a szolgálat fej
lesztésével kapcsolatos egyéb állami beruházások lakásvonza- 
tával is.

40. A beruházási tervjavaslat összeállítására vonatkozó részletes 
tartalmi és formai követelményeket a BM I/I. csoportfőnök
— az Országos Tervhivatal előírásaira figyelemmel — adja 
meg a BM I/II. Csoportfőnökségnek.

41. A speciális import tervet a már előzetesen felmért igények 
alapján — a szállító országokkal történő egyeztetések ered
ményeinek figyelembevételével — kell összeállítani. A terv 
keretében elsősorban a már meglevő eszközök üzemeltetésé
hez, karbantartásához szükséges alkatrészeket, javítókészle-
teket, valamint az amortizációs cseréket kell biztosítani.

42. A tervkészítés során az igények meghatározásánál elsősorban 
a hazai és a szocialista országokban gyártott termékeket kell 
figyelembe venni. Tőkés importból kizárólag csak azoknak az 
eszközöknek beszerzése tervezhető, amelyek a szolgálat ellá
tásának alapvető feltételei, és azokat sem hazai termelésből, 
sem KGST tagállamoktól beszerezni nem lehet.

43. A népgazdasági lehetőségekről, az Országos Tervhivatal által 
kialakításra kerülő keretszámokról és egyéb irányelvekről a 
BM I/I. Csoportfőnökség a tervjavaslat összeállításában érin
tett szerveket a szükséges mértékig folyamatosan tájékoztas
sa. Kérésükre köteles a tervezéssel kapcsolatosan mindenne
mű felvilágosítást megadni, illetőleg adatokat szolgáltatni.

44. Az egyes tervfejezetek összeállításáért felelős szervek vezetői
— az 1/1982. OT—PM—HM—BM—IM—MOP számú együt
tes utasítás szerint — a tervjavaslatok véglegezését megelő
zően kötelesek az érintett társ fegyveres szervekkel a kötelező 
egyeztetéseket elvégezni.

45. A BM I/I. Csoportfőnökség az Országos Tervhivatal által ki
adott tervezési előírásoknak megfelelően állítsa össze a Bel
ügyminisztérium VII. ötéves tervjavaslatát.

46. Az összesített tervjavaslatot a BM I/I. csoportfőnök — az ál
lamtitkár és miniszterhelyettes elvtársakkal előzetesen egyez
tetve — jóváhagyásra a pénzügyi-anyagi-műszaki miniszter- 
helyettes útján hozzám terjessze fel.

Vegyes rendelkezések

47. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 
a 25/1978. számú belügyminiszteri utasítás hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s .  k . ,
belügym iniszter

—  10 —
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1. sz. melléklet

A BM VII. ÖTÉVES TERVE KIDOLGOZÁSÁNAK M U N K A R E N D J E

Sor-
sz. A feladat megnevezése Elkészítésért felelős Közrem űködő szerv Elkészítés határideje Elkészült anyagot kapja

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. S zo lg á la ti irá n y ító  szerv ek  fe j le sz té s i terv -  
ja v a s la ta in a k  k id o lg o zá sa , m in isz tér iu m i 
közp on ti szerv ek  ig é n y b e je le n té se i

1. Fejlesztési terv javaslatok BM ORFK 
BM III. Fcsfség 
BM HŐR OP 
BM KORM. P 
BM TOP

T erületi szervek

1984. X. 31. BM I/I. Csfség, ill. k ivonatát 
az illetékes tárcaszin tű  fejlesz
tési, beruh. tervfejezet ösz- 
szeáll. felelős szervek

2. Igénybejelentések Központi szervek — 1984. X. 31. Illetékes tárcaszin tű  fejleszt., 
beruh. tervfejezet összeállít. 
felelős szervek

3. Fejlesztési terv javaslatok, igénybeje
lentések felülvizsgálata, letárgyalása

T árcaszin tű  fejlesztési, be
ruházási tervfejezet ösz- 
szeáll. felelős szervek

