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P A R A N C S A

a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság 
beruházási tevékenysége szabályzatának kiadásáról

Budapest, 1986. évi május hó 9-én.

A BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság beruházási tevé
kenysége szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) -  az álla
mi tűzoltóság területi szerveire vonatkozóan a M inisztertanács 
Tanácsi H ivatala elnökével egyetértésben -  kiadom. A Sza
bályzatban foglaltak betartása és alkalmazása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A beruházások lebonyolítását a BM Tűzoltóság Országos Pa
rancsnokságánál a Szabályzatban foglaltak szerint kell vég
rehajtani.

2. A Szabályzat rendelkezéseit a beruházással foglalkozóknak 
teljes, a személyi állom ánynak a szükséges m értékben is
m ernie és tevékenysége során alkalmaznia kell.
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3. A beruházások lebonyolítása során a Szabályzatban nem 
érin te tt kérdésekben a BM Tűzoltóság Országos Parancsnok
ság Terv- és Műszaki Osztály által kiadott rendelkezés az 
irányadó.

4. A Szabályzat hatálya k iterjed az állami tűzoltóság területi 
szerveire is.

5. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügym iniszter

Készült: 150 példányban. 
K apják: elosztó szerint.
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A BM TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG 
BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK SZABÁLYZATA

I.

Általános rendelkezések

1. Az állami tűzoltóság terü leti szervei beruházásainak és fej
lesztés beszerzéseinek lebonyolítását és finanszírozását a 
BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság (a továbbiakban: 
BM TOP) végzi.

2. A BM TOP részt vesz a népgazdasági terv reá vonatkozó 
fejezetének elkészítésében, végzi a tervkoncepciók kim un
kálását, szervezi a tervtárgyalásokat. A kidolgozott éves és 
középtávú beruházási tervet a m indenkori jogszabály sze
rin t a társszervekkel egyezteti.

3. A beruházások a népgazdasági terv  egyéb központi beru
házási kategóriájában valósulnak meg. A beruházásokra 
fordítható éves pénzügyi keret nagyságát és a tőkés deviza
előirányzatokat az éves népgazdasági tervek tartalm azzák.

4. A jóváhagyott terv  keretei között a beruházások engedé
lyezési jogköreit az alábbi vezetők gyakorolják:

a) 100 millió forint fejlesztési költséghatárig a BM TOP or
szágos parancsnokhelyettesei;

b) 200 millió forint fejlesztési költséghatárig a BM TOP 
országos parancsnoka;

c) 200 millió forint fejlesztési költséghatár felett a Honvé
delmi Bizottsághoz történő előterjesztés céljából -  a 
belügym iniszter, illetve az illetékes belügym iniszter-he
lyettes.

5. A BM TOP beruházási szervezetének végrehajtási felada
tai:

a) m egállapodásokat köt az érdekeit szolgáló beruházások 
megbízásos rendszerben történő lebonyolítására;
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b) intézkedik a beruházások telepítésére, elhelyezésére vo
natkozó rendelkezések alapján a terü let kijelöléséről;

c) gondoskodik a tanácsi szervek bevonásával a területek 
kisajátításáról, a szükséges szanálásról, illetve a beru
házás teljes körű előkészítéséről;

d) megszervezi a megbízásos beruházások, illetve a saját 
részleggel lebonyolítandó beruházások végrehajtását és 
a számviteli nyilvántartások naprakész vezetését;

e) a beruházási célú pénzeszközök kezelése érdekében 
bankszámla szerződést köt;

f) a beruházási elképzeléseiről beruházási program ot dol
goz ki;

g) az egyéb központi beruházási elképzeléseket különféle 
tanulm ányokkal, tervszámításokkal, illetve a terv tö r
vényben foglalt előírások szerint megalapozza;

h) műszakilag ellenőrzi vagy ellenőrizteti az egyes beruhá
zásokat.

II.

Építéssel összefüggő beruházások előkészítési és jóváhagyási
rendje

6. A BM TOP a jogszabályban előírt esetekben beruházási cél
okmányt, javaslatot, illetve beruházási program ot készíttet. 
A beruházási javaslato t a beruházások rendjéről szóló ha
tályos rendelkezések előírásai szerint kell kidolgozni.

