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b e l ü g y m in is z t é r iu m SZIGORÚAN TITKOS!

Szám: M- 10- 23/5- 1986.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁRÁNAK 

5/1986. számú 
P A R A N C S A

a harckészültség pénzügyi-, anyagi-technikai-, egészségügyi 
és híradási feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról 

szóló szabályzat kiadásáról

A harckészültség pénzügyi-, anyagi-technikai-, egészségügyi- 
és híradási feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról szóló 
szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) kiadom és

1. A szabályzatot a Belügyminisztérium teljes személyi állo
mánya - a rá vonatkozó mértékben - köteles megismerni, 
előírásait betartani és a rendkívüli időszak során annak 
rendelkezései szerint eljárni.

2. A BM IV/II. csoportfőnök a BM ,,M” és szervezési csoport
főnökkel egyeztetve gondoskodjon arról, hogy a Zrínyi Mik
lós Katonai Akadémia, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola 
határőr parancsnoki tagozat hallgatói, a Rendőrtiszti Főis
kola hallgatói az oktatás során, valamint a belügyi szervek

Budapest, 1986. évi június hó 4-én.

m e g p a r a n c s o l o m :
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vezetői továbbképzés, az állomány további tagjai pedig a 
parancsnokok által tartandó foglalkozások keretében a rá
juk vonatkozó mértékben ismerjék meg és gyakorolják a 
szabályzatban meghatározott feladatokat.

3. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejű
leg „a BM szervek hajtó- és kenőanyag szükségletének 
rendkívüli időszakban történő biztosításáról” szóló 1/1976. 
számú BM „M” és szervezési csoportfőnöki és a BM I/II. 
csoportfőnöki együttes intézkedés hatályát veszti.

FÖLDESI JENŐ s. k.,
r. altábornagy

belügyminisztériumi állam titkár

Készült: 600 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak. 
K apják: elosztó szerint.
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I.

A RENDKÍVÜLI IDŐSZAKRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSSEL 
KAPCSOLATOS GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYAI

1. A Belügyminisztérium szervei rendkívüli időszakra meghatározott 
feladatainak végrehajtásához szükséges anyagi- technikai-, pénzügyi-, 
egészségügyi-, híradó- és biztonságtechnikai eszközöket, felszerelése
ket, objektumokat és szolgáltatásokat (a továbbiakban: "M" szükséglet) 
az állandó harckészültség időszakában kell megszervezni és biztosíta
ni.

2. Az "M" szükséglet tervezése és biztosítása az állandó harckészültség 
időszakában az "M" időszaki feladatokra vonatkozó jogszabályok, hábo
rús jogszabály-tervezetek, belügyi rendelkezések, valamint e szabály
zatban meghatározottak alapján történik.

3. A belügyi szervek "M" szükségleteik tervezésénél vegyék figyelembe:

a/ a magasabb harckészültségi fokozatokban és a háború időszakában 
végrehajtandó feladataikat;

b/ az "M" állománytáblázatban meghatározott létszámot;

c/ az érvényes normákat, mérőszámokat és a várható rendkívüli időszaki 
igényeket;

d/ a helyi sajátosságokat.

4. Az "M" szükséglet biztosítása - az állandó harckészültség időszakában 
- az alábbiak szerint történik:

a/ "M" készletek létrehozásával;

b/ a népgazdaságnál tartalékolással;

c/ a népgazdaságból igénybevétel útján.

5. Az "M" készletezésű anyagok körét és mennyiségét a BM "M" és szervezé
si csoportfőnök a BM illetékes felsőfokú anyagi szakirányító és gaz
dálkodó szerv (a továbbiakban: BM illetékes felsőfokú anyagi szerv) 
vezetőjének egyetértésével határozza meg.

6. Az "M" készletezésű anyagok pénzügyi fedezetének biztosítása és be
szerzése az alábbiak szerint történik:

a/ az "M" készletezésre, beszerzésre tervezett anyagok költségfedezete 
a Belügyminisztérium "M" költségvetésében kerül jóváhagyásra;
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b/ az "M" készletezésű anyagok beszerzése a BM felsőfokú anyagi szer
vei által az állandó harckészültség időszakában végzett beszerzé
sekkel együtt központilag történik;

c/ a központilag beszerzett "M" anyagkészletet - kivéve azokat a ter
mékeket, amelyekre külön intézkedés vonatkozik - a belügyi szervek 
raktáraikban tárolják;

d/ az "M" készlet tárolása, frissítése, cseréje, felhasználása, nyil
vántartása és ellenőrzése mindenkor az érvényes rendelkezések sze
rint történik.

7. A népgazdaságnál kerül tartalékolásra mindazon termékféleség és pénz
eszköz, amely a belügyi szervek részére a magasabb harckészültségi 
fokozatok elrendelésével egyidejűleg szükséges és azok biztosítása a 
népgazdaság készleteiből megoldható.

Ezek tartalékolására az alábbiak szerint kell intézkedni:

a/ a népgazdaságnál tartalékolandó "M" anyagok, eszközök körét és 
mennyiségét a BM "M" és szervezési csoportfőnök a BM illetékes fel
sőfokú anyagi szerveinek vezetőivel /parancsnokaival/ és a felügye
letet ellátó minisztériumok, országos hatáskörű szervek vezetőivel 
egyetértésben központilag határozza meg;

b/ a népgazdaságnál tartalékolandó "M" anyagok készletezésével és fel- 
vételezésével kapcsolatban felmerülő költségek térítési rendjét, a 
készletek ellenőrzésének idejét és módját az érintett minisztériu
mok, országos hatáskörű szervek álláspontjának figyelembe vételével 
a BM "M" és szervezési csoportfőnök a BM illetékes felsőfokú anyagi 
szerveinek vezetőivel (parancsnokaival) együtt szabályozza;

c/ a népgazdaságnál tartalékolt készletek raktározási, kezelési költ
ségeit - az állandó- és magasabb harckészültség időszakában - a Be
lügyminisztérium "M" költségvetéséből központilag kell kiegyenlíte
ni. Az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokság és az állami 
tűzoltóság területi szervei a részükre tartalékolt készletek költ
ségeit a Belügyminisztériumnak megtérítik.

B. A népgazdaságból igénybevétel útján kell biztosítani azokat a techni
kai eszközöket, objektumokat és szolgáltatási igényeket, amelyek a be
lügyi szervek részére a magasabb harckészültségi fokozatok elrendelé
sével egyidejűleg szükségesek és a népgazdaságból igénybevételükre le
hetőség van, az alábbiak szerint:

a/ a Belügyminisztérium központ szerveinek igénybevételi "M" szükség
leteit a BM "M" és szervezési csoportfőnök biztosítja;

b/ az igénybevételi "M" szükségletek mértékét a területi belügyi szer
vek - feladataik alapján - közvetlenül saját maguk határozzák meg;

c/ az igénybevételre tervezett "M" szükségletüket a belügyi szervek a 
vonatkozó rendelkezésekben meghatározottak szerint az illetékes 
hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokságoknál biztosítják.
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9. A belügyi szerveknek az "M" készletezésre, valamint a népgazdaságnál 
tartalékolásra tervezett szükségleteiket:

a/ "M" ANYAGKÉSZLETEZÉSI TERV-BEN;

b/ a népgazdaságból igénybevétellel biztosítandó szükségleteiket (a 
továbbiakban: Igénybevételi "M" szükséglet) pedig az "M" IGÉNYBEVÉ
TELI TERV-ben

kell szerepeltetni.

10. "M" anyagkészletezési és "M" igénybevételi tervet - a tanintézetek ki
vételével - valamennyi önálló és utalt belügyi számadótestnek készíte
ni kell.

11. A BM illetékes felsőfokú anyagi szerve az "M" anyagkészletezési és "M" 
igénybevételi tervében az ellátási körébe tartozó központi belügyi 
szervek összes igényeit szerepeltesse a híradó igények kivételével.

13. Az "M" anyagkészletezési és "M" igénybevételi tervekből;

a/ egy-egy példányt - a híradó tervek kivételével - a számadótest 
anyagi-, pénzügyi vezetőjének intézkedési tervéhez kell csatolni;

b/ egy-egy komplett példányt a BM "M" és Szervezési Csoportfőnökségnek 
kell megküldeni;

c/ a szakszolgálatok részére reájuk vonatkozóan tervkivonatot kell 
készíteni.

13. A BM Határőr Ezred és a BM Határőrség kerületparancsnokságai a 12. 
pontban felsoroltakon túl a tervek egy-egy komplett példányát a BM Ha
tárőrség Országos Parancsnokság pénzügyi-, anyagi főnökének is küldjék 
meg.

14. Az "M" szükségleteket a mellékletben szereplő nyomtatványminták sze
rint értelemszerűen kell összeállítani.

15. A BM "M" és szervezési csoportfőnök a BM illetékes felsőfokú anyagi 
szerveinek vezetőivel együttműködve:

a/ összeállítja a Belügyminisztérium és szervei "M" anyagkészletezési 
és "M" igénybevételi tervét, gondoskodik a tervek jóváhagyásáról, a 
szükséges költségfedezet biztosításáról;

b/ összeállítja a Belügyminisztérium és ellátási körébe utalt szervek 
ötéves és éves "M" költségvetését, intézkedik az "M" készletezésre 
tervezett termékek évenkénti ütemezett beszerzésére, a jóváhagyott 
költségvetés alapján;

c/ intézkedéseket tesz az "M" készlet szükség szerinti átcsoportosítá
sára, igénymódosításokra;

d/ szervezi és központilag irányítja a népgazdaságnál történő tartalé
kolást, az igénybevételre tervezett szükségletek biztosítását és 
ellenőrzését.
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16. A Belügyminisztérium szerveire, valamint az ellátási körébe utalt 
szervekre vonatkozóan "Számítási Év" tervet kell készíteni. Ez a szer
vek hadiállományának ellátásához egy háborús évre szükséges anyagi
technikai, híradó-, egészségügyi-, pénz-, valamint egyéb igényeit tar
talmazza. Elkészítése az alábbiak szerint történik:

a/ az Országos Tervhivatal tervezési előírásában foglaltak szerint a 
BM "M" és szervezési csoportfőnök, a Belügyminisztérium gazdálko
dásra kötelezett szervei, valamint a BM ellátási körébe utalt szer
vek vezetőivel (parancsnokaival) együttműködve állítja össze;

b/ a BM "M" és szervezési csoportfőnök intézkedik - a Honvédelmi Mi
nisztérium illetékes szervével történt egyeztetés után - az Orszá
gos Tervhivatalnak történő megküldésére;

c/ a Belügyminisztérium gazdálkodó szervei készüljenek fel a magasabb 
harckészültségi fokozatok elrendeléséhez - vagy a népgazdaság ré
szére kihirdetett időszakokhoz - kapcsolódóan az állami felső veze
tés által meghatározott mértékben gyártásra kerülő "Számítási Év" 
tervi anyagok fogadására, és elosztására.

17. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában az anyaggazdálkodás
sal kapcsolatos feladatok a béke és az elrendelt harckészültségi foko
zat időszakára meghatározott belügyi tartalékos állománnyal, a hadi- 
szervezetre történő átállás után pedig a belügyi szervek "M" állomány
táblázatában meghatározott létszámmal kerülnek végrehajtásra.

II.

"M" KÉSZLETEK TERVEZÉSE ÉS BIZTOSÍTÁSA

18. "M" készletek létrehozása, kialakítása azokból a termékféleségekből 
történik, amelyek a belügy szervek működéséhez a magasabb harckészült
ségi fokozatok elrendelésével egyidejűleg szükségesek és azonnali biz
tosításukra másként nincs lehetőség.

19. "M" készletezés céljából központilag kerülnek beszerzésre: 

a/ a fegyverzeti, pirotechnikai és optikai;

b/ a ruházati és felszerelési;

c/ a vegyivédelmi, radiológiai és műszaki (hadiműszaki);

d/ a híradó, a biztonság- és rejtjelzéstechnikai, valamint hírháló
zatépítési;

e/ a speciális gépjármű;

f/ az étkezde és konyhafelszerelési;

g/ az orvosi műszer és egészségügyi felszerelési anyagok és eszközök.
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20. "M" készletezésre - a 19. pontban felsoroltakon túl - más termékeket 
tervezni, illetve beszerezni kizárólag a BM "M" és szervezési csoport
főnök előzetes egyetértésével lehet.

21. Az "M" szükségletet főbb termékcsoportonként kell összeállítani.

22. A központilag biztosított "M" készletet a BM "M" és szervezési cso
portfőnök - híradó eszközök vonatkozásában a BM illetékes felsőfokú 
híradó szerv vezetőjének véleményét kikérve - a beszerzés ütemében és 
fontossági sorrendben osztja el a belügyi szervek között, egyidejűleg 
intézkedik a kiadásukra, illetve tárolásukra.

23. Az "M" készletezésű anyagok raktározását, tárolását úgy kell végrehaj
tani, hogy azok rövid időn belül a nap bármely időszakában felvételez
hetők legyenek.

24. Az "M" anyagkészletezési tervben jóváhagyott termékmennyiségek megvál
toztatása - csökkentése vagy növelése - csak az "M" készletezésű anya
gokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározottak szerint történhet.

Ennek alapján:

a/ létszám, szervezeti módosulás és rendszerből történő kivonás esetén 
a BM "M" és szervezési csoportfőnök készít javaslatot és annak jó
váhagyása után intézkedik a szükséges változtatásokra;

b/ átfegyverzés, típusmódosítás, valamint a szükséges frissítés és 
csere végrehajtása esetén felmerülő hiányok pótlására a BM "M" és 
szervezési csoportfőnök a BM illetékes felsőfokú anyagi szerveinek 
vezetőivel együttesen intézkedik.

25. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára meghatározott felada
tok végrehajtására a szakszolgálatoknak "Végrehajtási terv"-et kell 
készíteni. A "Végrehajtási terv" részletesen tartalmazza:

a/ az egyes feladatok végrehajtásának módját (technológiai leírását);

b/ a hivatásos és tartalékos, valamint polgári állomány részére - egy 
főre - norma szerint járó anyagok mennyiségét;

c/ a feladat végrehajtására kijelölt felelős és beosztott személyek 
nevét, rendfokozatát;

d/ a feladatok végrehajtásának helyét és időnormáját; 

e/ a gépjármű-szükségletet (darabszám, típus);

f/ szállításra kerülő anyag mennyiségét, fajtáját (tekintettel az 
együtt szállíthatóság szabályaira).

26. A "Végrehajtási terv"-et a szakszolgálat vezetője (előadója); vagy a 
feladattal megbízott személy (anyagi tiszthelyettes, őrsellátó, "M" 
megbízott) két példányban készíti el és az anyagi vezető (parancsnok) 
hagyja jóvá. A terv egy példányát az anyagi vezető (parancsnok) intéz
kedési tervéhez kell csatolni, egy példány pedig a szakszolgálat veze-
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tő /előadó/ vagy a feladattal megbízott személy végrehajtási okmányát 
képezi. Az anyagi tiszthelyettes és őrsellátó "Végrehajtási terv"
ének elkészítéséért az anyagi vezető és a tervkészítő közvetlen pa
rancsnoka egyetemlegesen felelős.

27. Az anyagok szállítására "SZÁLLÍTÁSI TERV"-et kell készíteni, amelynek 
tartalmaznia kell:

a/ a szállítmány parancsnok és beosztottak nevét, rendfokozatát; 

b/ a szállítmány útvonalát (két változatban);

c/ szállításra kerülő anyagok megnevezését, mennyiségét, (5. számú 
melléklet) fajtáját (különös tekintettel az együtt szállíthatóság 
szabályaira);

d/ szállításra kerülő anyagok helyigényét;

e/ a szállítmány védelmére vonatkozó előírásokat;

f/ a szállításban résztvevő gépjárművek darabszámát, forgalmi rendszá
mát;

g/ a berakás és kirakás helyét.

28. Szállításnál az állandó harckészültség időszakában hatályos rendelke
zésekben előírtakat kell figyelembe venni.

29. A "Szállítási terv"-et a "Végrehajtási terv"-hez kell csatolni.

III.

"M" SZÜKSÉGLETEK BIZTOSÍTÁSA A NÉPGAZDASÁGNÁL 

TARTALÉKOLÁSSAL

30. Az "M" szükségletek népgazdaságnál történő kialakítása, biztosítása 
központilag a BM "M" és szervezési csoportfőnök és a BM illetékes fel
sőfokú anyagi szervei vezetőinek együttes intézkedése alapján az érin
tett minisztériumok, országos hatáskörű szervek vezetőinek egyetérté
sével történik.

31. A népgazdaságnál csak azokból a termékekből kerül sor "M" tartalék 
biztosítására, amelyekből a nagykereskedelmi forgókészlet oly mérvű és 
állandó jellegű, hogy a belügyi szervek tervezett igényei mindenkor 
kielégíthetők.
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32. Az illetékes minisztériumokkal és országos hatáskörű szervekkel tör
tént megállapodásoknak megfelelően az alábbiak a népgazdaságnál kerül
nek tartalékolásra:

a/ a gépjármű-alkatrész, valamint a hajtó- és kenőanyag; 

b/ étel- és húskonzervek;

c/ gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz; 

d/ a postai hírhálózati igény;

e/ a háborús időszak első hónapjában szükséges készpénzszükséglet.

33. A népgazdaságnál tartalékolandó "M" szükségletek nagyságrendjének meg
határozása az "M" időszaki folyamatos ellátás követelményeit alapul 
véve történik.

34. A népgazdaságnál történő tartalékolás rendjét és módját az érintett 
minisztériumokkal országos hatáskörű szervekkel a BM "M" és szervezési 
csoportfőnök és a BM illetékes felsőfokú anyagi szerveinek vezetői 
közösen dolgozzák ki.

35. A tartalékolandó termékeknél meg kell állapodni: 

a/ a termékféleségekben, típus, minőség stb.-ben; 

b/ a mennyiségekben;

c/ a tartalékolás módjában, helyében;

d/ a kiadás, felvételezés végrehajtásában /részletesen meghatározva az 
eljárást a különböző napszakokra, munkaidő alatt, éjjel stb., to
vábbá meg kell határozni a kiadást végző személy nevét, lakását, 
értesítésének lehetőségeit/;

e/ a készletek esetenkénti ellenőrzésében;

f/ a felmerülő költségekben, raktározás, forgókészlet növelés stb. és 
térítés módjában, idejében;

g/ egyéb, a helyi sajátosságok alapján fontosnak ítélt feladatokban.

36. A népgazdaságnál tartalékolt készleteket és szolgáltatásokat a belügyi 
szervek a 35. pontban felsoroltak alapján a kidolgozott rendnek meg
felelően a készletező vállalatoktól - telephelyeikről - közvetlenül 
vételezik fel. Ezen termékekből a készletezett mennyiség felvételezé
sét követően a folyamatos utánpótlás a szabályzatban és a háborús gaz
dálkodási rendelkezésekben foglaltak szerint történik.

37. A népgazdaságnál készletezett termékek "M" készletként kezelendő, fel- 
használásukra az "M" készletekre vonatkozó előírások, rendelkezések az 
irányadók.
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IV.

"M" SZÜKSÉGLETEK BIZTOSÍTÁSA IGÉNYBEVÉTELLEL

3B. A népgazdaságból igénybevételre kerülő "M" szükségletek biztosítása a 
Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének vonatkozó rendelkezéseiben, va
lamint e szabályzatban meghatározottak alapján történik.

39. A népgazdaságból igénybevétel útján történik a biztosítása:

a/ a gépjárműveknek, munkagépeknek és az üzemanyag edényzetnek;

b/ az objektumoknak, berendezési tárgyakkal együtt;

c/ a híradástechnikai szükségleteknek, berendezéseknek, adókapacitás
nak, fenntartásnak, helyreállításnak stb.;

d/ a gépjármű javítóműhelyeknek, vagy kapacitásoknak;

e/ a konyháknak, étkezdéknek vagy étkeztetési kapacitásoknak;

f/ a sütődei kapacitásoknak;

g/ a fürdetési és mosatási kapacitásoknak, valamint

h/ a nyomdai kapacitásnak.

40. Az igénybevételi "M" szükségletek meghatározása a belügyi szervek ma
gasabb harckészültségi időszakra tervezett feladatainak figyelembevé
telével, az állandó harckészültség időszakában meglévő és rendelkezés
re álló technikai eszközök, továbbá objektumok és saját kezelésben mű
ködő szolgáltatási kapacitások maximális kihasználásával történik.

