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UTASÍTÁSA

az anyagi és technikai tartalékkészletek képzésének rendjéről, 
a velük való gazdálkodás szabályairól

Budapest, 1989. április 6-án.

Az anyagi és technikai tartalékkészletek képzési rendjére, a ve
lük való gazdálkodás szabályaira kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

1. Az anyagi és technikai készletek m agukba foglalják:
a) a szerveknél meglévő, folyamatos használatra kiadott esz

közöket, anyagokat;
b) az ellátási tartalékkészleteket;
c) az ,,M” készleteket (amelyekkel való gazdálkodásról külön 

BM utasítás rendelkezik).

2. Ellátási tartalékkészletet kell kialakítani azon, a szolgálati 
feladatok ellátásához szükséges rendszerben lévő term ékek
ből, amelyekből a folyamatos ellátás fenntartása, a terven 
felül jelentkező igény kielégítése másképp nem biztosítható.

3. Az ellátási tartalékkészletek:
-  központi,
-  gazdálkodó szervi
ellátási tartalékkészletre tagozódnak.

4. A központi ellátási tartalékkészlet anyagainak körét és meny- 
nyiségét az anyagi, műszaki, egészségügyi, híradástechnikai 
szakszolgálatok tevékenységének központi szakirányítását, 
ellenőrzését, továbbá a központi szervezési, beszerzési, kész
letezési és gazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó szer
vek (a továbbiakban: felsőfokú gazdálkodó szervek) a BM 
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökséggel egyetértésben alakít
sák ki, és azt 1989. június 30-ig jóváhagyásra a pénzügyi- 
anyagi-műszaki miniszterhelyetteshez terjesszék fel.
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5. Gazdálkodó szervi ellátási tartalékkészletet az éves költség- 
vetés készítésére kötelezett szerveknek (a továbbiakban: költ
ségvetési szerveknek) kell képezni.

6. A gazdálkodó szervi ellátási tartalékkészlet anyagainak körét 
az illetékes felsőfokú gazdálkodó szerv vezetője a költségve
tési szerv vezetőjével közösen, mennyiségét a költségvetési 
szerv vezetője saját hatáskörében határozza meg.

7. A központi ellátási tartalékkészleten belül minimális készlet
szintet kell megjelölni, amelynek m értékére a szakanyag
norma szerinti mérőszámok az irányadók. A minimális kész
letszintből kiadni csak az illetékes felsőfokú gazdálkodó szerv 
vezetőjének engedélyével lehet.

8. A felhasznált, kiadott készletek pótlásáról gondoskodni kell. 
A központi ellátási tartalékkészletek feltöltéséhez szükséges 
beszerzési előleget -  a pénzügyi lehetőségek figyelembevé
telével -  a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség biztosítja. 
A gazdálkodó szervi ellátási tartalékkészletek pótlását az éves 
költségvetésben kell tervezni.

9. Új eszköz rendszeresítése esetén az ellátási tartalékkészlet
ben lévő régi típusú eszköz hasznosításáról a rendszeresítést 
kezdeményező szervnek gondoskodnia kell.

10. A jóváhagyásra, illetőleg kialakításra került ellátási tartalék- 
készletek mennyiségi meglétét, összetételét és minőségét az 
illetékes szerv vezetőjének az ellenőrzéséről szóló hatályos 
belügyi rendelkezés szerint ellenőriztetnie kell.

11. Az ellátási tartalékkészletként tárolt azon anyagok cseréjé
ről, frissítéséről, amelyek technikailag elavulnak, illetve 
használhatóságuk szavatossági időtől függ -  a készletező 
szerv a folyamatos ellátás keretében -  köteles gondoskodni. 
A cserék nem járhatnak  a készletek tartós -  egy évet meg
haladó -  csökkenésével.

12. A feleslegessé váló, de még hasznosítható készleteket értéke
síteni kell. Az értékesítésből befolyó bevételeket elsősorban 
az ellátási tartalékkészletből hiányzó term ékek beszerzésére 
kell fordítani.

13. A központi ellátási tartalékkészletek m értékét, összetételét, 
feltöltöttségi szintjét az illetékes felsőfokú gazdálkodó szer
veknek a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökséggel az éves 
költségvetés tervezése keretében rendszeresen felül kell vizs
gálni. A felülvizsgálat eredményéről, a szükségesnek ta rto tt 
módosítási javaslatokkal a BM terv  és pénzügyi csoportfő
nök minden év szeptember 1-jéig a pénzügyi-anyagi-műszaki 
m iniszterhelyettesnek tegyen jelentést.

14. A gazdálkodó szervi ellátási tartalékkészletek feltöltöttségé- 
ről a költségvetési szervek az éves készletjelentésben kötele
sek számot adni.
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15. Az utasításban rögzített ellátási tartalékkészletek m értékére 
igénybevételének, nyilvántartásának, ellenőrzésének részle
tes szabályozására a felsőfokú gazdálkodó szervek adjanak ki 
intézkedést.

16. Ez az utasítás 1989. április 15-én lép hatályba. Ezzel egyide
jűleg az anyagi-technikai tartalékkészletek képzésének rend
je, a velük való gazdálkodás szabályai tárgyú 03/1975. BM 
utasítás hatályát veszti. Az utasítás rendelkezéseit a pénz
ügyi-anyagi m unkakörben dolgozóknak oktatni kell.

FÖLDESI JEN Ő  s. k.,
r. altábornagy 

belügyminisztériumi államtitkár

Készült: 500 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, főosztályvezetők, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai, 
rendőrfőkapitányok, helyetteseik,
valamennyi pénzügyi, anyagi osztály (alosztály) vezetője.
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