7. A beruházási javaslatnak tartalm aznia kell:

a) a beruházás műszaki leírását;

b) az alkalm azott technológia műszaki színvonalának ism er
tetését, helyszínrajzát és rendezési tervét, az épületek és 
építm ények vázlatterveit, illetve a választott típustervek 
megfelelő részletességű műszaki leírását;

c) a kapacitások m egvalósításának összehangolását;
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d) a beruházás várható környezeti hatásait, a környezetvé
delem m ódját;

e) a létesítm ények és beruházási költségek jegyzékét;

f) a jelentősebb értékű im portcikkek relációk szerinti devi
zaszükségletét;

g) a fejlesztés költségeit évekre m eghatározva;

h) a beruházás m egvalósításának költségeit, a finanszíro
zási forrást, az igénybevétel módját, feltételeit, am ennyi
ben a javaslat eltér a fejlesztési célprogram ban foglal
taktól, ezt részletesen indokolni kell;

i) a beruházás tervezett megvalósítási időtartam át és en
nek okait;

j) a változatok ism ertetését, értékelését;

k) a telepítés indoklását;

l) az üzem eltetés m unkaerőszükségletét;

m) a kapcsolódó beruházások ism ertetését;

n) m inden olyan m utatót, am elyet a hatályos jogszabályok 
előírnak, pl. rendeltetési egységre eső beruházási költség 
s tb .;

o) összefoglaló m egállapításokat és javaslatokat.

8. A beruházási célokmánnyal, illetve javaslattal előterjesz
te tt beruházás megvalósítása kizárólag a jóváhagyott ja 
vaslat alapján kiadott engedélyokm ánnyal történhet. Az 
egyéb központi beruházást megkezdeni az I/4. pontban sze
replő döntésre illetékes vezető által a lá írt engedélyokirat ki
adása u tán  lehet. Az engedélyokm ánynak tartalm aznia kell 
a beruházás kezdésének időpontját, a beruházás költségeit, 
a beruházás megvalósításában résztvevő szervezeteket és 
m indazokat az adatokat, am elyeket az engedélyokirat-m inta 
tartalm az.

9. A beruházás m egvalósításával kapcsolatos szerződések meg
kötésére csak a beruházás engedélyezése u tán kerülhet sor. 
Ez a szabály nem érin ti a szerződéseket előkészítő tárgya
lások folytatását. Építéssel összefüggő 50 millió forint össz-
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előirányzatot meghaladó egyéb központi beruházásokra az 
engedélyokmány kiadása előtt „beruházási program ot” kell 
készíteni.

10. Az építéssel összefüggő beruházások m egvalósítását köve
tően a beruházásról gazdasági értékelést kell készíteni. A 
m egvalósított beruházások adatait össze kell hasonlítani a 
beruházási javaslatban jóváhagyottakkal. Az értékelésnek 
tartalm aznia kell a létesítm ény működésének elemzését is.

III.

Jármű-, technikaberuházások előkészítési és jóváhagyási rendje

11. A BM TOP a középtávú tervek részeként elkészíti a járm ű-, 
technikaberuházások ötéves tervét, ennek éves lebontá
sát. A tervek összeállításához felm éri a terü leti szervek igé
nyét, és megvizsgálja azok jogosságát, realizálhatóságát.

12. A jóváhagyott terv  alapján összeállított m egrendeléseket 
az országos parancsnokhelyettes ellenjegyzésével lehet a 
szállító vállalathoz elküldeni. A nem szocialista relációból 
történő beszerzéseknél mindig a m indenkori jogszabály sze
rin t kell az engedélyeztetési eljárást lefolytatni. A beszer
zési lehetőségek függvényében lehetőség van a géplista mó
dosítására.

A BM TOP a gyártásközi ellenőrzés során inform ációt gyűjt 
a term ék készültségi fokáról, a technológiai előírások be ta r
tásáról.

IV.

A beruházások finanszírozása, bankügyletek

13. A BM TOP ötéves, illetve éves jóváhagyott beruházási te r
ve tartalm azza azt a pénzügyi keretet, amely a BM TOP 
beruházásainak pénzügyi forrásait képezi. Ez az összeg ki
egészülhet más szervektől á tve tt pénzeszközökkel. A beru-
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házások finanszírozása az engedélyokiratok alapján tö rté
nik, melyek az éves beruházási tervekben foglaltak szerint 
kerülnek kiadásra. A bank a kifizetéseket az engedélyok
iratokra befogadott szerződések szerint teljesíti.

14. A BM TOP rendelkezést dolgoz ki a bankokkal történő kap
csolattartás terü lete ire  és ezek felelőseire vonatkozóan. A 
beruházásokat jelen szabályzat és a BM TOP Terv- és Mű
szaki Osztály belső rendelkezése alapján kell lebonyolítani.
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