41. A központi belügyi szervek igénybevételi "M" szükségleteinek felméré
sét, biztosítását és az igénybevételüket a BM "M" és szervezési cso
portfőnök irányításával a BM illetékes felsőfokú anyagi szervei, il
letve a központi szervek önállóan végzik.
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42. A területi belügyi szerveknek az igénybevételi "M" szükségleteiket:

a/ a gépjárművekre és munkagépekre vonatkozóan a BM "M" és Szervezési 
Csoportfőnökségnek;

b/ az üzemanyagedényzet, az objektum, a gépjármű javítóműhely, vagy 
javítási kapacitás, a konyha és étkezde, a sütődei, valamint a für
detési és mosatási kapacitásra vonatkozóan a Fővárosi Hadkiegé
szítő Parancsnokság, illetve a megyei hadkiegészítési és területvé
delmi parancsnokságoknak (a továbbiakban: hadkiegészítési és terü
letvédelmi parancsnokság)

kell megküldeniük.

43. A gépjármű és munkagép igények jóváhagyásáról a BM "M" és szervezési 
csoportfőnök a belügyi szerveket írásban értesíti. Az értesítés után, 
az igénybevételi "M" szükségleteket az illetékes hadkiegészítési és 
területvédelmi parancsnokságoknál:

a/ a BM Határőrség Országos Parancsnokság és magasabb egységeinek, a 
BM Kormányőrség Parancsnokságnak, a BM Forradalmi Rendőri Ezrednek, 
az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságnak és fővárosi in
tézeteinek, valamint a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságnak a saját 
igénybevételi "M" szükségleteiket;

b/ a budapesti rendőr-főkapitányságnak csak a saját igénybevételi "M" 
szükségletét;

c/ a megyei rendőr-főkapitányságoknak a saját és a területükön működő 
állami tűzoltó, valamint a büntetésvégrehajtási szervek igénybevé
teli "M" szükségletét

kell biztosítaniuk.

44. Az igénybevételi "M" szükségletek tervezésénél (biztosításánál) az 
alábbiakat kell figyelembe venni:

a/ a biztosítással egyidőben a belügyi szerveknek közölniük kell a 
gépjárművek, munkagépek előállításának idejét, helyét és módját;

b/ a belügyi szerveknek a biztosítást lehetőleg egy-két vállalattól, 
az állandó harckészültség időszakában meglevő gépjárművekkel azonos 
típusból kell kérni;

c/ közölni kell a kért objektum, gépjármű javítóműhely, konyha, étkez
de pontos címét, az üzemeltető vállalat megnevezését, valamint az 
igénybevételre vonatkozó meghatározást /tartós vagy ideiglenes/;

d/ a szolgáltatások biztosítására vonatkozó átiratban közölni kell a 
kapacitást biztosító vállalat nevét, pontos címét és a kapacitások
ra vonatkozó igényt. (Étkeztetési létszámot, napi kenyérszükségle
tet, javításra tervezett gépjárművek mennyiségét, fürdetési létszá
mot, mosatási szükségletet.)
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45. A szolgáltatások és szolgáltatási kapacitások igénybevételénél az 
alábbiakat kell figyelembe venni:

a/ a szolgáltatások, szolgáltatási kapacitások igénybevételét, azon 
szakszolgálatok hajtsák végre, amelyek hatáskörébe tartozik azok 
működtetése;

b/ az alegységek a részükre biztosított szolgáltatások, szolgáltatási 
kapacitások igénybevételét önállóan végezzék, ezért a kiutaló hatá
rozatot vagy azok kivonatát az alegység vezetőjének /parancsnoká
nak/ intézkedési tervéhez kell csatolni;

c/ a szolgáltatások igénybevételekor az üzemeltetőnek minden esetben 
be kell mutatni a kapacitást biztosító határozatot, illetve a ki
utalást igazoló ügyiratot;

d/ az igénybevételről - két példányban - jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amely tartalmazza a szolgáltatást, szolgáltatási kapacitást bizto
sító vállalat megnevezését, pontos címét, az igénybe vevő belügyi 
szerv megnevezését, címét, az igénybe vett szolgáltatásra, szolgál
tatási kapacitásra vonatkozó megállapodásokat, a vonatkozó rendele
tek alapján fizetendő térítési díjat;

e/ a jegyzőkönyvet az illetékes belügyi szerv anyagi vezetője (pa
rancsnoka), vagy megbízottja és a kapacitást biztosító vállalat fe
lelős vezetője (vagy megbízottja), valamint az igénybevételt vég
rehajtó személy írja alá;

f/ a jegyzőkönyv egy példányát a kapacitást biztosító szerv vezetőjé
nek, egy példányt pedig az illetékes szakszolgálat vezetőjének (e- 
előadójának) kell átadni;

g/ az igénybevételek végrehajtására átvételi csoportonként külön-külön 
végrehajtási tervet, vagy tervkivonatot kell készíteni;

h/ magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a szolgálati állatál
lomány állatorvosi ellátását, felügyeletét, táp- és erőállapotának 
biztosítását a polgári állategészségügyi szervek útján kell bizto
sítani az állandó harckészültség rendszabályainak megfelelően. Az 
összevont (pl. iskola) állatállomány egészségügyi ellátását a BM 
állategészségügyi szakszolgálatának kell biztosítani.

46. A biztosítás végrehajtásáról a belügyi szerveket az illetékes hadki
egészítési és területvédelmi parancsnokság az e célra rendszeresített 
nyomtatványon (kiutaló határozat) értesíti.

47. A belügyi szervek részére igénybevételre biztosított gépjárművek, mun
kagépek előállítási parancsait az illetékes hadkiegészítési és terü
letvédelmi parancsnokságok tárolják.

48. Az előállítási parancsok kézbesítését az illetékes hadkiegészítési és 
területvédelmi parancsnokságok végzik. Egyes esetekben a hadkiegészí
tési és területvédelmi parancsnokságokkal történő megállapodás alapján 
az előállítási parancsok kézbesítését - az átvételi idő lerövidítése 
céljából - az érintett belügyi szervek is végrehajthatják.
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49. A megyei rendőr-főkapitányságok vezetői a szükségletek biztosítására 
vonatkozó határozatokat az igénylő állami tűzoltó és büntetésvégrehaj
tási szerv vezetőjének (parancsnokának) küldjék meg.

50. A 39. pontban felsorolt igénybevételi "M" szükségletek biztosítására 
vonatkozó kiutaló határozatokat:

a/ a központi belügyi szerveknél a BM illetékes felsőfokú anyagi szer
veinek;

b/ a területi belügyi szerveknél az igénybevételt (működtetést) végre
hajtó szakszolgálatok (alegységek)

végrehajtási tervéhez kell csatolni.

V.

A BELÜGYI TARTALÉKOS ÁLLOMÁNY FELSZERELÉSE

51. A mozgósítást végrehajtó belügyi szerveknek a fokozott, a háborús ve
szély és a teljes harckészültség időszakában a tartalékos belügyi ál
lomány felszerelésével kapcsolatos feladatok végrehajtására a mozgósí
tás különböző változatainak figyelembevételével kell felkészülniük.

52. A mozgósítást végrehajtó belügyi szervek a tartalékos állomány felsze
relési anyagait - amennyiben az megoldható - az alegységeknél tárolják 
az alábbiak figyelembevételével:

a/ általános rejtett és a részleges mozgósítás elrendelése esetén a 
felszerelés kizárólag belügyi objektumban történhet;

b/ általános nyílt mozgósítás esetén a bevonuló tartalékos állomány 
felszerelését lehetőleg belügyi objektumban kell végrehajtani;

c/ a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szervek - a tel
jes harckészültség időszakában történt bevonulás esetén - a felsze
relési helyet a belügyi szerv működés helyén vagy a felszerelés 
céljára kiutalt objektumban biztosítsák.

53. A felszerelés végrehajtására - a tartalékos belügyi állomány létszámá
nak, hadiruházattal való ellátottságának figyelembevételével - olyan 
objektumot jelöljenek ki, amelyben a bevonuló tartalékosok felszerelé
se zavartalanul megoldható, hírösszeköttetése az elöljáró szervvel 
biztosított.
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54. A tartalékosok felszerelésének helyéről vázlatot kell készíteni, amely 
tartalmazza:

a/ a felszerelési hely pontos címét, megnevezését; 

b/ a kijelölt objektumokban levő helyiségek számát; 

c/ a felszerelést végrehajtó csoportok munkahelyét.

55. A felszerelést előzze meg a tartalékos belügyi állomány orvos-egész
ségügyi vizsgálata. Az orvos-egészségügyi vizsgálatot a vonatkozó ren
delkezések szerint hajtsák végre.

56. A tartalékos állomány felszerelésének végrehajtására, az anyagok ki
adására szakáganként csoportokat kell szervezni. A csoportok létszámát 
a végrehajtandó feladatok, valamint a felszerelésre előírt normaidő 
figyelembevételével határozzák meg.

57. Az orvos-egészségügyi vizsgálaton alkalmasnak minősített belügyi tar
talékosok részére az érvényben levő normák szerint az alábbi anyagokat 
kell kiadni:

a/ a szolgálati fegyvert, pisztolyt, géppisztolyt és azokhoz egy-egy 
- jogcím szerinti - mennyiségű szolgálati és karhatalmi javadalma
zású lőszert;

b/ a vegyivédelmi személyi felszerelést, gázálarcot - méret szerint - 
dózismérőt, személyi vegyimentesítő csomagot, fegyver vegyimente
sítő csomagot, összfegyvernemi védőfelszerelést;

c/ az egészségügyi személyi felszereléseket, önampullát, sugárzásvédő, 
vízfertőtlenítő tablettát, sebkötöző csomagot;

d/ a határőrségnél az étfelszerelést, evőcsészét, kulacsot, evőeszköz- 
készletet;

e/ a normákban személyi felszerelésként szereplő, de csak a személyi 
állomány egy részének járó anyagféleségeket, gumibotot, bilincset, 
látcsövet, tájolót, önleolvasós dózismérőt, álcázóruhát, járőrtás
kát stb. a tartalékos állomány szolgálati helyén kell kiadni. A 
tartalékos állomány részére szükséges ágy és ágynemű anyagokat, 
munka és védőruházatot, valamint az alegységkészletet képező anya
gokat, lőszerkészletet a beosztásuknak megfelelő szervhez kell 
kiszállítani.

58. A felszerelés végrehajtása után a belügyi tartalékos az anyagok átvé
telét a FELSZERELÉSI LAP-on (6. számú melléklet) aláírásával köteles 
igazolni. Egyidejűleg át kell adni részére a FELSZERELÉSI KÖNYV-et, 
amelyben a karton szerint átvett anyagokat kell szerepeltetni.

59. Meg kell szervezni a felszerelt belügyi tartalékos állomány szolgálati 
helyre történő útba indítását, szállítását.
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60. A belügyi tartalékos állomány felszerelésével kapcsolatos feladatok a 
fokozott harckészültség időszakában:

a/ a bevonuló belügyi tartalékos állomány orvos-egészségügyi vizsgála
ta, felszerelést végző csoportok megalakítása, eligazítása, együtt 
tartása;

b/ a kijelölt felszerelési helyek előkészítése, berendezése. Polgári 
objektumokban történő felszerelés esetén, a szükséges berendezési 
tárgyak szállításra való előkészítése;

c/ a felszerelés alkalmával kiadásra kerülő anyagok, valamint a szük
séges okmányok előkészítése;

d/ az újonnan kiírt tartalékos állomány hadiruházattal történő - 10 
napon belüli - ellátása, a lecserélésre került személyek hadiruhá
zatának bevonása;

e/ a bevonuló tartalékos állomány felszerelésének végrehajtása, szol
gálati helyre történő útbaindítása és szállítása.

61. A belügyi tartalékos állomány felszerelésével kapcsolatos feladatok a 
háborús veszély harckészültség időszakában:

a/ a bevonuló tartalékos állomány orvos-egészségügyi vizsgálata, a 
felszerelést végző csoportok további együtt tartása;

b/ a bevonuló tartalékos állomány felszerelésének végrehajtása;

c/ a szolgálati helyre történő szállítása.

62. A belügyi tartalékos állomány felszerelésével kapcsolatos feladatok a 
teljes harckészültség időszakában:

a/ polgári objektumban történő felszerelés esetén az objektum átvéte
le, a szükséges berendezési tárgyak helyszínre történő szállítása, 
a felszerelési hely előkészítése, berendezése;

b/ a felszerelés alkalmával kiadásra kerülő anyagok helyszínre való 
szállítása;

c/ a bevonuló tartalékos állomány orvos-egészségügyi vizsgálatának és 
felszerelésének végrehajtása;

d/ a felszerelt tartalékos állomány szolgálati helyre történő szállí
tása.

63. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára meghatározott felada
tokra a 25 - 29. pontokban foglaltak alapján végrehajtási és szállítá
si tervet kell készíteni.
A csoportvezetők végrehajtási tervéhez csatolni kell a felszerelési 
hely vázlatát, a felszerelés végrehajtására szolgáló helyiségek beren
dezési tárgyainak jegyzékét, a kiadásra kerülő anyagok normáját és a 
felszerelés ütemtervét.
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A felszerelési ütemtervben szerepeljen:

a/ a felszerelési hely pontos címe, megnevezése;

b/ a szükséges berendezési tárgyak, technikai eszközök mennyisége;

c/ az orvos-egészségügyi vizsgálat, valamint a felszerelés normaideje, 
üteme, módja.

VI.

ELHELYEZÉS BIZTOSÍTÁSA

64. Azoknak a belügyi szerveknek, amelyeknek - magasabb harckészültségi 
fokozatok időszakában - működésük biztosításához további objektumokra 
van szükségük, igényeik kielégítését polgári objektumok igénybevételé
vel kell megoldani.

65. Az objektum igénybevételi "M" szükségletet a belügyi szervek sajátos 
igényeinek figyelembevételével az alábbiak szerint kell meghatározni:

a/ igénybevételre olyan objektumok tervezhetők, amelyek alkalmasak a 
rendeltetésszerű működéssel, a tervezett hadiállomány elhelyezésé
vel, az anyagraktározással és az életvédelemmel kapcsolatos köve
telmények kielégítésére;

b/ a határőrség állományának elhelyezését - a BM Határőrség Országos 
Parancsnokság kivételével - laktanyaszerűen kell biztosítani.

66. Az objektum igénybevétele lehet tartós vagy ideiglenes, az alábbiak 
szerint:

a/ a belügyi szervek részére szükséges háborús működési, életvédelmi 
és pihenő- váltó helyül szolgáló objektumokat tartós igénybevételre 
kell tervezni. A tartós igénybevétel a rendkívüli időszak megszűné
séig - a háború befejezéséig - tart;

b/ a belügyi tartalékosok fogadására, felszerelésére, valamint a gyü
lekezési hely céljára és az operatív feladatok végrehajtására idő
legesen szükséges objektumokat ideiglenes igénybevételre kell ter
vezni. Az ideiglenes igénybevétel a tervezett feladatok végrehajtá
séig tart.

67. Napközi otthonokat, óvodákat és szociális otthonokat igénybevételre 
tervezni nem lehet.

68. Az igénybevételre tervezett, illetve biztosított objektumok berendezé
si tárgyakkal és postai híradó eszközökkel együtt kerülnek átvételre. 
Csak külön berendezési tárgyakat igénybevétel útján biztosítani nem 
lehet.

69. A hadiállomány elhelyezése történhet beszállásolással, vagy az e célra 
biztosított polgári objektum igénybevételével.
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70. A biztosításban levő objektumok átvételére átvételi bizottságokat kell 
létrehozni, akik feladatukat az alábbiak szerint végzik:

a/ az átvételre kerülő objektumok mennyiségének, területi elhelyezé
sének figyelembevételével az átvételi bizottság összetételét úgy 
kell kialakítani, hogy az átvétel minél rövidese időn belül végre
hajtható legyen;

b/ azok az alegységek, melyek részére objektumok kerülnek biztosítás
ra, az átvételt önállóan hajtsák végre;

c/ az operatív célokra biztosított objektumok átvételét az igénybevevő 
belügyi szerv hajtja végre.

71. Az objektumok üzemeltetéséhez szükséges fogyó- és karbantartó anyago
kat részben a meglevő készletekből, részben pedig helyi beszerzés út
ján kell biztosítani.

72. Az objektumokban - háborús jogszabályoknak megfelelően - gondoskodni 
kell a fényálcázásról és ennek során:

a/ a csökkentett világításról, melyet központi intézkedésre kell beve
zetni;

b/ a teljes elsötétítésről, melyet a támadás közvetlen veszélyekor, a 
légiriadó elrendelésekor kell alkalmazni.

73. Az objektumokban az ellenséges csapások következtében kialakuló tüzek 
keletkezésének lehetőségeit minimálisra kell korlátozni, illetve meg 
kell akadályozni terjedésüket. Ennek érdekében az állandó harckészült
ség időszakában érvényes tűzvédelmi követelményeken túlmenően fokozott 
védelmi intézkedéseket kell tenni a megelőzés és az egyedi tüzek ön
védelmi erővel történő gyors felszámolására, illetve lokalizálására. 
Az objektumok fényálcázásával, illetve elsötétítésével, valamint a 
tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok megtervezésére és végrehajtására 
"A BM szervek önvédelmi jellegű feladatai" című kiadványban foglaltak 
az irányadók.

74. A belügyi szervek objektum, gépjármű javítóműhely, konyha és étkezde 
igénybevételi "M" szükségleteinek biztosítása az alábbi rend szerint 
történik:

a/ a központi belügyi szervek /a BM Határőrség Országos Parancsnokság, 
a BM Kormányőrség Parancsnokság és a BM III/IV. Csoportfőnökség ki
vételével/ szükségleteit a BM "M" és Szervezési Csoportfőnökség 
biztosítja;

b/ az a/ alpontban nem - illetve a kivételként - szereplő szervek 
szükségleteiket a 42 - 44. pontok alapján biztosítsák.

75. Az elhelyezés biztosításával kapcsolatos feladatok a fokozott harcké
szültség időszakában:

a/ az átvételi bizottságok összevonása, együtt tartása, eligazítása, 
terveik pontosítása;
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b/ a belügyi tartalékos állomány felszereléséhez szükséges helyiségek 
előkészítése;

c/ az együtt tartott állomány pihenőkörleteinek, a bevonuló belügyi 
tartalékos állomány elhelyezéséhez szükséges helyiségek kijelölése, 
berendezése;

d/ az együtt tartott és a bevonult belügyi tartalékos állomány pihe
nési és tisztálkodási lehetőségeinek biztosítása;

e/ az átvételre kerülő objektumok üzemeltetőivel a kapcsolat felvétele 
az átvétel gyors lebonyolítása érdekében;

f/ a tervezett helyi beszerzések végrehajtása;

g/ a fényálcázáshoz szükséges anyagok, eszközök előkészítése;

h/ a megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása.

76. Az elhelyezés biztosításával kapcsolatos feladatok a háborús veszély 
harckészültség időszakában:

a/ az objektumokat átvevő bizottságok kiküldése és az objektumok jegy
zőkönyvileg történő átvétele;

b/ az együtt tartott állomány pihenőkörleteinek szükség szerinti üze
meltetése, a bevonuló belügyi tartalékos állomány felszereléséhez, 
elhelyezéséhez szükséges objektumok biztosítása.

77. Az elhelyezés biztosításával kapcsolatos feladatok a teljes harcké
szültség időszakában:

a/ a jegyzőkönyvileg átvett objektumok használatbavétele, tervek sze
rinti berendezése;

b/ az objektumok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos felada
tok végrehajtása;

c/ az objektumok elsötétítésének terv szerinti végrehajtása; 

d/ a megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása.

78. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára meghatározott felada
tokra a 25 - 29. pontokban foglaltak alapján végrehajtási- és szállí
tási tervet kell készíteni. A végrehajtási tervhez - tervkivonathoz - 
csatolni kell:

a/ az átvételre kerülő objektum, háború működési hely. pontos címét, 
megnevezését és helyszínrajz-vázlatait, feltüntetve azon a helyi
ségek elosztását, valamint - amennyiben lehetséges - az objektum 
közműhálózatát, az energia és vízvételi lehetőségeket;

b/ a helyi beszerzésre tervezett anyagokról készített kimutatást.
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79. Az igénybevételre biztosított objektumok átvétele alkalmával az ob
jektum kiutalására vonatkozó kiutaló határozatot az átadó szerv (vál
lalat) megbízottjának minden esetben be kell mutatni.