Fejlesztési terv jav .-o t, 
igénybejelentést kész. 
szervek

1984. XII. 31. —

II. T erv ja v a sla t k id o lg o zá sa

1. M űködési és fenn tartási (rezsi) kiadási 
te rv  elkészítése

BM I/I. Csfség Felsőfokú gazd.-i szervek 1985. III. 31. —

2. Ingatlanfelú jítási te rv  összeállítása, le 
tárgyalása

BM I./II. Csfség Központi és terü leti szer
vek

1985. II. 28. BM I/I. Csfség

3. Létszám fejlesztési te rv  kidolgozása BM "M" és Szerv. Csfség Központi és te rü le ti szer
vek

1985. II. 28. BM I/I. Csfség

4. A nyagi-m űszaki és technikai fejleszté
sek tervének  kidolgozása

E zen b e lü l:

a) h íradástechnika BM I/2. Osztály Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
b) já rm ű BM I/II. Csfség Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
c) ügyvitelgépesítés BM I/II. Csfség Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
d) fegyverzet BM I/II. Csfség Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
e) vegyivédelem BM I/II. Csfség Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

f) fotótechnika BM I/II. Csfség Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
g) m űhelytechnika BM I/II. Csfség Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
h) bü., közr. véd., közl ., FEP technika BM I/II. Csfség Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
i) operatív  technika BM III/V. Csfség 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
j) rejtje ltechn ika BM I/2. Osztály Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
k) biztonságtechnika BM I/2. Osztály Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
1) rád ióelhárítás BM III/V. Csfség 1985. II. 28. BM I/I. Csfség

m) szám ítástechnika BM I/2. Osztály és 
BM Adatfeld. Csfség

Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség

n) oktatástechnika BM I/II. Csfség BM IV/II. Csfség 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
o) egészségügyi eszközök BM I/III. Csfség BM KOK és Int. P. és te 

rül. egészségügyi szervek
1985. II. 28. BM I/I. Csfség

p) "M" készletezés BM "M " és Szerv. Csfség Felsőfokú gazdasági szer
vek

1985. II. 28. BM I/I. Csfség

r) tűzvédelm i és tűzoltási eszközök BM TOP Állami tüo. te rü le ti szervei 1985. II. 28. BM I/I. Csfség
s) új obj. bútorzat és berend. tárgyai BM I/II. Csfség Szolg. ir. szervek 1985. II. 28. BM I/I. Csfség

5. Anyagi-m űszaki és technikai fejlesztési 
terv javaslatok  felülvizsgálata, letárgya- 
lása

BM I/I. Csfség Tárcaszin tű  fe jl . tervfej. 
összeáll. fel. szervek

1985. IV. 1. —

6. Egyéb állam i és lakásberuházási terv- 
javaslat elkészítése

BM I/II. Csfség Szolg. ir. szervek 1985. IV. 1. BM I/I. Csfség

7. VSZ tagországaival egyeztetett spec. 
imp. beszerzési te rv javasla t elkészítése

BM I/I. Csfség Felsőfokú gazd.-i szervek 1985. IV. 1. —

8. Javasla t a BM VII. ötéves kv.-i, beruh. 
és spec. imp. tervének keretszám aira

BM I/I. Csfség — 1985. V. 1. BM Kollégium 

9. BM VII. ötéves te rv javasla tának  össze
állítása, benyújtása az OT-hoz, PM -hez

1 0 .  BM VII. ötéves te rv javasla tának  egyez
tetése, m egtárgyalása, előterjesztése 
(K—II szerveken belül)

BM I/I. Csfség — 1985. VI. 30. OT--P M

Országos Tervhivatal 
Pénzügym inisztérium

BM I/I. Csfség 1985. XI. 30. Honvédelmi Bizottság 

11. HB által jóváhagyott keretszám ok 
alap ján :
Je lentés a BM VI. ötéves tervének te l
jesítéséről
Javasla t a BM VII. ötéves terve gaz
dálkodására, és a BM 1986. évi kv.-nek, 
beruh.-i és spec. imp. tervének felosz
tására, gazdálkodására

BM I/I. Csfség T erv javasla t összeállításá
ban é rin te tt szerv

1986. III. BM Kollégium 
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