80. Az objektumok átvételéről három példányban jegyzőkönyvet kell készíte
ni, amely tartalmazza:

a/ az objektum tulajdonosának, üzemeltetőjének megnevezését; 

b/ az objektum pontos címét;

c/ az átvételre kerülő objektum állagát, minősítve a fontosabb műsza
ki paraméterek megjelölésével;

d/ az objektummal együtt átvételre kerülő berendezési, felszerelési 
tárgyakat, leltár szerint;

e/ a vonatkozó rendelet alapján fizetendő bérleti díjat havi bontás
ban.

81. Az objektum átadás-átvételt, illetőleg visszaadást, visszavételt min
den esetben a helyi tanács végrehajtó bizottsága és az átadó, valamint 
az átvevő belügyi szerv megbízottja jelenlétében jegyzőkönyvileg kell 
végrehajtani. Az objektum átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát az 
átadó szerv megbízottjának a helyszínen, egy példányt az illetékes 
hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokságnak, egy példányt pedig 
a belügyi szerv elhelyezési szolgálat vezetőjéhez kell eljuttatni.

VII.

ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS, ÉLELEM, IVÓVÍZ, TAKARMÁNY VÉDELEM

82. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a belügyi szervek ha
diállománya élelmezési ellátásának megszervezése e szabályzat és az 
érvényben levő "Élelmezési szakutasitás"-ban foglaltak szerint törté
nik.

83. Az élelmezési nyersanyagokat:

a/ a fokozott-, háborús veszély-, valamint a teljes harckészültség idő
szakában az érvényben levő béke gazdálkodási rend alapján;

b/ a háborús időszakban az "M" készletezési norma alapján a népgazda
ságnál tartalékolt étel- és húskonzerv felhasználásával, a beveze
tésre kerülő jegyrendszerben, központi kiutalással, keretutalvány 
alapján helyi beszerzés utján

kell biztosítani.
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84. Az állandó harckészültség időszakában a rendkívüli feladatok ellátásá
ra igénybe vett hivatásos, kinevezett, szerződéses polgári és tartalé
kos személyi állományt, az erre a célra meghatározott szabályok, vala
mint normák alapján kell élelmezni. A vonatkozó normákat a mindenkor 
érvényben levő miniszteri utasítás tartalmazza.

85. A Belügyminisztérium szerveinél:

a/ "M" szemle, mozgósítási-összekovácsolási, illetőleg harckészültségi 
gyakorlat elrendelésekor a gyakorlat ideje alatt együtt tartott hi
vatásos, kinevezett és szerződéses polgári, valamint a behívott 
tartalékos személyi állomány részére a teljes napi étkezést térítés 
mentesen kell kiadni;

b/ a hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári, valamint a behívott 
tartalékos személyi állomány részére a 4 órát meghaladó, de a 24 
órát el nem érő igénybevétel esetén egyszeri - lehetőleg meleg ét
kezést, a 24 órát meghaladó igénybevétel esetén pedig teljes napi 
étkezést kell biztosítani.

86. Az élelmezésre a csapategységek alapnormájának megfelelő összeget le
het felszámítani, illetve az "élelmezés" elnevezésű költségvetési té
tel terhére elszámolni. A jogosultak részére az élelmezési pótlékok 
felszámolhatók.

87. Az élelmezésről - meleg, vagy hideg - a saját közétkeztetés kereté
ben, vagy a társfegyveres szervek élelmezési szolgálatainak bevonásá
val kell gondoskodni. Ennek hiányában az élelmezést vendéglátóipari, 
vagy egyéb vállalat, intézmény igénybevétele utján kell megoldani.

88. Az élelmezésre a normaélelmezés, saját kezelésű közétkeztetés, illetve 
a társfegyveres szervek utján történő élelmezés esetén a csapategysé
gek alapnormája szerinti költség, egyéb intézmény vagy vállalat által 
nyújtott élelmezés esetében a vállalat, vagy intézmény által meghatá
rozott összeg fordítható. A vállalat vagy intézmény által biztosított 
élelmezés esetén a nyersanyagköltség lehetőleg ne legyen magasabb a 
csapategységek alapnormájának részétkeztetésenkénti összegénél.

89. A térítés mentesen kiszolgáltatott élelmezés teljes költségét az 
élelmezést biztosító normaélelmezés, közétkeztetés, valamint egyéb in
tézmény, illetve vállalat részére, a költségvetés terhére kell kifi
zetni.

90. Tanintézeteknél a továbbképzésre behívott belügyi tartalékos személyi 
állományú hallgató részére a vonatkozó alapnorma szerinti teljes napi 
étkezést térítés nélkül kell kiszolgáltatni.

91. A fokozott, illetve a háborús veszély harckészültség időszakában az 
együtt tartásra kötelezett hivatásos, kinevezett és szerződéses polgá
ri, valamint a behívott belügyi tartalékos személyi állományt naponta 
3 alkalommal meleg, illetve hideg-élelemmel térítés mentesen kell el
látni.
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92. A teljes harckészültség időszakában, illetve azt követően a Belügymi
nisztérium központ és területi szervei, valamint a BM Kormányőrség Pa
rancsnokság hadiállományát az állandó harckészültség időszakához ha
sonlóan közétkeztetési, illetve a vendéglátóipar által üzemeltetett 
éttermekben kapacitás biztosítással, a BM Határőrség magasabb egysége
it, a BM Forradalmi Rendőri Ezred személyi állományát pedig - naponta 
3 alkalommal - normaélelmezés útján, térítés nélkül kell élelmezni.

93. A konyha és étkezde igénybevételi "M" szükségletet, illetve az étkez
tetési kapacitást a hadiállomány létszámát figyelembe véve kell megha
tározni és az alábbiak szerint kell eljárni:

a/ a határőr magasabb egységeknél - önállóan, konyhák és étkezdék mű
ködtetésével - csapatélelmezést kell biztosítani;

b/ az a/ alpontban nem említett belügyi szerveknél konyhák és étkezdék 
igénybevétele akkor tervezhető, ha a szükséges saját étkeztetési 
kapacitás biztosítására nincsen lehetőség;

c/ a szükségletek kielégítését a meglevő, de az állandó harckészültség 
időszakában nem működő saját konyhák, étkezdék üzembe állításával, 
a polgári szervek konyháinak étkezdéinek igénybevételével, a ven
déglátóipar által üzemeltetett éttermekben kapacitások lekötésével 
kell biztosítani.

94. A kenyérsütési kapacitást az élelmezésben részesülő személyi állomány 
és a fogvatartottak egészére, a helyi körülményeket és a felmerülő 
igényeket figyelembe véve kell tervezni és biztosítani.

95. A belügyi szervek hadiállományának, valamint a személyi állomány nem 
dolgozó családtagjainak élelmezési jeggyel való ellátását a belügyi 
szervek élelmezési szolgálatának kell megszerveznie és végrehajtania. 
Az élelmezési jegyeket a helyi /területi/ tanácsi szervek biztosítják.

96. Az étkezde és konyhafelszerelési anyag- és eszközszükséglet felmérését 
az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:

a/ a hadiállomány élelmezés ellátására vonatkozó terv szerint hány fő 
részére szükséges naponta egy /ebéd/, illetve három alkalommal köz
pontilag biztosítani az étkeztetést;

b/ a személyi állomány étkeztetéséhez szükséges étkezdei és konyhafel
szerelési anyagok biztosítása - a mozgókonyha és a bukóüst kivéte
lével - a népgazdaságból a konyhák, étkezdék igénybevételével 
együtt történik. Ezért beszerzés, készletezés ezen termékekből a c/ 
alpontban meghatározott mennyiségen felül csak abban az esetben 
tervezhető, ha az étkeztetés másként nem biztosítható;

c/ a megyei rendőr-főkapitányságok mozgásképességének biztosításához 
egy-egy mozgókonyha szükséges, ezért ezt az igényt az "M" anyag
készletezési tervben szerepeltetni kell;

d/ egységkészletként a hadiállomány 25%-ára evőcsészét, kulacsot és 
evőeszközkészletet kell tervezni és biztosítani. Az "M" anyagkészle
tezési tervben ezen eszközökből csak a hiányzó szükséglet szerepel
tethető ;
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e/ a határőr magasabb egységeknél az evőcsészét, a kulacsot és az evő
eszközkészletet a teljes tartalékos létszámra kell tervezni és biz
tosítani.

97. Az élelmiszer, ivóvíz és takarmány készletek RBV védelmét valamennyi 
belügyi szervnél biztosítani kell.
Az élelmiszer, ivóvíz és takarmány védelem magában foglalja a nyers
anyagok, félkész- és késztermékek, valamint az ivóvíz tárolásával, 
raktározásával, fogyasztásával, ellenőrzésével, mentesítésével, meg
semmisítésével kapcsolatos feladatokat.

98. A készletek RBV védelmével kapcsolatos feladatok: a megelőző védelem,
a szennyezettség ellenőrzés és a mentesítés.

99. A megelőző védelem célja előzetes intézkedésekkel biztosítani az élel
miszerek, az ivóvíz (a takarmány) fokozott védelmét az atom, a vegyi 
és a biológiai fegyverek hatásaival szemben. A megelőző védelemmel 
kapcsolatos feladatokat a fokozott harckészültség időszakában kell vég
rehajtani.

100. A megelőző védelmi intézkedések az illetékes belügyi szerv, alegység 
közvetlen kezelésében levő tárolóhelyekre, élelmiszer-feldolgozó he
lyekre, konyhákra, az ott tárolt, feldolgozott és a gépkocsikon szál
lított élelmiszerek, élelmezési anyagok, továbbá a felhasználásra ke
rülő ivóvíz és takarmány védelmének megszervezésére terjedjenek ki.

101. Az élelmiszerek, takarmányok megelőző védelme különféle burkoló anya
gok alkalmazásával történik. A nem burkolt kiszerelésben levő készít
mények fokozott felületi védelmét védőcsomagolással kell biztosítani. 
Erre a célra a legalkalmasabbak: műanyag fóliák, műanyag zsákok, több
rétegű papírok stb.

102. A személyeknél közvetlen fogyasztásra kintlevő élelmiszerek csak olyan 
kiszerelésűek lehetnek, amelyek megfelelnek a védelmi követelmények
nek.

103. Élelmiszerraktárak, tárolóhelyiségek esetében a támadás következménye
ként előálló radioaktív felhő, biológiai vagy vegyi harcanyag elleni 
védelemnél fontos az összes nyílászáró szerkezet tökéletes zárása. Az 
élelmiszerraktárak esetében az állandó igénybevételre kijelölt ajtók
nál - a rendelkezésre álló anyagok felhasználásával, ponyva, fólia, 
stb. - zsilipet, zártterű kettős ajtót kell kialakítani.

104. A vízellátás biztosítása szempontjából fontos víznyerő helyeket meg 
kell védeni az olyan szennyeződéstől, amelynek következtében a víz 
fogyasztásra alkalmatlanná válhat. Ennek biztosítása érdekében:

a/ a vízforrások, víznyerő helyek fokozott védelmét tégla, kő, stb. 
anyagból készített építményekkel kell biztosítani;

b/ a szennyeződés elkerülése céljából a vízforrások víznyerő helyeit 
le kell fedni, illetve takarni és gondoskodni kell biztonságos őr
zésükről ;
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c/ az ivóvízzel való ellátás biztosítása érdekében személyenként lega
lább 2 liter ivóvizet kell tartalékolni. A tartalék vizet külön jól 
zárható edényzetben, vagy külön e célra biztosított tárolóeszközök
ben, kellő védelmet nyújtó elhelyezésben, épületben, életvédelmi 
létesítményben stb. kell tárolni és folyamatos cseréjéről gondos
kodni .

105. Az élelmiszer és ivóvíz, valamint a takarmány szennyeződése bekövet
kezhet radioaktív porokkal, a mérgező harcanyag gőzeivel, cseppjeivel, 
illetve a járványok előidézésére alkalmas biológiai anyagokkal, ezért 
a szennyezettség ellenőrzésekor ezen anyagok jelenlétét, a veszély 
mértékének nagyságát kell vizsgálni.

106. Az élelmiszer, ivóvíz és a takarmány rendszeres sugár- és vegyi 
szennyezettségének ellenőrzését a tárolási és a felhasználási helyen a 
teljes harckészültség elrendelésétől naponta, a sugárzásmérő és vegyi
felderítő készülékek alkalmazásával kell végezni és az alábbiakat kell 
figyelembe venni:

a/ a szín, szag és állagváltozás esetén a rendszeres mérések időpont
jától függetlenül soron kívül ellenőrzést kell végrehajtani;

b/ a sugár- és vegyi szennyezettség, illetve fertőzöttség és annak 
gyanúja esetén mintát kell venni, amelyet vizsgálat céljából a sa
ját, a polgári védelem, illetve a KÖJÁL szervek laboratóriumába 
kell eljuttatni;

c/ a szennyezettség, fertőzöttség jellegének, pontos mértékének megha
tározásáig a készletet - vagy annak szennyezett részét - felhaszná
lásra alkalmatlannak kell tekinteni és zárolni kell;

d/ a szennyezettség ellenőrzés eredményétől függően a vizsgált anya
gok, készletek minősítése a következő lehet:
"nem szennyezett, fogyasztható", "szennyezett, mentesítés után fo
gyasztható", "szennyezett, megsemmisítendő".

107. Mentesítést vagy megsemmisítést kell végrehajtani akkor, ha az anyagok 
sugárszennyezettsége a megengedett értéknél nagyobb, vagy ha vegyi, 
biológiai anyagokkal szennyeződött.

108. A mentesítés céljára kijelölt helyeket a követelményeknek megfelelően 
kell kiépíteni, illetve kialakítani. Ennek keretében biztosítani kell 
a szennyvízlevezető csatornák és a szennyező anyagokat tároló ciszter
nák stb. kialakítását.

109. A sugár- vagy vegyi anyagokkal szennyezett, illetve biológiai anyagok
kal fertőzött víz mentesítésére, a vegyivédelmi normában meghatározott 
berendezéseket kell igénybe venni.

110. Az élelmezés ellátásával kapcsolatos feladat az állandó harckészültség 
időszakában a szükségletek megtervezése és az "M" készletek kialakítá
sa.
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111. Az élelmezés ellátásával kapcsolatos feladatok a fokozott harckészült
ség időszakában:

a/ az együtt tartásra kötelezett hivatásos, kinevezett és szerződéses 
polgári, valamint a behívott belügyi tartalékos személyi állomány 
élelmezésének biztosítása;

b/ az üzemeltetésre tervezett konyhák, étkezdék üzembeállításra való 
előkészítése;

c/ az élelmezési-jegy igények összeállítása;

d/ a személyi állománynál levő riadó konzerv készlet meglétének, sza
vatosságának vezetők /parancsnokok/ által történő ellenőrzése;

e/ az igénybevételre kerülő konyhák, étkezdék igénybevehetőségének el
lenőrzése ;

f/ az igénybevételre biztosított konyhák, étkezdék átvételét, étkezte
tési és sütődei kapacitások igénybevételét végző csoportok /szemé
lyek/ összevonása, eligazítása, együtt tartása;

g/ az élelmiszer, ivóvíz és takarmány készletek megelőző védelmével 
kapcsolatos feladatok végrehajtása.

112. Az élelmezés ellátásával kapcsolatos feladatok a háborús veszély harc-
készültség időszakában:

a/ a békeelhelyezésben maradó, továbbá a saját objektumba települő be
lügyi szerveknél a népgazdaságnál tartalékolt étel- és húskonzervek 
felvételezése;

b/ az üzemeltetésre tervezett - jelenleg nem működő - konyhák, étkez
dék üzembeállítása;

c/ a kitelepítésre kerülő belügyi szerveknél a tervezett élelmiszer, 
takarmány és állattáp, valamint a felszerelési anyagok szállításra 
való előkészítése.

113. Az élelmezés ellátásával kapcsolatos feladatok a teljes harckészültség
időszakában:

a/ a hadiállomány élelmezésének folyamatos biztosítása;

b/ az igénybevétel útján biztosított konyhák, étkezdék átvétele, az 
étkeztetési és sütődei kapacitások igénybevétele;

c/ a hadiállomány és a nem dolgozó családtagjaik élelmezési jegyeinek 
felvételezése, kiosztása;

d/ a háborús működési helyen biztosított étel- és húskonzervek felvé
telezése;
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e/ a kitelepítésre kerülő belügyi szerveknél az előkészített élelmezés 
felszerelési és állattáp anyagok háborús működési helyre történő 
szállítása.

114. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára meghatározott felada
tokra a 25 - 29. pontokban foglaltak alapján végrehajtási és szállítá
si tervet kell készíteni.
A végrehajtási tervhez csatolni kell az "M" anyagkészletezési terv 
élelmezési anyagokra, eszközökre vonatkozó kivonatát, (2.sz. mellék
let) az RBV védelem végrehajtásával kapcsolatos előírásokat, az élel
miszer és ivóvíz megengedett sugárszennyezettség értékeit tartalmazó 
táblázatot, az igénybevételre biztosított konyhák, étkezdék átvételé
vel, illetve a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos előíráso
kat.

115. A szolgáltatások és szolgáltatási kapacitások igénybevételét a 45. 
pontban foglaltak alapján kell végrehajtani.

VIII.

RUHÁZATI ELLÁTÁS

116. A hadiruházati és felszerelési anyagokat a belügyi szervek "M" állo
mánytáblázatában jóváhagyott - egyen-, vegyes- és polgári ruhás hi
vatásos és tartalékos személyi állomány létszámát figyelembe véve kell 
megtervezni és ennek során:

a/ az igényt - differenciáltan - a ruházati normák alkalmazásával kell 
meghatározni;

b/ munka- és védőruházat csak a tartalékos belügyi állomány részére 
tervezhető, a munka- és védőruha normában felsorolt igényjogosultak 
részére;

c/ a takaró, lepedő szükséglet felmérésénél a meglevő békekészlettel 
is számolni kell;

d/ a hivatásos állomány egyenruházati alapellátását a tervezésnél 
készletként nem kell szerepeltetni.

117. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a hadiállomány ruhá
zati és ágyfelszerelési anyagszükségletét - a normákban meghatározot
tak szerint - a belügyi számadótestek raktáraiban tárolt béke- és "M" 
készletekből kell kielégíteni.
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118. A hivatásos, valamint a tartalékos belügyi állomány hadiruházattal va
ló ellátása - az állandó harckészültség időszakában - a vonatkozó mi
niszteri rendelkezésben foglaltak szerint történik.

119. A kiadott hadiruházatot:

a/ a hivatásos belügyi személyi állomány a szolgálati helyén, vagy a 
lakásán tárolja és - a teljes harckészültség időszakától eltekint
ve - a hatályos miniszteri utasításban meghatározott esetekben vi
selheti;

b/ a tartalékos belügyi személyi állomány a lakásán - az előírt kar
bantartási és tárolási szabályok betartásával - köteles tárolni és 
behívás esetén az évszaknak megfelelően öltözve viselni;

c/ a biztosításból végleg kikerült tartalékos állománytól a belügyi 
szervek vezetői - 30 napon belül - kötelesek bevonatni.

120. "M" szemlén, mozgósítási-összekovácsolási, illetőleg harckészültségi 
gyakorlatokon résztvevő, illetve a - 10 napig tartó - továbbképzésre 
behívott belügyi tartalékosok kötelesek otthonukban az igénybe vett 
fehérneműt kimosni, - szükség esetén a felsőruházatot - kitisztítani, 
kivasalni, a károsodástól megóvni. Mosószer költség térítésére a gya
korlat, illetve a továbbképzés befejezése után részükre az érvényben 
lévő normában meghatározott összeget kell kézhez fizetni, amelyet a 
mosatási költségvetési tételen kell felszámítani és elszámolni.

121. Az ellátás megszervezése során a belügyi számadótestek feladata bizto
sítani, hogy a magasabb harckészültség időszakában szükséges - addig 
még ki nem adott - ruházati felszerelési anyagok az elrendelést köve
tően a legrövidebb időn belül a felhasználás helyén a belügyi hadiál
lomány rendelkezésére álljanak.

122. A mosatási, fürdetési igény kielégítése - a szükségletnek megfelelően 
- kapacitások igénybevételével történik.

123. A mosatási, fürdetési kapacitás felmérését és biztosítását a belügyi 
szervek sajátosságainak, elhelyezési körülményeinek és a rendelkezésre 
álló, illetve igénybevételre kerülő objektumokban biztosítható tisz
tálkodási, fürdetési, mosatási lehetőségek figyelembevételével kell 
megoldani az alábbiak szerint:

a/ a laktanyaszerű elhelyezésben levő személyi állomány részére heti 
két alkalommal kell fürdési lehetőséget biztosítani;

b/ a beszállásolt vagy a családjukkal együtt elhelyezett személyi ál
lomány részére fürdetési kapacitást a konkrétan felmerülő igények 
figyelembevételével kell tervezni;

c/ a mosatást elsősorban az IM Büntetésvégrehajtás szerveinél kell 
végeztetni, amely végrehajtásáról a belügyi szervek a büntetésvég
rehajtási szervekkel közvetlenül állapodjanak meg.
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124. Az igénybevételi "M" szükségletek - fürdetési és mosatási kapacitások 
- felmérését és tervezését a 41 - 44. pontokban foglaltak alapján kell 
végrehajtani. A megyei állami tűzoltó szervek igényeiket az illetékes 
rendőr-főkapitányságoknak küldjék meg.

125. A szolgáltatások és szolgáltatási kapacitások igénybevételét a 45. 
pontban foglaltak alapján kell végrehajtani.

126. A ruházati anyagellátással kapcsolatos feladatok a fokozott harcké
szültség időszakában:

a/ az alegységek részére a belügyi számadótest raktárában tárolt ruhá
zati, ágyfelszerelési anyagok - ahol azok nem a felhasználás helyén 
vannak tárolva - helyszínre történő kiszállítása;

b/ a hadiruházattal el nem látott hivatásos belügyi személyi állomány 
részére a vonatkozó normákban meghatározott felszerelések kiadása;

c/ az együtt tartásra kötelezett személyi állomány pihentetéséhez 
szükséges ágyfelszerelések pihenőkörletekbe való kiszállítása;

d/ a tartalékos belügyi állomány pihenőkörleteinek berendezése, ágy- 
felszereléssel történő ellátása;

e/ a tervezett helyi beszerzések végrehajtása;

f/ a hadiruházattal el nem látott tartalékos belügyi állomány felsze
relési anyagainak kiszállításra, kiadásra való előkészítése.

127. A ruházati anyagellátással kapcsolatos feladatok a háborús veszély 
harckészültség időszakában:

a/ a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szerveknél a rak
tári tartalék készletek szállításra történő előkészítése;

b/ a hiányzó ruházati anyagok BM központi raktáraiból történő felvéte
lezése és a felhasználás helyére való szállítása.

128. A ruházati anyagellátással kapcsolatos feladatok a teljes harckészült
ség időszakában:

a/ a hadiruházattal el nem látott tartalékos belügyi állomány felsze
relésének a jelen szabályzatban előírtak szerinti végrehajtása;

b/ az ágyfelszerelések pihenőkörletbe való kiszállítása;

c/ a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szerveknél a raktá
ri tartalék készletek háborús működési helyre történő kiszállítá
sának megkezdése. A szállítást mindaddig folytatni kell, amíg a 
tervezett ruházati anyagot ki nem szállították;

d/ a lebiztosított mosatási, fürdetési kapacitások igénybevételének 
végrehajtása;
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e/ támadás esetén az RBV mentesítéssel kapcsolatos feladatok végrehaj
tása ;

f/ a használhatatlanná vált ruházati anyagok - a meglevő készletekből 
történő - pótlása.

129. A ruházati ellátással kapcsolatban meghatározott feladatokra vonatko
zóan végrehajtási és szállítási tervet kell készíteni, a 25 - 29. pon
tokban foglaltak szerint. A végrehajtási tervhez csatolni kell az "M" 
anyagkészletezési terv ruházati anyagokra vonatkozó kivonatát, (2. 
számú melléklet) az igénybevételre tervezett mosatási és fürdetési ka
pacitások biztosításáról szóló kiutaló határozatokat, az RBV védelem 
végrehajtásával kapcsolatos előírásokat.

IX.

FEGYVERZETI ANYAGELLÁTÁS

130. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a belügyi szervek mű
ködéséhez, valamint a hadiállomány szolgálati feladatainak végrehajtá
sához szükséges fegyvereket, lőszereket, robbanó és pirotechnikai, ja
vító és karbantartó anyagokat /a továbbiakban: fegyverzeti anyagok/ a 
számadótest raktárában tárolt béke- és "M" készletekből - az egységes 
fegyverzeti norma szerinti mennyiségben - kell biztosítani.

131. Fegyverzeti anyagok szükségletének meghatározásánál az alábbiakat kell 
figyelembe venni:

a/ a fegyverzeti anyagokat az érvényben levő egységes fegyverzeti nor
ma alapján kell tervezni;

b/ a tervezés során figyelembe kell venni az alap Gazdasági Szervezési 
Állomány /a továbbiakban: GSZÁ/ után számítható %-os tartalékkész
leteket is;

c/ a lőszerek tervezésénél a kerekítést ládára kell elvégezni;

d/ objektumvédelmi fegyverzet csak a tartós igénybevételre jóváhagyott 
objektumokra tervezhető;

e/ az "M" anyagkészletezési tervben csak a belügyi szervek "M" állo
mánytáblázatában jóváhagyott tartalékos állomány ellátására szó
ló igény és a BM "M" és szervezési csoportfőnök által jóváhagyott 
objektumvédelmi fegyverzet szerepelhet;

f/ a határőrségnél meglevő újonckiképzési fegyverzetet "M" készlet
ként kell számításba venni.
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132. Az ellátás megtervezése és megszervezése során a számadótestek felada
ta biztosítani, hogy a szükséges fegyverzeti anyagok a fokozott harc- 
készültség elrendelése után a legrövidebb időn belül a felhasználás 
helyén, az alegységeknél rendelkezésre álljanak.

133. Azok a belügyi szervek, amelyek a mozgósítást decentralizáltan hajtják 
végre, a tartalékos állomány felszerelését önállóan végezzék. Ezen 
szerveket a feladatok végrehajtására fel kell készíteni.

134. A fegyverzeti anyagellátással kapcsolatos feladatok a fokozott harc- 
készültség időszakában:

a/ a belügyi szervek központi raktáraiban tárolt fegyverzeti anyagok 
alegységek részére történő kiszállítása;

b/ a fegyverzeti anyagok kiosztásra történő előkészítése;

c/ a hivatásos és a bevonuló belügyi tartalékos állomány részére a 
norma szerint járó fegyverzeti anyagok, valamint az egység felsze
relést képező fegyverekhez jogcím szerint járó szolgálati és karha
talmi lőszer kiadása, okmányolása;

d/ a fegyverzeti anyagok javításának meggyorsítása;

e/ a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szervek raktárai
ban tárolt valamennyi fegyverzeti anyag szállításra történő előké
szítése;

f/ az alegységekhez történő szállítások végrehajtása, valamint a BM 
illetékes felsőfokú anyagi szervével történt egyeztetés után, a BM 
központi raktáraiban készletezett ellátási tartalék lőszerek és a 
még hiányzó fegyverzeti anyagok felvételezése, helyszínre való 
szállítása;

g/ a Vám- és Pénzügyőrség fegyverzeti anyagainak átadása, okmányolása.

135. A fegyverzeti anyagellátással kapcsolatos feladatok a háborús veszély 
harckészültség időszakában:

a/ a bevonuló belügyi tartalékos állomány részére a norma szerint járó 
fegyverzeti anyagok kiadása;

b/ a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szervek raktárai
ban szállításra előkészített fegyverzeti anyagok - ahol arra lehe
tőség van - szállító járműre való felrakása;

c/ a BM központi raktáraiból felvételezett fegyverzeti anyagok alegy
ségekhez történő kiszállítása;

d/ a működésüket megszüntető belügyi tanintézetek fegyverzeti anyagai
nak kijelölt helyre történő szállítása.
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136. A fegyverzeti anyagellátással kapcsolatos feladatok a teljes harcké
szültség időszakában:

a/ a bevonuló belügyi tartalékos állomány részére a norma szerint járó 
fegyverzeti anyagok kiadása;

b/ a belügyi szervek részére elrendelt kitelepülés esetén a szervek 
raktári készleteinek háborús működési helyre való kiszállítása. A 
fegyverzeti anyagok kiszállítása az első lépcsőben történjen.

137. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára meghatározott felada
tokra a 25 - 29. pontokban foglaltak alapján végrehajtási- és szállí
tási tervet kell készíteni. A végrehajtási tervhez csatolni kell a BM 
központi raktáraiból felvételezendő fegyverzeti anyagokról készített 
kimutatást és az "M" anyagkészletezési terv fegyverzeti anyagokra vo
natkozó kivonatát /2.számú melléklet/.

X.

VEGYIVÉDELMI ANYAGELLÁTÁS

138. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a belügyi szervek ha
diállománya RBV védelméhez szükséges személyi és egység felszerelése
ket, radiológiai műszereket, mentesítő eszközöket, vegyszereket, javí
tó alkatrészeket (a továbbiakban: vegyivédelmi felszerelések) a száma
dótest raktárában tárolt béke- és "M" készletekből - az egységes ve
gyivédelmi norma szerinti mennyiségben - kell biztosítani.

139. A karbantartáshoz szükséges anyagok biztosítását helyi beszerzés útján 
kell megoldani.

140. Vegyivédelmi felszerelésekből a szükséglet a belügyi szervek hadiállo
mányára az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a/ az igényt mind az egység, mind a személyi felszerelésekből az egy
séges vegyivédelmi norma alkalmazásával kell tervezni;

b/ a hivatásos állomány szükséglete békebeszerzés keretében kerül biz
tosításra, ezért az "M" anyagkészletezési tervben csak a békeszük
ségleten felül felmerülő személyi és egység felszerelések szerepel
tethetők ;

c/ a tervezés során figyelembe kell venni az alap GSZÁ után számítható 
%-os tartalékkészleteket is.
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141. Az ellátással kapcsolatban a belügyi számadótest vezetőjének (parancs
nokának) feladata biztosítani, hogy a szükséges vegyivédelmi felszere
lések a fokozott harckészültség elrendelése után a legrövidebb időn 
belül a felhasználás helyén a hadiállomány rendelkezésére álljanak. 
Azok a belügyi szervek, amelyek a mozgósítást decentralizáltan hajtják 
végre, a tartalékos állomány felszerelését önállóan végzik. Ezen 
szerveket fel kell készíteni feladataik végrehajtására.

142. A vegyivédelmi anyagellátással kapcsolatos feladatok a fokozott 
harckészültség időszakában:

a/ az alegységek részére a belügyi szervek központi raktáraiban tárolt 
vegyivédelmi felszerelések helyszínre történő kiszállítása;

b/ a hivatásos állomány részére norma szerint járó - eddig még ki nem 
adott - egyéni felszerelések kiadása;

c/ vegyivédelmi felszerelések javítási munkáinak meggyorsítása;

d/ az önvédelmi parancsnokoknak - vegyivédelmi alegységek esetén azok 
parancsnokainak - az egység felszerelések, kéziszerszámok kiosztá
sa;

e/ a gépjármű, az élelmezési és az egészségügyi szolgálat részére az 
előírt anyagok, műszerek, felszerelések kiadása;

f/ az objektumok fényálcázásához, az életvédelmi létesítmények készen
létbe helyezéséhez szükséges anyagok kiadása;

g/ a tartalékos belügyi állomány felszereléséhez szükséges vegyivédel
mi felszerelések kiadásra való előkészítése;

h/ ahol a felszerelés nem a békeelhelyezési körletben történik, a ve
gyivédelmi felszerelések szállításra való előkészítése;

i/ a bevonuló belügyi tartalékos állomány felszerelésének végrehajtá
sa;

j/ a karbantartó anyagok helyi beszerzésének lebonyolítása;

k/ a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szervek raktári 
készleteinek szállításra való előkészítése;

1/ a BM illetékes felsőfokú anyagi szervével történt egyeztetés után a 
hiányzó vegyivédelmi felszerelések felvételezése a BM központi rak
tárából és az anyagok helyszínre való szállítása;

m/ a Vám- és Pénzügyőrség vegyivédelmi anyagainak átadása, okmányolá
sa.

143. A vegyivédelmi anyagellátással kapcsolatos feladatok a háborús veszély 
harckészültség időszakában:

a/ a bevonuló belügyi tartalékos állomány felszerelésének végrehajtá
sa;
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b/ a kitelepítésre kerülő belügyi szervek raktáraiban szállításra elő
készített anyagok gépkocsira való felrakása;

c/ a BM központi raktárából felvételezett vegyivédelmi anyagok alegy
ségekhez történő kiszállítása;

d/ a működésüket megszüntető belügyi tanintézetek vegyivédelmi anya
gainak és felszereléseinek kijelölt helyre történő szállítása, biz
tonságba helyezése.

144. A vegyivédelmi anyagellátással kapcsolatos feladatok a teljes harc- 
készültség időszakában:

a/ a bevonuló belügyi tartalékos állomány felszerelésének végrehajtá
sa;

b/ a belügyi szervek részére elrendelt kitelepülés esetén a szervek 
raktári készleteinek háborús működési helyre való kiszállítása. A 
vegyivédelmi felszerelések kiszállítása lehetőleg az első lépcsőben 
történjen.

145. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára meghatározott felada
tokra a 25 - 29. pontokban foglaltak alapján végrehajtási és szállítási 
 tervet kell készíteni. A "Végrehajtási terv"-hez csatolni kell az 

"M" anyagkészletezési terv vegyivédelmi felszerelésekre vonatkozó ki
vonatát (2. számú melléklet) és a BM központi raktárából felvételezen
dő vegyivédelmi anyagokról készített kimutatást.

XI.

GÉPJÁRMŰ TECHNIKAI ELLÁTÁS

146. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a belügyi szervek mű
ködéséhez szükséges gépjárművek, munkagépek, üzemanyagedényzetek (a 
továbbiakban: technikai eszközök) részben a meglevők átcsoportosításá
val, részben a népgazdaságból való igénybevétellel (a továbbiakban: 
igénybevétel) a hajtó- és kenőanyagok a népgazdaságban történő tarta
lékolás alapján kerülnek biztosításra.

147. Speciális gépjármű beszerzéssel csak azok a belügyi szervek számolhat
nak, amelyek részére ilyen jellegű gépjárművet az "M" igénybevételi 
táblázatban rendszeresítettek és az a népgazdaságból igénybevétellel 
nem biztosítható. Speciális gépjárművek rendszeresítéséhez a BM "M" és 
szervezési csoportfőnök egyetértése szükséges.
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4 8 . A technikai eszközszükségletek kielégítését a tervezett személy és 
anyagszállítások, valamint egyéb bekövetkezhető feladatok figyelembe
vételével decentralizáltan kell tervezni. Az igénybevételt elsősorban 
a belügyi szerveknél rendszeresített típusú technikai eszközökből, en
nek hiányában az azok helyettesítésére alkalmas technikai eszközökkel 
kell tervezni az alábbiak szerint:

a/ az állandó jellegű - ismétlődő - feladatok végrehajtásához, szemé
lyek, valamint élelmezési és egyéb anyagok folyamatos szállításához 
stb. a gépjárműveket vezető nélkül, tartós igénybevételre kell ter
vezni. Az átvett gépjárművek vezetőit a hadiállományból kell bizto
sítani. A tartós igénybevétel a rendkívüli időszak megszűnéséig - a 
háború befejezéséig - tart;

b/ egyes konkrét - nem ismétlődő - feladatok végrehajtásához a gépjár
műveket, vezetőivel együtt ideiglenes igénybevételre kell tervezni. 
Az ideiglenes igénybevétel a tervezett feladat végrehajtásáig tart.

49. A gépjármű javítóműhely szükségletet, illetve a gépjármű javítási ka
pacitást a gépjármű "M" igénybevételi táblázatban és a béke időszaki 
gépjármű állománytáblázatban jóváhagyott jármű mennyiség figyelembevé
telével kell meghatározni. A felmérésnél számolni kell azzal, hogy a 
technikai eszközök fokozott igénybevételére kerül sor, így az átlagos
nál nagyobb mérvű lesz a meghibásodás, ezért:

a/ a technikai eszközök javítását a saját javítóműhelyek maximális ki
használásával, valamint népgazdasági javító bázisok és javítási 
részkapacitások igénybevételével kell biztosítani;

b/ az igénybevételre kerülő gépjármű javítóműhelyek üzemeltetéséhez 
szükséges munkaerő és a javításhoz szükséges alkatrészek biztosítá
sa az igénybevevő belügyi szerv feladata;

c/ a tervező belügyi szervek igényét az illetékes hadkiegészítési és 
területvédelmi parancsnokságnak kell megküldeni.

150. A gépjármű-alkatrészekből a szükségletet az "M" igénybevételi táblá
zatban és a béke időszaki állománytáblázatban szereplő gépjárművekre 
számolva kell meghatározni. A technikai eszközök rendkívüli időszakban 
történő kis- és középjavításához szükséges alkatrészigények kielégíté
se a népgazdaságnál tartalékolt készletekből, központilag kiadott ke
retutalványokkal történik. Az igény összeállításánál figyelembe kell 
venni:

a/ a meglevő és az igénybevételre kerülő gépjárművek típusainak össze
tételét és műszaki állapotát;

b/ a várható fokozott igénybevételt.

151. A hajtó- és kenőanyag "M" szükségletek tervezésénél figyelembe kell 
venni:

a/ az állandó harckészültség időszakára rendszeresített; 

b/ a népgazdaságból tartós igénybevételre tervezett;
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c/ az állami tűzoltóság területi szerveinél ideiglenes igénybevételre 
lebiztosított gépjárműveket;

d/ a forgalmi korlátozás, illetve tilalom alól felmentésre kerülő, 
szolgálati célra üzemeltetési engedéllyel ellátandó körzeti megbí
zottak magántulajdonát képező gépjárművek szükségletét is;

e/ a hajtó- és kenőanyag mennyiséget az "M" készletezési norma alap
ján, gépjárművenként egy hónapi forgalmazással számolva kell meg
határozni.

152. A körzeti megbízottak gépjárműveinek hajtó- és kenőanyag szükségle
tét a szerv vezetője által jóváhagyott egyhavi kilométerkeret alap
ján kell tervezni.

153. A belügyi szervek gépjármű-állományában nem rendszeresített típusok 
esetében a tervezéshez az érvényben levő népgazdasági normaelőírásokat 
kell figyelembe venni.

154. Az üzemanyag biztosítása a szervek tárolási feltételei alapján tör
ténhet:

a/ természetben; 
b/ jegyes; 
c/ vegyes

ellátással.

155. Az üzemanyagedényzetet a gépjármű "M" igénybevételi táblázatban és a 
béke időszaki állománytáblázatban jóváhagyott technikai eszközök fi
gyelembevételével kell meghatározni az alábbiak szerint:

a/ teher- és különleges gépjárművenként egy-egy 200 literes vashordót;

b/ személygépkocsinként és aggregátoronként egy-egy 20 literes marmon 
kannát ;

c/ minden 5 db motorkerékpár után egy 20 literes marmon kannát.

156. Az üzemanyagedényzetet lehetőleg azoktól a vállalatoktól kell biztosí
tani, ahonnan a gépjárművek igénybevételre kerülnek.

157. A kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szerveknek a beépített 
 üzemanyagtárolóik kiürítésével is számolni kell.

158. A hajtó- és kenőanyag folyamatos biztosítása érdekében az állandó 
harckészültség időszakában a mennyiségre, az átadás-átvétel ütemezésé
re, helyére, a szállítás módjára, a területileg kijelölt ÁFOR körzeti 
telepeknél (továbbiakban ÁFOR telep) a belügyi szerveknek minden évben 
- március 31-ig - szerződést kell kötniük. Ha a biztosított üzemanyag- 
keretben, az átadás-átvétel feltételeiben a tárgyévben változás nincs, 
úgy a szerződést az ÁFOR telep vezetőjével csak érvényesíttetni kell.

159. Az igényt minőségi bontásban kell összeállítani, szuper, normál ben
zin, gázolaj, kenőolajok stb.
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160. A megkötött vagy érvényesített szerződések egy példányát minden évben 
a BM "M" és szervezési csoportfőnöknek április 30-ig meg kell küldeni.

161. A BM illetékes felsőfokú anyagi szerve, a BM Kormányőrség, a BM Ha
tárőr Ezred és a határőr kerületparancsnokságok, a BM Forradalmi Ren
dőri Ezred, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság a szerződéseiket 
a területileg illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal egyidőben ké
szítsék el.

162. A BM illetékes felsőfokú anyagi szerve az IM Büntetésvégrehajtás Or
szágos Parancsnokság, a megyei rendőr-főkapitányságok a megyében műkö
dő büntetésvégrehajtási intézetek, valamint az állami tűzoltóság terü
leti szerveinek szükségleteit is figyelembe véve kössenek szerződést.

163. A hajtó- és kenőanyag átvétel történhet az ÁFOR kijelölt telephelyén, 
vagy az illetékes belügyi szervnél. Elszállítása végrehajtható a szerv 
üzemanyagszállító gépkocsijaival, az ÁFOR szállítóeszközeivel, vagy 
közvetlen tankolással a kijelölt kutaknál. A hajtó- és kenőanyag véte
lezését, illetve szállítását a büntetésvégrehajtási és az állami tűz
oltó szervek közvetlenül végezzék.

164. A belügyi szervek kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni a lekö
tött hajtó- és kenőanyag keretek felhasználását és nyilvántartani a 
mindenkori készletet. Az átvett hajtó- és kenőanyagok térítési árát az 
érvényben levő hatályos rendelet szerint kell elszámolni.

165. A hajtó- és kenőanyag folyamatos biztosítása fokozott és a háborús 
veszély harckészültség időszakában az állandó harckészültségi időszak 
rendjének megfelelően, a teljes harckészültség elrendelése után a ki
jelölt ÁFOR telepekről - üzemanyagkutakból - felvételezés útján törté
nik.

166. A teljes harckészültség elrendelésével a hajtő- és kenőanyag igények 
kielégítésére a BM "M" és szervezési csoportfőnök intézkedik. Ezt kö
vetően 72 óra eltelte után a belügyi szervek a kijelölt ÁFOR telepek
nél - 10 naponkénti vételezéssel - vehetik át a részükre lebiztosított 
üzemanyagot.

167. A háború időszakára vonatkozó üzemanyagjegyekkel való ellátás rendjét 
a mindenkor érvényben levő jogszabály szabályozza.

168. A gépjárművenkénti egyedi ellátást és elszámolást az érvényben levő 
Gépjármű Szakutasítás vonatkozó előírásai szerint kell végrehajtani. A 
gépjárművenkénti ellátás és elszámolás rendszerébe be kell vonni a 
népgazdaságból tartós igénybevételre tervezett, valamint a forgalmi 
korlátozás, illetve tilalom alól felmentett, szolgálati célra üzemel
tetési engedéllyel ellátott, magántulajdont képező gépjárműveket is.

169. Az igénybevételre biztosított technikai eszközök műszaki állapotát 
rendszeresen, évenként legalább egy alkalommal - a hadkiegészítési és 
területvédelmi parancsnokság által szervezett - technikai szemlén az 
alábbiak szerint kell ellenőrizni:

a/ a technikai szemlén a belügyi szerv gépjármű szolgálatának vezetője 
vagy megbízottja vegyen részt;
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b/ biztosításban csak a műszaki és közlekedésrendészeti szempontok
nak megfelelő, üzembiztos technikai eszközök tarthatók;

c) a szemlén alkalmatlannak minősített technikai eszközök lecserélésé
re - a belügyi szerv javaslata alapján - a hadkiegészítési és terü
letvédelmi parancsnokság intézkedik.

170. A hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság útján biztosított 
technikai eszközök - harckészültségi fokozatok időszakában történő - 
átvételét belügyi szakemberekből (szerelők, gépjárművezetők stb.) 
szervezett átvételi bizottság végezze. Ennek létszámát az átvételre 
kerülő technikai eszközök mennyisége, valamint az átvételi helyek te
rületi elhelyezésének tagoltsága alapján kell meghatározni. Azok a be
lügyi szervek, amelyek az állami tűzoltóság területi szervei és az IM 
Büntetésvégrehajtási intézetek részére is vesznek technikai eszközö
ket, az átvételi bizottságokba ezeket a szerveket is vonják be.

171. A használhatatlanná vált technikai eszközök magasabb harckészültségi 
fokozatok időszakában történő utánpótlását a belügyi szervek igénybejelentését 

 követően a megyei hadkiegészítési és területvédelmi parancs
nokság biztosítja. Ezen időszakban - a speciális gépjárművek kivételé
vel, híradó tűzoltó, darus stb. - nagyjavítással számolni nem lehet.

172. A belügyi szervek gépjárműszolgálata jelölje ki azokat a gépjárműve
ket, amelyek a vegyivédelmi norma alapján sugármérő és mentesítő esz
közökkel lesznek ellátva.

173. A felkészülés keretében a belügyi szerveknél, egységeknél, gondoskodni 
kell a gépjárművek fényálcázásának megoldásáról, a fényforrások lefes
tésével vagy eltakarásával, meghatározott méretű rész szabadon hagyá
sával stb.

174. A gépjárművek fényálcázásának végrehajtására, megoldási módjaira "A BM 
szervek önvédelmi jellegű feladatai" című kiadványban foglaltak az 
irányadók.

175. A gépjárműtechnikai ellátással kapcsolatos feladatok a fokozott harc- 
készültség időszakában:

a) az átvételi bizottságok összevonása, eligazítása, együttartása, 
terveik pontosítása;

b) az előállított technikai eszközök átvételének végrehajtása;

c) a gépjárművek ezen időszakra tervezett belső átcsoportosításának 
végrehajtása;

d) a gépjárművek üzemképes állapotba hozása, javítási munkák meggyor
sítása;

e) az igénybevétel gyors végrehajtása érdekében a technikai eszközöket 
üzemeltető vállalatokkal a kapcsolat felvétele, a biztosított jár
művek technikai szemléjének soron kívüli végrehajtása;

f) az igénybevételre kerülő javítóműhelyek és javítási kapacitások 
igénybevehetőségének ellenőrzése;
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g) a meghatározott forgalmi korlátozások bevezetése;

h) a sugármérő és mentesítő eszközök felvételezése, a kijelölt gépjár
művek ezen eszközökkel történő ellátása;

i) a gépjárművek fényálcázásához biztosított anyagok, felszerelések 
felvételezése, előkészítése;

j) a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szervek műhelyei
ben levő gépjárművek, valamint a raktáraiban tárolt gépjármű-al
katrészek, javító anyagok, kisebb gépek, kéziszerszámok szállítás
ra való előkészítése, az üzemanyagoknak a tárolókból hordókba 
történő áttöltése.

176. A gépjárműtechnikai ellátással kapcsolatos feladatok a háborús veszély 
harckészültség időszakában:

a) az előállított technikai eszközök átvételének végrehajtása;

b) a gépjárművek ezen időszakra tervezett belső átcsoportosításának 
végrehajtása;

c) a meghatározott forgalmi korlátozások bevezetése;

d) a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szervek kiszállí
tásra előkészített anyagainak, eszközeinek - ahol erre lehetőség 
van - szállítójárműre való rakása.

177. A gépjárműtechnikai ellátással kapcsolatos feladatok a teljes harcké
szültség időszakában:

a) az előállított gépjárművek átvételének végrehajtása;

b) a gépjárművek ezen időszakra tervezett belső átcsoportosításának 
végrehajtása, a meghatározott forgalmi rend bevezetése;

c) az igénybevételre biztosított javítóműhelyek átvétele és a javítási 
kapacitásokra az igény bejelentése;

d) a BM illetékes felsőfokú anyagi szervével történt egyeztetés után a 
tartalékolt alkatrészek felvételezésének megkezdése a felsőfokú 
anyagi szerv által meghatározott helyen;

e) az ideiglenes igénybevételre átvett gépjárművek - feladatok végre
hajtása után - átadó szerv részére történő visszaadása.

178. A háborús időszaki jogszabályok hatályba léptetése után a gépjárművek 
fényálcázásának végrehajtása "A BM szervek önvédelmi jellegű felada
tai" című kiadványban foglaltak alapján történjen.

179. A belügyi szervek részére elrendelt kitelepülés esetén az előkészített 
anyagok háborús működési helyre történő szállítását meg kell kezdeni. 
A szállítást szükség szerint egy vagy több lépcsőben kell végrehaj
tani.
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A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára meghatározott fel
adatokra a 25-29. pontokban foglaltak alapján végrehajtási- és szállí
tási tervet kell készíteni.

A végrehajtási tervhez - tervkivonathoz - csatolni kell:

a) a szerv gépjármű "M" igénybevételi táblázatát;

b) a gépjárművek béke időszaki állománytáblázatát;

c) az "M" anyagkészletezési terv gépjármű szakanyagokra vonatkozó ki
vonatát (2. számú melléklet);

d) a üzemanyagra vonatkozó szerződés egy példányát, valamint a szerv 
egy havi hajtó- és kenőanyag szükségletéről készített kimutatást 
(9. számú melléklet);

e) a gépjárművek átvételére vonatkozó okmányokat;

f) a harckészültségi fokozatokban átcsoportosításra kerülő gépjármű
vekről készített kimutatást;

g) az RBV védelem végrehajtásával kapcsolatos terveket.

180. Az igénybevétel útján biztosított technikai eszközök átvétele történ
het:

a) az igénybevevő belügyi szerv objektumában (háborús működési he
lyén);

b) a technikai eszközöket biztosító - átadó - vállalat telephelyén;

c) a technikai eszköz kijelölt átvételi helyén.

181. A fokozott-, illetve a háborús veszély harckészültség időszakában el
rendelt általános rejtett és részleges mozgósítás esetén az átvétel 
csak belügyi objektumban történhet. A technikai eszközök átvételét 
tejles harckészültség időszakában lehetőleg belügyi objektumban kell 
végrehajtani.

182. Átadó vállalat telephelyén történő átvétel akkor tervezhető:

a) ha nagyobb mennyiségű technikai eszköz átvétele egy vállalattól 
történik és az átvétel ezzel meggyorsítható;

b) ha az átvételre kerülő technikai eszköz felhasználása területileg 
egybe esik az üzemeltető telephelyével, vagy annak közelében van és 
ezzel a technikai eszközök felesleges mozgatását ki lehet küszöböl
ni. Ez esetben az illetékes belügyi szervek biztosítsák az átvételt 
végzők és a gépjárművezetők vállalat telephelyére történő szállítá
sát.
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183. Kijelölt helyen történő átvételt lehet tervezni a kitelepítésre kerü
lő városokban működő belügyi szerveknél a háborús működési helyen vagy 
annak közelében, békeelhelyezési körletben maradó belügyi szerveknél, 
ha megfelelő belügyi objektum nem áll rendelkezésre, valamint akkor, 
ha a technikai eszközöket több vállalat biztosítja.

184. A technikai eszközök átvételét az alábbiak szerint kell végrehajtani:

a) az előállított technikai eszközök közül csak a műszakilag és közle
kedésrendészetileg üzembiztos állapotban levőket lehet átvenni. Az 
üzemképtelen technikai eszközök pótlását az igénybevételt biztosító 
hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokságoktól kell kérni;

b) a technikai eszközökkel együtt átvételre kerülő egyedi és együttes 
tartalék készletek, felszerelések, sátorvas, ponyva, pad stb. átvé
tele leltárilag történjen;

c) az átvett technikai eszközök okmányiba - forgalmi engedély, törzs- 
könyv stb. - be kell jegyezni az átvétel idejét és az átvevő, for
galmazó belügyi szerv megnevezését;

d) az átvétel alkalmával GÉPJÁRMŰ ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY-t kell három 
példányban kiállítani, melyekből egy példányt az átadó szervnek 
(vállalat megbízottjának), egy példányt az illetékes hadkiegészíté
si és területvédelmi parancsnokságnak, egy példányt pedig a átvevő 
belügyi szerv gépjárműszolgálat vezetőjének kell átadni.

183. Az igénybevett gépjárműveket az érvényben levő belügyi rendelkezések 
szerint kell a gépjárművezetők részére átadni és a tervek alapján a 
szervek között elosztani.

186. Az ideiglenes igénybevételre biztosított technikai eszközök vezetővel 
együtt kerülnek átvételre. Ezen technikai eszközök átvételére okmányo
kat kiállítani nem kell.

187. A fokozott és a háborús veszély harckészültség időszakában a részleges 
mozgósítást végrehajtó belügyi szerveknél az ezen időszakra biztosí
tott technikai eszközök átvételét a 181-184. pontokban meghatározottak 
szerint kell végrehajtani.

188. A szolgáltatások és szolgáltatási kapacitások igénybevételét a 45. 
pontban foglaltak alapján kell végrehajtani.

XII.

PÉNZELLÁTÁS

189. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a belügyi szervek, 
egységek működéséhez és a hadiállomány ellátásához szükséges pénzügyi 
szükségletek megtervezése e szabályzat és az éves költségvetés terve-
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zési rendjének részletes szabályait tartalmazó belügyi rendeletben 
foglaltak szerint történik. A pénzszükségletet a teljes harckészültség 
elrendelésétől számított első hónapra kell megtervezni az alábbiak 
szerint:

a/ az igény összeállítása az "M" állománytáblázatban jóváhagyott hadi
létszám alapul vételével, a vonatkozó normatívák alkalmazásával 
történik a mindenkor érvényben levő költségvetési rovat és tétel- 
rend szerint;

b/ a pénzszükséglet felmérésénél figyelemmel kell lenni minden olyan 
költségre, amely a rendkívüli időszakkal kapcsolatos feladatok vég
rehajtása során felmerülhet;

c/ az egy hónapra tervezett készpénz tartalékolásra a BM illetékes 
felsőfokú pénzügyi szerve a BM "M" és Szervezési Csoportfőnökséggel 
együttműködve intézkedik.

190. A bevonuló belügyi tartalékosok illetményét az érvényes belügyi elő
írásokat figyelembe véve kell megállapítani és folyósítani.

191. A belügyi személyi állomány a magasabb harckészültségi fokozatok idő
szakában is jogosult mindazon illetményekre és pótlékokra, amelyeket 
rendfokozata, beosztása és szolgálati ideje alapján korábban élvezett, 
ha a jogosultság feltételeiben változás nem következett be.

192. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában felmerülő költségfe
dezet biztosítása:

a/ a fokozott-, illetve a háborús veszély harckészültség időszakában 
a békeidőszaki pénzügyi gazdálkodást szabályozó jogszabályok és 
belügyi rendelkezések szerint;

b/ a teljes harckészültség időszakában a Magyar Nemzeti Bank fiókjai
nál tartalékolt egyhavi készpénz készletből történik.

193. A pénzellátással kapcsolatos feladatok az állandó harckészültség idő
szakában az alábbiak:

a/ "M" szemlére, mozgósítási - összekovácsolási, illetőleg harcké
szültségi gyakorlatokra, valamint továbbképzésre behívott belügyi 
tartalékos állomány utazási költségének fedezése;

b/ a hadkötelezettséggel összefüggő utazási költségek fedezéséről az 
illetékes hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokságnak, vala
mint a tartalékost fogadó belügyi szervnek kell gondoskodnia úgy, 
hogy a honvédelmi kötelezettségét teljesítő személyt utazási utal
vánnyal látja el;

c/ a katonai díjszabás alkalmazására jogosító okmányok a hadkiegészí
tési és területvédelmi parancsnokságnál, a katonai utazási utalvány 
"Felhíváshoz", a behívóparancs, a bevonulási parancs, a belügyi 
szerveknél az átalányozott utazási utalvány;
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d/ az átalányozott utazási utalványt a BM illetékes felsőfokú pénzügyi 
szervétől kell igényelni az éves behívási program figyelembevételé
vel. Az átalányozott utazási utalványt csak a belügyi tartalékos 
lakóhelyére történő visszautazása esetén lehet felhasználni.

194. A pénzellátással kapcsolatos feladatok a fokozott harckészültség idő
szakában:

a/ a Magyar Nemzeti Bank helyi fiókjától a belügyi szervek részére 
tartalékolt egyhavi készpénz felvételezése;

b/ a katonai elhárításhoz és tartósan más belügyi szervhez átcsoporto
sításra kerülő belügyi állomány útiokmányokkal, utazási előleggel, 
valamint az esedékes egyhavi illetménnyel való ellátása;

c/ a mozgósítást végrehajtó belügyi szerveknél a bevonult belügyi tar
talékos állomány illetmény számfejtő lapjainak felfektetése, az il
letmény folyamatos számfejtése és kifizetése;

d/ az utalt, illetve az alárendelt belügyi alegységek pénzellátásának 
- az érvényben levő belügyi rendeletek szerinti - folyamatos bizto
sítása.

195. A pénzellátással kapcsolatos feladatok a háborús veszély harckészült
ség időszakában:

a) a katonai elhárításhoz és tartósan más belügyi szervhez átcsoporto
sításra kerülő belügyi állomány útiokmányokkal, utazási előleggel, 
valamint az esedékes egyhavi illetménnyel való ellátása;

b/ a tanintézetektől kibocsátásra - avatásra, visszavezénylésre ke
rülő belügyi állomány útiokmányokkal, utazási költséggel, valamint 
az esedékes egyhavi illetménnyel való ellátása. Az illetmény átje
lentést - az állandó harckészültség időszakában rendszeresített 
nyomtatvány felhasználásával - az átcsoportosított, visszavezényelt 
új szolgálati helyére meg kell küldeni;

c/ a hadiállomány egyhavi illetményének kifizetése, ha a háborús ve
szély harckészültség elrendelése a hónap második felében /15. napja 
után/ kerül sor;

d/ a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szerveknél a pénz
tárban levő készpénz, értékletét és szigorú számadás alá vont nyom
tatvány, utalvány, csekk stb. kiszállításra való előkészítése.

196. A pénzellátással kapcsolatos feladatok a teljes harckészültség idősza
kában:

a/ a katonai elhárításhoz és tartósan más belügyi szervhez átcsoporto
sításra kerülő belügyi állomány útiokmányokkal, utazási előleggel, 
valamint az esedékes egyhavi illetménnyel való ellátása;

b/ a költségvetés készítésére kötelezett belügyi szervek a "költségve
tési elszámolási" bankszámlájuk egyenlegét 24 órán belül kötelesek
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átutalni a Belügyminisztérium Testületek kv. 235-90034-0004 számú 
számlájára. A bankszámláik megszüntetéséről a BM illetékes felsőfo
kú pénzügyi szerve központilag intézkedik;

c/ a rendőr-főkapitányságok gyermekintézményeinek önálló gazdálkodá
sát, klubjainak működését fel kell függeszteni. A gyermekintézmé
nyek ellátásáról a továbbiakban az illetékes rendőr-főkapitányság 
köteles gondoskodni;

d/ a továbbműködő belügyi szervek részére - a háborús időszak beállta 
és a szerveket megillető támogatás megnyitása közötti időszakban 
- a helyileg illetékes bankszervek a bérek, bérpótlékok, családi 
pótlék, egyéb személyi kiadás jellegű költségek összegét megelőle
gezik. A megelőlegezett összeget a költségvetési elszámolás számlán 
megnyitott támogatásból a bankszerv részére vissza kell téríteni;

e/ a továbbműködő belügyi szervek a rendelkezésükre bocsátott támoga
tást csak a belügyi szerv háborús időszaki feladataival kapcsolatos 
kiadások fedezésére használhatják fel;

f) a bevonult és bevonuló belügyi tartalékos állományt nyilvántartásba 
kell venni, és az ezen időszakban bevonulok részére az illetményt 
folyamatosan számfejteni;

g/ a belügyi szervek részére elrendelt kitelepülés esetén a pénz és az 
okmányok háborús működési helyre történő kiszállításának biztonsá
gos végrehajtása. A szállítást a pénzügyi osztály - szolgálat - 
önállóan végezze.

197. A háborús időszaki jogszabályok hatályba léptetése, illetve kihirdeté
se utáni feladatok:

a/ a béke időszakban vezetett könyvviteli számlák lezárása, a szüksé
ges elszámolások elkészítése;

b/ a háborús időszaki számlarend megnyitása;

c/ a háborús időszaki pénzforgalmi rendre való áttérés végrehajtása.

198. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára meghatározott felada
tokra a 25 - 29. pontokban foglaltak alapján végrehajtási- és szállí
tási tervet kell készíteni. A tervet a pénzügyi osztály /alosztály, 
szolgálat/ vezetője - a BM Határőrség kivételével - egy példányban 
készíti el és az elöljáró vezető /parancsnok/ hagyja jóvá.

199. A BM Határőrségnél a tervet a pénzügyi osztály /szolgálat/ vezető két 
példányban készíti el és a pénzügyi-anyagi főnök hagyja jóvá. A terv 
egy példányát a pénzügyi-anyagi főnök intézkedési tervéhez kell csa
tolni, egy példány pedig a pénzügyi osztály /szolgálat/ vezető végre
hajtási okmánya.

200. A végrehajtási tervhez csatolni kell az egyhavi pénzszükségleti terv 
egy példányát. /10. számú melléklet/
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XIII.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

201. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a Belügyminisztérium 
és az ellátási körébe utalt egyéb szervek, állami tűzoltóság, IM Bün
tetésvégrehajtás hadiállományának, továbbá közvetlen családtagjainak 
egészségügyi ellátását a "Háborús Működési Szabályzat" alapján a hát
országvédelem egészségügyi biztosításának rendszerében kell megszer
vezni és végrehajtani.

202. A belügyi szerveknél működő egészségügyi szolgálat tevékenységének 
szakirányítását és felügyeletét a BM illetékes felsőfokú egészségügyi 
szerve végzi.

203. Az egészségügyi ellátás az állandó harckészültség időszakának felada
tain túl az alábbiakkal egészül ki:

a/ az ön- és elvtársi segély;

b/ az orvos előtti segély;

c/ az első orvosi, szakorvosi segély;

d/ az RBV védelemmel kapcsolatos egészségügyi tevékenység;

e/ az önvédelmi tevékenység orvos-egészségügyi biztosítása;

f/ a háborús sérültek kórházi kezelésének, utókezelésének szervezése 
és végrehajtása.

204. Kórházi, szakorvosi és utókezelői ellátás során:

a/ a Belügyminisztérium háborús működési helyére, illetve annak körze
tébe települő központi, valamint az ott működő egyéb belügyi szer
vek hadiállományának és más igényjogosultaknak egészségügyi ellátá
sával kapcsolatos tevékenységét az illetékes belügyi egészségügyi 
intézmény odatelepülő részlege látja el;

b/ a belügyi állomány és egyéb igényjogosultak utókezelői ellátását a 
BM dobogókői és galyatetői üdülőiben kell megszervezni;

c/ a Belügyminisztérium háborús működési helyétől távol működő, vala
mint a területi belügyi /tűzoltó/ szervek igényjogosultjainak kór
házi, intézeti, szakorvosi ellátása a területileg illetékes kato-
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nai, vagy polgári egészségügyi intézetben történik. Ennek érdekében 
a területi belügyi szervek vezető orvosai, a tervezés időszakában 
vegyék fel a kapcsolatot az illetékes egészségügyi intézmény veze
tőivel és a megállapodást "M" terveikben rögzítsék.

205. Egészségügyi alapellátás során:

a/ azon központi belügyi szervek részére, amelyek nem a Belügyminisz
térium háborús működési helyére települve végzik rendkívüli idősza
ki feladataikat, az állandó harckészültség időszakában működő alap- 
ellátási orvosi egységeken túl új körzeti, üzemorvosi rendelőket, 
- alapellátási egységeket - kell felállítani;

b/ az alapellátással kapcsolatos feladatokat a BM Határőrség Országos 
Parancsnokságnál, a határőr ezrednél és a kerület-parancsnokságok
nál, a BM Kormányőrség Parancsnokságnál, a BM Forradalmi Rendőri 
Ezred Parancsnokságnál, a megyei /budapesti/ rendőr-főkapitánysá
goknál, az ott működő egészségügyi szolgálatok látják el;

c/ az állami tűzoltóság megyei parancsnokságai állományának alapellá
tását a megyei rendőr-főkapitányságok egészségügyi szolgálatai lát
ják el;

d/ a központi belügyi szerveknél, valamint a megyei /budapesti/ rend
őr-főkapitányságoknál jelenleg működő, továbbá az újonnan felállí
tásra kerülő alapellátási egységekben biztosítani kell valamennyi 
igényjogosult egészségügyi ellátását.

206. Az újonnan felállításra kerülő intézetek, alapellátási orvosi egységek 
működéséhez szükséges orvosokat, egészségügyi középkádereket az ille
tékes belügyi egészségügyi intézmény az állandó harckészültség idősza
kának személyi állományából átcsoportosítás útján biztosítsa.

207. A központi belügyi szervek és az állami tűzoltóság területi elhelyez
kedésű kisebb alegységeinél, rendőrkapitányságoknál, a határőrség ki
helyezett egységeinél, tartalék zászlóaljainál /századainál/ az állo
mány elvtársi és orvos előtti elsősegélyével kapcsolatos teendőket a 
tartalékos állományból biztosított és az "M" állománytáblázatban 
rendszeresített egészségügyi tiszthelyettesek, a határőrség őrseinél 
pedig egészségügyi őrök látják el. Ezen személyi állomány, továbbá a 
rendőrőrsök, kihelyezett körzeti megbízottak egészségügyi alapellátá
sát a területileg illetékes körzeti orvosok végzik. A határőr kerület- 
parancsnokságok illetékességi területein a Magyar Néphadsereg egységei 
által telepített segélyhelyeken történő első orvosi ellátás lehetősé
geit is figyelembe kell venni.

208. A közegészségügyi-járványügyi feladatokat - ellenőrzést, gócfelderí
tést, elkülönítést, védőoltások adását - a területileg illetékes pol
gári védelmi és KÖJÁL szervekkel közösen, azokkal szorosan együttmű
ködve kell tervezni, szervezni és végrehajtani. A zavartalan együttmű
ködés megszervezése és a vonatkozó tervek elkészítése érdekében az il
letékes belügyi vezető orvosok, a tervkészítés időszakában vegyék fel 
a kapcsolatot ezen szervekkel és a megállapodást "M" terveikben rög
zítsék.
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209. Egészségügyi anyagi szükségletek biztosítása az alábbiak szerint tör
ténik:

a/ magasabb harckészültségi fokozatok időszakában az egészségügyi 
szolgálattal szemben támasztott követelmények megvalósítása érdeké
ben a betegek és a tömeges háborús sérültek ellátásához a központi 
egészségügyi intézetek részére 200 és 400 ágyas szükségkórház 
felszerelés, a területi alapellátási egységek részére Orvosi Se
gélyhely Egység felszerelés, az orvosok és egészségügyi szakkáderek 
részére egészségügyi táska, az életvédelmi létesítményekhez mentő
láda, a személyi állomány önsegélyére önampulla, sugárvédő, vízfer
tőtlenítő tabletta, valamint sebkötöző csomag van rendszeresítve, 
illetve "M" készletként tárolva;

b/ az a/ alpontban felsorolt anyagok tervezése, beszerzése, elosztása 
a BM illetékes felsőfokú egészségügyi szervének feladata;

c/ a belügyi szervek egészségügyi szolgálatának "M" anyagkészletezési 
és a háborús szükségletét tartalmazó "Számítási Év" tervet a BM il
letékes felsőfokú egészségügyi szerve a belügyi szervek szükségle
teinek felmérése és a központilag kiadott tervezési előírás alapján 
állítja össze;

d) a gyógyszer-kötszer, gyógyászati segédeszköz, valamint a központi 
egészségügyi intézetek vér-, vérpótszer szükséglete háborús idő
szakban az Egészségügyi Minisztérium egységes háborús ellátási 
rendszerében kerül biztosításra;

e/ a meglevő és a belügyi szerveknél tárolt "M" készletezésű egészség- 
ügyi anyagok, felszerelések karbantartása, hadihasználhatóságának 
biztosítása, az ezekben levő gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati 
segédeszközök szavatossági idejének figyelemmel kísérése, a szüksé
ges cserék végrehajtása - a csak központilag beszerezhető anyagok 
kivételével - a belügyi szerveknél működő egészségügyi szolgálat 
feladata.

210. Az egészségügyi ellátás feladatai a fokozott harckészültség időszaká
ban:

a/ a hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári, valamint a bevonu
ló belügyi tartalékos személyi állomány részére a rendszeresített 
egészségügyi személyi felszerelések kiadása;

b/ a bevonuló belügyi tartalékos állomány orvos-egészségügyi vizsgála
ta;

c/ magasabb harckészültségi fokozatokban bevonuló belügyi tartalékos 
állomány részére készletezett egészségügyi személyi felszerelések 
kiadásra való előkészítése;

d/ az Orvosi Segélyhely Egysének használatra való előkészítése, a még 
hiányzó szakanyagok pótlása;
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e/ a készletezett gyógyszerek, kötszerek, egészségügyi felszerelések 
mennyiségének, szavatossági idejének felülvizsgálása, a szükséges 
cserék végrehajtása;

f/ felkészülés a védőoltások végrehajtására, az elrendelt védőoltások 
végrehajtása;

g/ a közös tartózkodási helyek, konyhák, étkezdék szigorított köz
egészségügyi- és járványügyi ellenőrzése;

h/ az egészségügyi intézetekből kibocsátott betegek számbavétele, a 
szolgálatra alkalmasak szolgálati helyükre való visszairányítása, 
kezelést igénylő, járóképtelen betegek további kezelése.

211. Az egészségügyi ellátás feladatai a háborús veszély harckészültség
időszakában:

a/ a bevonuló belügyi tartalékos állomány orvos-egészségügyi vizsgála
ta és az előkészített egészségügyi személyi felszerelések kiadása;

b/ az elrendelt védőoltások végrehajtása;

c) felkészülés a hadiállomány sugáradag ellenőrzésére, az élelmiszer 
és ivóvíz sugárszennyezettség mérésének ellenőrzése;

d/ a kitelepítésre kerülő belügyi szerveknél az egészségügyi felszere
lések, gyógyszer és kötszerkészletek kiszállításra való előkészíté
se;

e/ a rendkívüli időszakra készletezett gyógyszerek, kötszerek, egész
ségügyi felszerelések felvételezésének és szállításának előkészíté
se.

212. Az egészségügyi ellátás feladatai a teljes harckészültség időszakában:

a/ a bevonuló belügyi tartalékos állomány orvos-egészségügyi vizsgála
tának végrehajtása, egészségügyi személyi felszerelésének kiadása;

b/ a hadiállomány sugáradag nyilvántartásának folyamatos ellenőrzése;

c/ a kiadásra kerülő élelmiszer és ivóvíz sugárszennyezettsége el
lenőrzésének folyamatos végzése;

d/ a kitelepülésre kerülő belügyi szerveknél az előkészített egészség- 
ügyi felszerelések, gyógyszerek és kötszerek háborús működési hely
re való kiszállítása, külön elrendelés esetén;

e/ a rendkívüli időszakra készletezett és előkészített gyógyszerek, 
kötszerek és egészségügyi felszerelések felvételezése és a háborús 
működési helyre történő kiszállítása;

f/ támadás utáni időszakban az önvédelmi tevékenység egészségügyi biz
tosításának irányítása, a tömegpusztító fegyverek által mért csapás 
sérültjeinek azonnali elsősegélyben, illetve első orvosi segélyben 
való részesítése a további kezelésre szoruló sérültek kórházba 
szállítása.
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213. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára meghatározott felada
tokra a 25. pontban foglaltak alapján végrehajtási tervet kell készí
teni. A tervet a belügyi szerv vezető orvosa - vagy a feladattal meg
bízott személy - két példányban készíti el és azt az elöljáró vezető 
/parancsnok/ hagyja jóvá. A terv egy példányát a vezető orvos intézke
dési tervéhez kell csatolni, egy példány pedig a feladattal megbízott 
személy végrehajtási okmánya.

214. A végrehajtási terv a 210 - 212. pontokban meghatározott feladatokon 
túl tartalmazza:

a/ a szállítandó betegek számát;

b/ a nem települő belügyi központi szervek orvos-egészségügyi ellátá
sával kapcsolatban az egészségügyi szolgálat megszervezéséért fe
lelős nevét, rendfokozatát, a Honvédelmi és Egészségügyi Miniszté
rium illetékes területi szerveivel való kapcsolattartás módját, az 
elhelyezésből, a belügyi szerv feladataiból eredő speciális orvos- 
egészségügyi intézkedéseket;

c/ a feladatok végrehajtására kijelölt felelős és a beosztott szemé
lyek nevét;

d/ a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját; 

e/ a gépjármű szükséglet darabszámot, típusát;

f/ az anyagok szállításával kapcsolatban a szállításra kerülő anyagok 
mennyiségét /5. számú mellékleten/, a szállítmány útvonalát, a 
szállítmány parancsnok és beosztottak nevét, a szállítmány védelmé
re vonatkozó előírásokat.

215. A végrehajtási tervhez csatolni kell az egészségügyi ellátásra vonat
kozó szabályzatot.

216. Szállításnál a béke időszakban érvényben, illetve hatályban levő ren
delkezésekben előírtakat kell figyelembe venni.

XIV.

HÍRADÓ SZOLGALAT

217. "A Belügyminisztérium szervei harckészültségének és rendkívüli idősza
ki továbbműködésének biztosításáról" szóló 9/1986. számú belügyminisz
teri utasítás 103. pontja alapján a magasabb harckészültségi fokozatok 
időszakában a belügyi szervek működéséhez, szolgálati feladataik ellá
tásához szükséges vezetékes és vezeték nélküli hírösszeköttetéseket, 
valamint a - BM illetékes felsőfokú híradó szerv hatáskörébe utalt - 
biztonságtechnika alkalmazását az állandó harckészültség időszakában 
kidolgozott tervek szerint az üzemelő hírhálózatok, összeköttetések, 
valamint a szerv rendelkezésére álló szakanyagok felhasználásával, to
vábbá a szerv részére visszaigazolt:
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a/ beszerzett szakanyagok üzembehelyezésével;

b/ a népgazdaságnál tartalékolt postai számjeles és jelszavas hálóza
tok, berendezések, valamint műszaki és forgalmi szolgáltatásokkal;

c/ a népgazdaságból igénybevétellel biztosított szakanyag szükségle
tek, adókapacitások, valamint ehhez kapcsolódó postai és ipari 
szolgáltatások számításba vételével

kell biztosítani.

218. A híradó szolgálattal rendelkező belügyi szervek vezetői az I - IV. fe
jezetekben előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően dol
goztassák ki:

a/ a híradó tervet; /BM HŐR, BM FRE Híradó Intézkedést is/; 

b/ a híradó feladatok végrehajtási tervét; 

c/ a szakanyagokra vonatkozó "M" anyagkészletezési tervet; 

d/ az "M" igénybevételi tervet.

219. A híradó tervnek három fejezetre kell tagozódni: 

a/ fokozott harckészültség;

b/ háborús veszély harckészültség;

c/ teljes harckészültség /melynek keretében külön pont a kitelepülés 
utáni állapot/.

220. A fejezeteken belül a megszervezett összeköttetéseket távbeszélő, táv
gépíró, valamint vezeték nélküli bontásban kell tervezni.

A híradó terv és mellékleteinek áttekinthetősége érdekében:

a/ teljes szöveg azonosság esetén az egyes fejezetekben leírtakat nem 
kell ismételni.
Ezt az adott fejezet és a vonatkozó melléklet címében úgy kell ki
fejezni, hogy félreérthetetlenül tartalmazza, mely harckészültségi 
fokozatokra vonatkozik;

b/ részleges eltérés esetén az azonosságot nem kell fejezetenként is
mételni, csak utalni rá, mely harckészültségi fokozatban leírtak 
érvényesek. Új szövegezést kell alkalmazni a fejezeten belül, ahol 
eltérés van, s ezt a vonatkozó új mellékletnek is tartalmazni kell.

221. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára a híradó tervnek tar
talmazni kell a hírközpontok rendeltetését, települési helyét, idejét, 
erőit, eszközeit, a 219. pontban meghatározott tagozódásban - utalva a 
vonatkozó mellékletre - részletesen:
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a/ a megszervezett híradást a szerv objektumából a vezetési és tarta
lék vezetési pontokról, meghatározott belügyi szerveknél az irányí
tó csoportoktól:

- az elöljáróval,

- az alárendeltekkel,

- az együttműködő /belügyi, fegyveres, rendészeti és egyéb/ 

szervekkel,

csak az érintett szerveknek,

- az illetékes HB-val,

- a kitelepülő menetoszlop parancsnokával,

- a pihenő-váltó körlet parancsnokával,

- gyülekezési körlet parancsnokával,

- a lakossággal kell az 

összeköttetéseket tervezni;

b/ a vezetési és tartalék vezetési pontok, továbbá a belügyi objektu
mok életvédelmi körleteiből, óvóhelyeiről a távbeszélő, a távgép
író és rádióhálózatokon való forgalmazási lehetőségeket;

c/ a kiadásra kerülő szabályzat alapján szükséges forgalmi korlátozá
sokat;

d/ a híradás létesítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges és biztosított 
létszámot, valamint az ideiglenes és tartós gépjármű szükségletet 
/típus és darabszám szerint/;

e/ a kikülönített hírközpontok vagy azok elemeinek őrzésvédelmét.

222. A híradó tervhez mellékletként csatolni kell a 219. pontban meghatáro
zott tagozódásban a megszervezett híradás vázlatait, a rejtjeles kap
csolatok vázlatait, a forgalmi adatokat, valamint az erő- és eszköz 
elosztást tartalmazó kimutatásokat az alábbiak szerint:

a/ a távbeszélő és külön távgépíró híradás elvi vázlatát, a végponto
kon üzemelő központok /berendezések/ feltüntetésével:

- a távolsági összeköttetéseket /áramköri számaival úgy, hogy a 
jelszavas összeköttetések áramköri számai előtt piros színnel "V" 
betűt kell feltüntetni/;

- a bérelt, valamint igénybevétellel biztosított postai telexállo
másokat ;
/Ez utóbbiak hívószámát aláhúzással kell jelölni/;
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- az életvédelmi körletben óvóhelyen működő távbeszélő összekötte
tések kapcsolási számaikkal, a távgépíró állomásokat névadóival;

b/ a megszervezett rádióforgalmi rendszereket, azok megnevezésével, a 
rádióállomások és titkosító berendezések típusának, települési he
lyének feltüntetésével.
Megjegyzésben fel kell tüntetni az életvédelmi körletekből, óvó
helyekről az adott rádióállomások vezérlési lehetőségét;

c/ a rádióhálók és irányok táblázatát a fejrész szerinti adatokkal;

d/ a magasabb harckészültségi fokozatok időszakára kiadásra kerülő:

- a távbeszélő híradásban alkalmazandó fedőnév és fedőszám tábláza
tokat;

- a távgépíró híradásban alkalmazandó kiegészítő névadó táblázato
kat;

e/ a kitelepülő szervek vezetési pontjain telepített távbeszélő alköz
pontok beültetéséről készített kimutatást, amely tartalmazza:

- a bekapcsolt távolsági összeköttetések viszonylatonkénti megneve
zését és típusát;

- a postai fővonalak kapcsolási számait;

- a beültetett mellékállomások kapcsolási száma szerint a felhasz
nálók beosztását;

f/ az igénybevétellel biztosított postai előfizetői fővonalak kapcso
lási számait a felhasználók beosztásának feltüntetésével, helyisé
genkénti felsorolásban;

g/ biztonságtechnikai eszközökkel is őrzött objektumok kimutatását;

h/ a híradó terv végrehajtásához szükséges erő- és eszköz elosztást, 
amely tartalmazza:

- a rendszeresített és külön megerősítésre kapott állomány létszá
mát, alkalmazási helyeit szakképesítés szerint;

- a rendelkezésre álló /meglevő és visszaigazolt/ főbb eszközök 
mennyiségét és felhasználási helyeit.

223. A híradó tervben fokozott harckészültség időszakára összeköttetést 
kell tervezni az állandó harckészültség időszakában üzemelő:

a/ belügyi közvetlen és postai előfizetői vonalak felhasználásával, az 
elöljáró és alárendelt, az együttműködő belügyi és társfegyveres 
szervek, valamint a belügyi szervek hírhálózataiba bekapcsolt egyéb 
szervek között távbeszélőn és távgépírón;

b/ a párt- és kormányvezetés részére kialakított rádiótelefon hálóza
ton;
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c/ a Belügyminisztérium országos vezetési- és együttműködési rádióhá
lózatában a Belügyminisztérium és meghatározott alárendelt szervei 
között;

d/ a rendőr-főkapitányságok ügyeleti és mozgószolgálati, valamint a 
járőr- és körzeti megbízotti rádióhálózatokban a rendőr-főkapitány
ságok, a rendőrkapitányságok és alárendeltjeik között;

e/ a BM Határőrség Országos Parancsnokság és alárendeltjei között az 
URH rádióhálózaton;

f/ a BM Kormányőrség Parancsnokság URH rádióhálózatán;

g/ a BM Forradalmi Rendőri Ezred URH rádióhálózatán;

h/ URH rádióhálózatokban a rendőr-főkapitányságok, a BM Határőrség 
Országos Parancsnokság, a határőr kerületparancsnokságok, valamint 
a BM Forradalmi Rendőri Ezred és az együttműködő szervek között;

i/ különleges vagy speciális rádióhálózatokban a kijelölt szervekkel, 
parancsnokságokkal;

j/ a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság és alárendeltjei között a 
vezetési és együttműködési rádióhálókban;

k/ az állami tűzoltóság rádió hálózataiban a rendőr-főkapitányságok, 
a területileg illetékes megyei tűzoltó-parancsnokságok között;

1/ a BM Határőrség Országos Parancsnokságnak, a BM Forradalmi Rendőri 
Ezrednek az alárendeltekkel és az együttműködésre kijelölt szervek
kel az RH együttműködési rádióhálózatokban, irányokban;

m/ a BM Kormányőrség Parancsnokság rövidhullámú rádió irányaiban.

224. A híradó tervben a háborús veszély harckészültség időszakára összeköt
tetést kell tervezni:

a/ a fokozott harckészültség időszakára megszervezett hírhálózatokban 
a 223. pont a/ - m/ alpontok szerint;

b/ a háborús működési helyet előkészítő csoport/ok/ és az őket kiküldő 
szerv ügyelete /rádióközpont/ között.

225. A híradó tervben a teljes harckészültség időszakára összeköttetést kell
tervezni:

a/ vezetékes hálózaton távbeszélőn és távgépírón az elöljáró, az alá
rendelt és az együttműködő szervekkel az állandó harckészültségben 
üzemelő belügyi és postai távbeszélő, távgépíró, valamint a vissza
igazolt számjeles és jelszavas hálózatok, postaforgalmi szolgálta
tások alkalmazásával;

b/ a párt- és kormányvezetés rádiótelefon hálózatán az állandó harc- 
készültségben üzemelő és a mobil tartalékközpont üzembehelyezésé
nek figyelembevételével;
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c/ a fokozott- és háborús veszély harckészültség időszakára megszerve
zett rádióforgalmi rendszerek 223. pont c/ - m/ alpontok szerint, 
kiegészítve a kitelepülő szervek vezetési pontjai, "pihenő-váltó 
körlet"-ei, valamint tartalék-vezetési pontjai közötti összekötte
tésekkel ;

d/ a kitelepülő belügyi szerveknél menetoszlopban történő elvonulás 
esetére a menetoszlop parancsnoknak:

- az irányitó csoporttal /a szerv ügyeletéhez/;

- és a menetoszlopon belül.

226. A híradó tervben foglaltak előkészítésére, létesítésére, üzemeltetésé
re és szakanyagi ellátására a fokozott harckészültség időszakára vég
rehajtási tervet kell készíteni, amely tartalmazza:

a/ a híradó- és végrehajtási tervek pontosításával;

b/ ezen harckészültségi fokozat időszakára tervezett híradás üzemelte
tésével, fokozott műszaki ellenőrzésével; /a postai karbantartásban 
levő eszközöket és hálózatokat is beleértve/;

c/ az előírt forgalmi korlátozások bevezetésével, a forgalmi szolgála
tot ellátók szükség szerinti megerősítésével, újonnan belépő rádió- 
állomások forgalmi okmányokkal való ellátásával;

d/ a vezetési és tartalék vezetési pontok híradását előkészítő csopor
tok felkészítésével és szakanyagainak bevizsgálásával, szükség sze
rinti javításával;

e/ a béke elhelyezési épületek életvédelmi körleteibe, óvóhelyekre 
tervezett híradó eszközök telepítésével, ellenőrzésével;

f/ a számjeles és jelszavas összeköttetésekhez zárolt helyi kábelér
párok és az összeköttetéseket fogadó berendezések műszaki állapotá
nak ellenőrzésével;

g/ a speciális híradó gépkocsik menetkész állapotba való helyezésével, 
RBV műszerrel, mentesítő anyagokkal való ellátásával, működésükhöz 
szükséges forgalmi okmányok előkészítésével, a beépített berendezé
sek bevizsgálásával;

h/ a raktáron tárolt valamennyi szakanyag bevizsgálásának megkezdésé
vel, üzemkészségük biztosításával, a kitelepülő szerveknél a ki
szállítás előkészítésével;

i/ a belügyi szerv költségvetése terhére helyileg beszerezhető szaka
nyagok soron kívüli beszerzésével, továbbá a központilag biztosí
tott szakanyagok átvételével;

j/ a tartalék áramforrás üzemszerű vizsgálatával, üzemanyag pótlásá
val;
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k/ a folyamatban levő hírhálózat létesítési feladatok, valamint az 
ipari és belső javítások meggyorsításával;

1/ a híradó állomány megerősítésére a belügyi szerven belül átcsopor
tosított vagy a belügyi tartalékos állomány fogadásával és munkába 
állításával

kapcsolatos feladatokat.

227. A híradó tervben foglaltak előkészítésére, létesítésére, üzemelteté
sére és szakanyagi ellátására a háborús veszély harckészültség idő
szakára végrehajtási tervet kell készíteni, amely tartalmazza:

a/ az ezen harckészültségi fokozat időszakára tervezett híradás üze
meltetésével, fokozott műszaki ellenőrzésével;

b/ az előírt forgalmi korlátozások bevezetésével, a forgalmi szolgála
tot ellátók szükség szerinti megerősítésével, újonnan belépő rádió- 
állomások forgalmi okmányokkal való ellátásával;

c/ a vezetési és tartalék vezetési pontok, háborús működési körletek, 
valamint ezek életvédelmi körletei, óvóhelyei híradásának telepíté
sével ;

d/ az "M" igénybevételi tervek alapján átvett háborús működési körle
tek postai híreszközök műszaki és mennyiségi átvételével, a műkö
désképtelenek postai javíttatásával;

e/ a raktáron tárolt és a híradó szolgálat folyamatos működéséhez 
szükséges szakanyagok kiszállításának megkezdésével, a helyi be
szerzések folytatásával és a központilag biztosított anyagok átvé
telével;

f/ az "M" igénybevételi tervek alapján a szerv részére átvett gépjár
művekbe tervezett rádióberendezések beszerelésével;

g/ a folyamatban levő hírhálózat létesítési feladatok, valamint az 
ipari és belső javítások meggyorsításával

kapcsolatos feladatokat.

228. A híradó tervben foglaltak előkészítésére, létesítésére, üzemeltetésé
re és szakanyagi ellátására a teljes harckészültség időszakára végre
hajtási tervet kell készíteni, amely tartalmazza:

a) az ezen harckészültségi fokozat időszakára tervezett híradás üze
meltetésével, fokozott műszaki ellenőrzésével;

b) az előírt forgalmi korlátozások, új forgalmi adatok életbelépteté
sével ;
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c/ a vezetési és tartalék vezetési pontok, az irányító csoportok, a 
háborús működési körletek, életvédelmi körletek, óvóhelyek tervsze
rinti híradásának folyamatos működőképeségével;

d/ a hírforgalmi és technikai szolgálat ellátásának rendjével;

e/ a számjeles és jelszavas összeköttetések átvételével és üzembehe
lyezésével;

f/ a népgazdaságból igénybevétel útján biztosított híradó eszközök, 
szolgáltatások átvételével és felhasználásával;

g/ a raktáron tárolt és a híradó szolgálat folyamatos működéséhez 
szükséges szakanyagok kiszállításával és központilag biztosított 
szakanyagok átvételével;

h/ a kitelepülő belügyi szerveknél a menet alatti híradás tervszerinti 
biztosításával

kapcsolatos feladatokat.

229. A végrehajtási tervben foglalt egyes feladatokra olyan mélységig kell 
a szükséges okmányokat, részterveket kidolgozni, amelyek alapján azo
kat a felelősök végre tudják hajtani. A végrehajtási terv 226 - 228. 
pontokban felsorolt feladatokon túl tartalmazza:

a/ a feladatok végrehajtására kijelölt felelősök nevét, rendfokozatát 
és a beosztottak névsorát;

b/ a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját.

230. A belügyi szervek híradó szolgálatainak továbbműködésükhöz szükséges 
eszközeik és anyagaik kiszállítását - a vezetési és tartalék vezetési 
pontokra - a szervek szállítási tervei alapján kell végrehajtani.

231. A magasabb harckészültségi időszakokra szükséges szakanyag igényeket - 
amelyek az állandó harckészültség időszakában nem állnak rendelkezésre
- "M" anyagkészletezési és "M" igénybevételi tervekben a szabályzat I
- IV. fejezeteiben előírtak, illetve az alábbiak szerint kell szere
peltetni:

a/ az "M" anyagkészletezési tervben az "M" készletek létrehozását és a 
népgazdasági tartalékolást:

- a jóváhagyott "M" készletek feltöltését /AE, A, B, kategória, va
lamint vezetékes, vezeték nélküli és biztonságtechnikai szakanyag 
bontásban, külön-külön munkalapokon, a 2. számú melléklet sze
rint/;

- a kábel létesítési igényt a postai építési tervek alapján a 12. 
számú melléklet szerint;

- a számjeles és jelszavas hálózati igényeket, helyközi és helyi 
közvetlen távbeszélő és távgépíró összeköttetéseket a 13. számú 
melléklet szerint;
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- az igénybevételre biztosított polgári objektumokban telepített 
postai hírközlő eszközöket /távbeszélő központ és tartozékai, 
távbeszélő előfizetői állomás, telex állomás/ igényeket a 14. 
számú melléklet szerint;

- a postai jelszavas előfizetői távbeszélő és telex állomás igé
nyeket a 15. számú melléklet szerint;

- a postahivatalokban állandó éjjel-nappali távbeszélő központke
zelői szolgáltatási igényeket a 16. számú melléklet szerint

kell tervezni.

b/ az "M" Igénybevételi tervben:

- a népgazdaságból igénybevételre tervezett postai híradástechnikai 
eszközöket, adókapacitást, fenntartási-, javítási-, felújítási 
szolgáltatásokat és az ipari szolgáltatásokra /fenntartás, fel
újítás, javítás/ vonatkozó igényeket, külön-külön munkalapon a 3. 
számú melléklet szerint, ezen belül a megyei /fővárosi/ honvédel
mi bizottsági szinteken biztosítható igényeket külön lapon kell 
tervezni.

232. A híradó szolgálattal rendelkező belügyi szervek vezetői, /parancsno
kai/ a híradó terveknek megfelelően:

a/ biztosítsák a hírforgalmi és műszaki üzemviteli állomány létszám 
megerősítését;

b/ intézkedjenek a nem őrzött objektumokban telepített hírközpontok, 
vagy elemeinek védelmére.

233. A belügyi szervek részére átvételre kerülő objektumok átvételi cso
portjaiban a híradó szolgálat képviselője is vegyen részt. Tevékenysé
ge terjedjen ki az objektumokban működő postai berendezések, fővonalak 
és belső hálózatok műszaki állapotának ellenőrzésére. Hiányosság meg
állapítása esetén intézkedni kell azok soron kívüli megszüntetésére.

234. A magasabb harckészültségi fokozatokban a híradó és végrehajtási ter
veknek megfelelően:

a/ a háborús működési helyre, a tartalék vezetési pontra a vezetékes 
és vezeték nélküli híradástechnikai berendezések telepítésére, üzembehelyezésére 

, az aktivizált távbeszélő és távgépíró összekötte
tések átvételére, valamint a hírhálózatok üzemkészségének rendsze
res ellenőrzésére előkészítő csoport/ok/ működését kell tervezni;

b/ a telepítésre, üzembehelyezésre és átvételre kerülő híradástechni
kai berendezések, összeköttetések telepítési, üzembehelyezési és 
ellenőrzési tervét el kell készíteni, melyeket az előkészítő cso
port/ok/ végrehajtási terv-kivonatához mellékletként kell csatolni.

235. A belügyi szervek illetékes vezetőinek /parancsnokainak/ közös felada
ta, hogy a rendelkezésre álló rádióberendezéseket a népgazdaságból 
igénybevétellel biztosított szolgálati gépjárművekbe - az átvételt kö
vetően a legrövidebb időn belül - beszereljék.
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236. Az életvédelmi körletekben, óvóhelyeken való tartózkodás idejére biz
tosítani kell az összeköttetést az elöljáróval, az alárendeltekkel és 
együttműködőkkel:

a/ a belügyi és postai távbeszélő, távgépíró hálózatok átkapcsolható 
vonalain;

b/ meghatározott távvezérelhető rádióállomással /rádióállomásokkal/.

237. A 236. pontban meghatározott feladatok végrehajtásánál alapkövetelmény 
a távbeszélő összeköttetések biztosítása.

238. A magasabb harckészültségi fokozatok rádióhíradásának tervezésénél 
figyelembe kell venni:

a/ a párt- és kormányvezetés, a Belügyminisztérium és alárendelt szer
veinek URH rádió- és rádiórelé, valamint az érintett szervek RH 
összeköttetéseinek az állandó harckészültség időszakára megszerve
zett hálózatait és a kiadott rendelkezéseket;

b/ a vezetési pontok, a tartalék vezetési pontok híradását szolgáló 
rádióállomások telepítési helyeinek kijelölésénél az optimális be
sugárzást és a rádióállomások telepítésére vonatkozó technikai és 
hírharcászati előírásokat;

c/ elrendelésre kerülő részleges vagy teljes rádiótilalmat.

239. A központi belügyi szervek vezetői /parancsnokai/ a BM illetékes fel
sőfokú híradó szervének vezetőjéhez tegyenek részletes igénybejelen
tést, amennyiben a magasabb harckészültségi fokozatok időszakában mű
ködési hely vagy szolgálati feladat változásából eredően az állandó 
harckészültség időszakától eltérő összeköttetési igényeik vannak. Az 
igénybejelentés összeállítása előtt a BM felsőfokú híradó szervének 
illetékes szakterületével egyeztetést kell végezni. A Belügyminiszté
rium háborús működési körleteibe irodai távbeszélő állomás igényt be
jelenteni nem kell.

240. A BM felsőfokú híradó szervének vezetője a magasabb harckészültségi 
fokozatokban a híradó szolgálattal szemben támasztott forgalmi köve
telmények biztosítása érdekében:

a/ a belügyi szervek hírhálózataira szükség szerinti korlátozásokat 
elrendelő forgalmi rendszabályokat vezessen be;

b/ valamennyi belügyi szerv híradásának forgalmi szolgáltatásait szük
ség szerint vegye igénybe;

241. A BM Tűzoltóság országos parancsnoka az állami tűzoltóság területi 
szerveinek rendkívüli időszaki híradásának megtervezésére a jelen fe
jezetben foglalt rendszabályok értelemszerű alkalmazásával - a BM fel
sőfokú híradás szerve vezetőjének egyetértésével - intézkedjen.
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242. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára a 218. pontban előírt 
tervek elkészítési rendje:

a/ Híradó tervet a híradó szolgálat vezetője készíti el 5 példányban 
és a belügyi szerv vezetője /parancsnoka/ hagyja jóvá a BM felsőfo
kú híradó szerve vezetőjének előzetes egyetértésével. A terv 1. 
számú példányát a híradó szolgálat közvetlen elöljárójának tervéhez 
kell csatolni.
A 2. és 3. számú példányt a BM felsőfokú híradó szerve vezetőjének 
kell megküldeni.
A 4. számú példány a készítő belügyi szerv híradó szolgálat ve
zetőjének okmánya.
Az 5. számú példány a készítő belügyi szerv tartalék vezetésének 
okmánya.

b/ A végrehajtási tervet a híradó szolgálat kijelölt felelőse készíti 
el 2 példányban és a híradó szolgálat vezetője hagyja jóvá.
A terv 1. számú példánya a készítő belügyi szerv híradó szolgálat 
vezetőjének okmánya.
A 2. számú példány a készítő belügyi szerv tartalék vezetésének 
okmánya.
A végrehajtási tervből a felelősök részére kivonatot kell készíte
ni, amelyekhez csatolni kell a szükséges okmányokat és részter
veket.

c/ Az "M" anyagkészletezési tervet a híradó szolgálat vezetője készíti 
el 5 példányban és a belügyi szerv vezetője /parancsnoka/ hagyja 
jóvá a BM felsőfokú híradó szerve vezetőjének előzetes egyetértésé
vel.
A terv 1. számú példányát a híradó szolgálat közvetlen elöljárójá
nak tervéhez kell csatolni.
A 2. és 3. számú példányt a BM felsőfokú híradó szerve vezetőjének 
kell megküldeni.
A 4. számú példány a készítő belügyi szerv híradó szolgálat vezető
jének okmánya.
Az 5. számú példány a készítő belügyi szerv tartalék vezetésének 
okmánya.

d/ Az "M" igénybevételi tervet a híradó szolgálat vezetője készíti el 
5 példányban és a belügyi szerv vezetője /parancsnoka/ hagyja jóvá 
a BM felsőfokú híradó szerve vezetőjének előzetes egyetértésével. 
A terv elosztója megegyezik az "M" anyagkészletezési tervnél leírtakkal 

.

243. A népgazdaságnál tartalékolt számjeles és jelszavas helyi és távolsági 
összeköttetések műszaki állapotát, a tervek realizálhatóságát, vala
mint meghatározott rádióhálózatok működőképességét a belügyi szervek 
híradó szolgálatainak ellenőrizni kell:

a/ a számjeles hírhálózatok jóváhagyott ellenőrzését ötéves tervciklu
sonként a BM felsőfokú híradó szervének irányításával, az érintett 
belügyi szervek híradó szolgálatainak bevonásával:

- egy alkalommal a számjeles összeköttetéseket az "M" igénybevéte
li terv;
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- további egy alkalommal a részleges vagy teljes műszaki üzempróba 

végrehajtásával kell biztosítani.

b/ a jelszavas összeköttetések részleges ellenőrzését - ötéves terv
ciklusonként két alkalommal - a gyakorló terv alapján kell végre
hajtani.
Az ellenőrzést a szerv vezetőjének /törzsfőnökének/ jóváhagyásával 
a szerv híradó szolgálat vezetőjének /parancsnokának/ kell elvégez
ni "A Bp. 900 szolgálat általános szabályozása" üzemviteli utasí
tásban meghatározottak figyelembevételével.

c/ a meghatározott rádióhálózatok működőképességének ellenőrzését öt
éves tervciklusonként legalább két alkalommal kell végrehajtani 
jóváhagyott gyakorlat keretében.

A rádióállomások földrajzi telepítési helyeit úgy kell meghatároz
ni, hogy azok a vezetési, illetve tartalék vezetési pontok és hábo
rús működési helyek felfedezését ne tegyék lehetővé.

d/ a szerv híradó szolgálat vezetőjének, megbízottjának az érintett 
postai végrehajtó szolgálatnál elhelyezett - a belügyi szerv hatás
körébe tartozó - jelszavas tervet "A Bp 900 szolgálat általános 
szabályozása" alapján ötéves tervciklusonként két alkalommal ellen
őrizni kell.

244. A BM felsőfokú híradó szervének vezetője külön intézkedésben részle
teiben határozza meg a 243. pontban foglaltak végrehajtásával kapcso
latos feladatokat.
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Szám: M- /19

1 . s z . m e l l é k l e t  
SZIGORÚAN TITKOS!

s z .

Jóváh ag y o m :

1 9....... év .......hó .. .-n.

s z e r v  v e z e t ő j e ,  p a r a n c s n o k a

s z e r v

"M" ANYAG ÉS PÉNZ KÉSZLETEZÉSI, VALAMINT 

"M" IGÉNYBEVÉTELI TERVEI

Tartalmaz:

63
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Az anyagkészletezési és igénybevételi terv-nyomtatványokat a kitöltés 
után borítólappal kell összefűzni.
A tervet a belügyi szerv vezetője, parancsnoka hagyja jóvá.
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2 .sz. melléklet

szerv

Szám: M- ......./19

K I M U T A T Á S

SZIGORÚAN TITKOS! 

/kitöltés után/

sz. példány.

az M-készletezésű szükségletről

Sor
szám Anyag megnevezése M.

e.
M

szükséglet
Meglevő
készlet Hiány

1 2 3 4 5 6

65
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A kimutatást anyagnemenként külön-külön /fegyver, lőszer, vegyivédel
mi, híradó, és biztonságtechnikai, ruházati, élelmezési, stb. anyagok/
az alábbiak szerint kell elkészíteni:

a/ az l.,2. és 3. rovatot értelemszerűen kell kitölteni;

b/ a 4. rovatba a vonatkozó norma alapján tervezett szükségletet kell 
beírni;

c/ a műszaki, híradó- és biztonságtechnikai anyagok megnevezésénél a 
specifikációt /típus, rajzszám, csatorna beültetés stb./ is meg 
kell adni;

d/ a híradó- és biztonságtechnikai anyagszükségletet egy éves felhasz
nálásra kell tervezni;

e/ a 6. rovatba a 4. és 5. rovat különbözetét kell beírni;

f/ az 5. és 6. rovatokat mindaddig, amíg a 4. és 5. rovatok között kü
lönbség mutatkozik grafit ironnal kell kitölteni;

g/ a kimutatást az anyagi osztály, híradó- és biztonságtechnikai esz
közök és szolgáltatások esetében a híradó szolgálat vezetője írja 
alá.
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3 .sz. melléklet 

SZIGORÚAN TITKOS! 

/Kitöltés után/szerv

Szám: M-........ /19.....  ......  sz.példány
K I M U T A T Á S

az igénybevételre biztosított szolgáltatásokról
So
rs
zá

m

A szolgáltatást 
igénybevevő 
szerv, egység 
megnevezése

Az igénybevételre 
tervezett szolgáltatás 

megnevezése

A szolgáltatás biztosítására 
tervezett üzem, műhely 

megnevezése és pontos címe

Az igénybevétel 
biztosítására, il
letékes hadkiegé
szítési- és terü
letvédelmi parancs
nokság

Az igénybevétel biz
tosítására vonatkozó 
határozat szánna.

Az igénybevétel megha
tározása

1 2 3 4 5 6
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b/ Itt kell tervezni az olyan postai és vállalati fenntartási igénye
ket is, melyekre az ÁHKSZ időszakában nincs szerződés, továbbá azokat 

 a szolgáltatásokat, melyek az átvett objektumok hírközlő esz
közeinek fenntartásához szükségesek.

c/ A híradó- és biztonságtechnikai szolgáltatásokat egy évre kell ter
vezni. 

d/ A 3. rovatban a szolgáltatás megnevezését és mennyiségét kell beír
ni /pl.: fürdetés heti két alkalommal egy-egy óra, mosatási havi 
.......  kg, gépjármű kis- és középjavítás ........  db, stb./

e/ A kimutatást az anyagi osztály, híradó és biztonságtechnikai eszkö
zök, szolgáltatások esetén a híradó szolgálat vezetője írja alá.

a/ Az l.,2.,4.,5., és 6. rovatot értelemszerűen kell kitölteni.
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4. sz. melléklet

szerv

Szám: M-......... /19
K I M U T A T Á S

az igénybevételre tervezett objektumokról

SZIGORÚAN TITKOS! 
/Kitöltés után./

___ sz. példány.
So

rs
zá

m Az igénybevevő 

szerv, egység 

megnevezése

Az igénybe

vétel 

célja

Az igénybevételre

tervezett
objektum

megnevezése és pontos 
címe

Az objektumban 

levő helyiségek

Az igénybevétel 
biztosítására 
illetékes hadkiegészítő 

 és terü
letvédelmi pa
rancsnokság

Az igénybevétel biz
tosítására vonatkozó 
határozat száma. Az 
igénybevétel meghatá

rozásaszáma ter.össz 
2

m -ben

1 2 3 4 5 6 7 8
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a/ Az l.,2.,4. és 7. rovatokat értelemszerűen kell kitölteni.

b/ A 3. rovatba az igénybevétel célját /pl.: háborús működési hely, 
pihenő- körlet, gyülekezési hely, tartalék vezetési pont, gépjármű 
-javítóműhely stb./.

c/ Az 5. rovatba az objektumban levő összes helyiségek számát.

d/ A 6. rovatba az összes helyiségek alapterületét.

e/ A 8. rovatba a biztosításra vonatkozó határozat számát és az igény- 
bevétel módját - "tartós" vagy "ideiglenes" - megjegyzést kell be
írni.

f/ A kimutatást az anyagi osztály /szolgálat/ vezetője írja alá.
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................................... 5 .sz. melléklet
szerv

SZIGORÚAN TITKOS!
Szám: M-............ / 1 9 .........  /Kitöltés után./

K I M U T A T Á S  ....sz. példány,
a harckészültségi fokozatok időszakában elosztásra, kiszállításra 

kerülő ...............................  anyagokról
So

rs
zá

m

Anyag

megnevezése

Meglevő

össz

készlet

A kiszállí

tás 

ideje

Ebből kiadásra, ill.kiszállításra kerül

Raktárban

maradó

készlet

Működési 

helyre ki

szállítandó 

menny.

Tart.áll. 
felsze

reléséhez

alegység részére

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FHKSZ

HVHKSZ

THKSZ

FHKSZ

HVHKSZ

THKSZ

FHKSZ
HVHKSZ

THKSZ

FHKSZ

HVHKSZ

THKSZ

FHKSZ
HVHKSZ

THKSZ -
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b/ A 4. rovatba a szervnél meglevő és kiszállításra tervezett össz
mennyiséget /Béke és "M"/

c/ Az 5. rovatba a felszerelési helyre kiszállítandó mennyiséget.

d/ A 6. rovatba az alegységek részére kiadásra kerülő mennyiséget.

e/ A 7. rovatba a szerv megmaradó központi raktári készletét.

f/ A 8. rovatba a sorolt városokban működő szerv kiszállításra kerülő 
anyagainak mennyiségét

kell beírni.

g/ A 4 - 8 rovatokat grafitironnal kell kitölteni a változások folya
matos vezetése végett.

h/ A kimutatást anyagnemenként külön-külön az illetékes szolgálat ve
zetője vagy a feladattal megbízott személy készíti el és az anyagi 
osztály /szolgálat/ vezetője írja alá.

a/ Az l.,2. és 3. rovatot értelemszerűen kell kitölteni.
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Első kiadás 
19 .........

hé....
-n.

f 
Mennyiségi 

egység

 
A cikk 

 
megnevezése

A változás 
időpontja 

és 
indokolás 

19...év

.....
hé

....
nap

Marad
vány

Kiadva
Bevonva

d b Sávoly qyak. sapka
Téli sapka, műszőrmés

 db Téli zubbony, övvel
 db Téli zubbony bélés
 db Téli nadrág bélés
 db Sávoly zubbony
 db Sávoly pantalló
 db Esőköpeny, sátorlap
pár Kötött kesztyű
db Ing, milonó
db Inq, téli
 db Leqs. hálóinq
 db Atléta trikó
 db! Alsónadráq
d b Alsónadráq, téli
bár Zokni, téli
bár Zokni, nyári
 db Törülköző
 db Nyaksál
pár Vulk.talpú lábbeli
pár Gumicsizma
db Derékszíj
db Nadrágszíj
db Derékszíj, vállszíjas
db! Térképtáska
db Járőrtáska
db Jelsíp, zsinórral
db Rohamsisak

db Hólepel
db; Szalvéta, PVC
db Málhazsák

Kiadás, vagy bevonás 

elismerése

c: 

N

FELSZERELÉSI 
LAP
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Első kiadás
19.......

hó........
-n.

 Mennyiségi 
egység

 
A cikk 

 
megnevezése

A változás 
időpontja 
és indokolás 

19___év

.....hó

Marad
vány

Kiadva

Bevonva

db Takaró
db Lepedő
db Őrbunda
pár Őrbotos, halina csizma
db Szerelőruha
db Motorkerékpárvez. esőköpeny
pár Motorkerékpárvez. kesztyű
db Motorkerékpárvez. v. szemüv.
db Overall
db Evőcsésze
db Kulacs
db Evőeszköz készlet
db Pisztoly /száma/
db Gumibot
db Bilincs
db Látcső
db Tájoló
db 43 M. egységes lőszer
db 9 mm-es pisztoly töltény
db Önleolvasós dózismérő
db Folyadékos sug. -mérő, egyéni
db Gázálarc
klt Összfegyvernemi védőfelsz.
<11 Gázvédő ruha
db SZVCS
db FVCS
db Önampulla
db Ixecur tabletta
db Sebkötöző csomag
db CO szűrőbetét
db Géppisztoly

A kiadás, vagy bevonás 
elismerése
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BELÜGYMINISZTÉRIUM 7 . s z á m ú  m e l l é k l e t

"M" k é s z le te z é s i  norma r u h á z a t i  anyagokra

S o r
szám Cikk m egnevezése k é s z le t  %-ban

m egjegy
zés

1 . T é l i  sap k a 25
2. N yári sapka 25
3. N yári zubbony 25
4. T é l i  zubbony, b é lé s  n é lk ü l 25
5. T é l i  zubbonybélés 25
6. N yári p a n ta l ló 25
7. T é l i  n a d rá g b é lé s 25
8. K ö tö tt  k e sz ty ű 25
9. T é l i  zubbonyöv 25

10. T é l i  in g ,  k ö t ö t t 25
11. Szürke / o l i v z ö ld /  in g 50
12. A t l é t a t r i k ó 50
13. T é l i  a ls ó n a d rá g  k ö t ö t t 25
14. A lsónadrág 50
15. N yári pam utzokni 50
16. T é l i  pam utzokni 50
17. V u lk a n iz á l t  t a lp ú  bakancs 25
18. D e ré k s z íj  v á l l s z í j j a l ,  n a tú r 5
19. N adrágsz í j 10
20. Rohamsisak 10
21. M álhazsák 10
22. T örü lköző 50

M egjegyzések :

1 . A ra k tá ro n  z á r o l t  k é s z le tk é n t  t a r t a n d ó  "M" k é s z le te k  t e r v e z é s é n é l  
az a d o t t  b e lü g y i  s z e rv  ”M" -  á llo m á n y tá b lá z a té b a n  m e g h a tá ro z o tt  
t e l j e s  h a d ilé ts z á m  k a to n a i  á llo m án y á t k e l l  fig y e lem b e  v e n n i.

2 . A norm ák tó l v a ló  e l t é r é s t  a b e lü g y m in is z té r iu m i á l l a m t i tk á r  enge
d é ly e z h e t .

3. A r u h á z a t i  anyagok t e r é n  m eglevő e l t é r é s e k  / s z í n ,  an yag , a la p e l l á
t á s i  norma s t b . /  e s e té n  a 1 1 /1 9 8 1 . számú b e lü g y m in is z te r i  utasításban 

 f o g l a l t a k  az irá n y a d ó k .

4 . A n o rm a táb lá za tb an  nem sz e re p lő  -  k i e g é s z í t ő , s p e c i á l i s  -  f e l s z e r e  
l é s e k ,  e szközök  k é s z le tn o rm á já t  a BM "M" é s S z e rv e z é s i C so p o rtfő 
nökség e g y e d ile g  h a tá ro z z a  meg.

75
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8 .sz. melléklet
szerv

Szám:M-....... /19

K I M U T A T Á S

SZIGORÚAN TITKOS! 
/Kitöltés után./

___ sz. példány.

a jelenleg meglevő és igénybevétellel biztosításra kerülő gépjármű 
és üzemanyagedényzetről

S
o
r
s
z
á
m

Szerv

megnevezése

Gépjármű 
megnevező-
 se

Állomány 
megoszlása 

SZGK TGK Egyéb gépj. Különleges gépjármű Vjmü Ljmü Egyéb Üa.ed.

Na
gy

te
lj

.
Kö
zé
pt
el
j.

Ki
st
el
j.

Fu
rg

on
f— 1 ö

ss
ze

se
n

cr
1

CD

O

0
1
+■»
<N

|2
 
t.
-t
ól

1 Ö
ss

ze
se

n

N
ÍTj

B
z 1 A

ut
ób

us
z 

__
_

*
í 1 Ö

ss
ze

se
n

'-ca
Ntr
_a

1 V
iz
sz
ál
l.

1 R
ád
ió
s

| M
en
tő

1 S
eb
sz
ál
l.

| M
űh
el

y
| D
ar
us

«8
CJi

c

| t
is
sz
ss
sn
__
__
__
_

1 M
.n
sr
in
ak

I K
is
ha
 jó n

KI)>aÜJ

QKDa
Q
QJ

Cd 1 H
el
ik
op
.

1 P
ót
ko
cs
i_
__
__

| U
tá

nf
ut
ó

12
00
 

1 
ho
r.

12
0 

1 
ka
n.

| t
ar
tá
ly

+J
■s

Meglevő

lg. utj.bizt.

Összesen:

Id.igénybev.
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a/ A szerv megnevezése rovatban fel kell sorolni azokat a szervhez 
tartozó alegységeket, amelyek gépjárművel rendelkeznek, illetve 
"M" esetén igénybe vett gépjárművet kapnak.

b/ A szervhez tartozó alegységek felsorolása után a bejegyzett ada
tokat összesíteni kell.

c/ A kimutatást az anyagi szolgálat vezetője írja alá.
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9.sz. melléklet

SZIGORÚAN TITKOS! 
/Kitöltés után./

K I M U T A T Á S  ___ sz. példány.

a meglevő és igénybevétel utján biztosított gépjárművei 
hajtó- és kenőanyagának egy havi szükségletéről

szerv

Szám: M-....... /19

Gépjármüvek megnevezése

M.e.

db

Hajtóanyagok /liter/ Kenőanyagok /liter/kp/

Eg
yé

b

Be
nz

in
8

6
-o
s

Be
nz

in
92
-e
s

Be
nz

in
98
-a
s

Gá
zo
la
j

Be
nz

in
 ü
ze
mű

gé
pj
ár
mü
ve
kh
ez

mo
to
ro

la
j

Di
es
el
 ü
ze
mű

gé
pj
ár
mü
ve
kh
ez

mo
to
ro

la
j

Ha
jt
óm
űo
la
j

Ke
nő
zs
ír

Ö S S Z E S E N :
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10.sz. melléklet

"M" készletezési norma

GÉPJÁRMŰ ÜZEMANYAG

Gépjárművek 

 megnevezése

Üzemanyag

megnevezése

Sz
em
él
yg
ép
ko
cs
i 

/k
öz
út
i 

te
re
pj
ár
ó,
 

kü
lö
nl
eg
es
/

Te
he
rg
ép
ko
cs
i 

/k
öz

út
i 

te
re
pj
ár
ó,
 

kü
lö
nl
eg
es
, 

au
tó

bu
sz
/

Ol
da
lk
oc
si
s

mo
to
rk
er
ék
pá
r

Sz
ól
ó

mo
to
rk
er
ék
pá
r

Ha
jt

ó
an
ya
go
k Benzin lit. 450 600 100 50

Gázolaj lit. - 700 - -

Ke
nő
an
ya
go
k

Benzin üzemelésű 
gépjárművekhez  motorolaj kp 10 15 6 2

Diesel üzemelésű 
gépjármüvekhez motorolaj kp - 20 - -

Hajtóműolaj kp 5 10 - -

Zsír kp 0 , 2 1 0 , 1 0 , 1

Megjegyzés:

1. A fenti üzemanyagnorma 1 gépjármű 1 havi szükséglete

2. A vizijárművek, valamint az aggregátorok, munkagépek üzemanyag 
szükségletét a várható feladatok végrehajtásához szükséges üzem
órák alapján, az érvényben levő norma szerint kell tervezni.

3. A tehergépjárművek üzemanyag szükségletének tervezéséhez csak 
a jármű üzemeltetésének megfelelő /benzin vagy gázolaj/ normát 
lehet alkalmazni.
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1 1 .sz. melléklet

szerv SZIGORÚAN TITKOS!
/Kitöltés után/

Szám: M-......... /19.......  ...sz. példány.

PÉNZSZÜKSÉGLETI TERV

Rovat, tétel, altétel
Mérőszám

fő,darab,eset,

stb.

Egy mérőegység

re
kiszabat

Ft

Tétel
összesen

Ft

Egy hónapi pénzszükséglet 

rovatonként összesen 

Ft
száma megnevezése

1 2 3 4 5 6
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a/ A rovatokat értelemszerűen kell kitölteni.

b/ A tervet a pénzügyi osztály /alosztály, szolgálat/ vezetője írja 
alá.

- 84 -
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12.sz. melléklet

SZIGORÚAN TITKOS! 
/Kitöltés után./

Szám: M-........ /19.......  ... sz. példány.

K I M U T A T Á S
az "M" készletezési hírhálózat létesítési szükségletről

So
rs
zá
m

Viszonylat /pontos cím/

Tervezett

kábel

hossz

kábel
A kábelépítés 

nagybani 

költségelő

irányzata 
e/Ft

Megjegyzés
A B típus

kereszt- 

metszet, 

átmérő

1 2 3 4 5 6 7 8
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b/ Minden egyéb különleges igényt a "Megjegyzés" rovatban kell szere
peltetni.

c/ Ezen nyomtatvány kitöltéséhez szükséges adatokat az illetékes pos
taszervtől előzetesen be kell kérni.

d/ A kimutatást a híradó szolgálat vezetője írja alá.

a/ A 2. és 3. rovatba helység, utca, házszám megnevezését kell szere
peltetni.

-  86 -
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13. sz. melléklet

szerv

Szám: M-........... /19
K I M U T A T Á S

SZIGORÚAN TITKOS! 

/Kitöltés után./ 
....sz. példány.

a tartalékolandó számjeles, jelszavas, helyi és távolsági közvetlen 
távbeszélő és távgépíró összeköttetésekről

So
rs
zá
m

Viszonylat /pontos cím/

Az összekötte
tés

jellege 

/tb. v. tg./

Megjegyzés
A B

1 2 3 4 5
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b/ A 4. rovatban távbeszélő összeköttetés esetén tb. távgépíró össze
köttetés esetén tg. jelölést kell írni.

Amennyiben egy a távbeszélő összeköttetés rendeltetésszerű felhasz
nálásához négyhuzalos összeköttetés szükséges, ezt 4 h-val kell je
lölni.
A nem 50 Baudos tg. összeköttetés igény esetén a konkrét Baudszám 
feltüntetése szükséges.

Amennyiben a teljes postai kábel, vagy egy részének igénybevétele 
merül fel, akkor a kábel megnevezését, keretmetszetét, vagy érpár- 
számát az 5. rovatban kell feltüntetni, a 4. rovatba a "helyi ká
bel" megnevezés kerül.

c/ Az 5. rovatban az ideiglenes céllal igénybevételre tervezett össze
köttetést "ID" jellel kell megjelölni a tervezett napok, vagy hóna
pok számának feltüntetésével.

d/ Minden egyéb különleges követelményt a "Megjegyzés" rovatban kell 
szerepeltetni.

e/ A kimutatást a híradó szolgálat vezetője írja alá.

a/ A 2. 3. rovatokban helység, utca, házszám, objektum megnevezését
kell szerepeltetni.

- 88 -
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14 .sz. melléklet 

SZIGORÚAN TITKOS!

szerv /Kitöltés után./

Szám: M-........... /19........  K I M U T A T Á S  ....SZ. példány'
az igénybevételre tervezett objektumokba tartalékolandó postai hírközlő 

eszközökről, berendezésekről és előfizetői állomásokról
So
rs
zá

m Igénybevevő szerv

Tartalékolandó

Objektum 

pontos megne

vezése 

címe

Megjegyzés

eszköz, be
rendezés 

megnevezése 
és típusa

bekapcsolt 

mellékállo

mások száma

előfizetői állomások

távbeszélő telex

1 . 2 . 3. A. 5. 6 . 7. 8 .
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a/ A rovatokat értelemszerűen kell kitölteni.

b/ A megjegyzés rovatban kell feltüntetni a tartalékolás módját, vég
leges vagy ideiglenes, ideiglenes tartalékolásnál az időtartamot.

c/ A kimutatást a híradószolgálat vezetője írja alá.

- 90 -
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15 .sz. melléklet

....................  SZIGORÚAN TITKOS!
szerv /Kitöltés után./

Szám: M-.......... /19..........  K I M U T A T Á S  ....sz. példány.

a tartalékolandó postai jelszavas előfizetői távbeszélő és telex 
állomásokról

So
rs
zá
m

Az objektum Az igényelt

Megjegyzés
rendeltetése pontos címe 

és megnevezése

előfizetői tb 
állomások 

mennyisége

telex

állomás

mennyisége

1 2 3 4 5 6

•
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a/ Ezen nyomtatványon azon igényeket kell szerepeltetni, amelyek a há
borús működési hely/ek/en, valamint tartalék vezetési ponton levő 
BM objektum/ok/-ban meglevő összeköttetéseken felül szükségesek. Az 
igénybevételre tervezett objektumokba tartalékolandó - már ott üze
melő - előfizetői állomásokra vonatkozó igényt a 4.sz. mellékleten 
kell szerepeltetni.

b/ A 2. rovatban az objektum felhasználási jellegétől függően a "HMH" 
vagy "TVP" jelölést kell alkalmazni.

c/ A 3. rovatban az objektumot jelenleg használó szervet kell feltün
tetni /pl.: kapitányság, őrs stb./.

d/ A 4., 5. rovatokban a békeidőszakban üzemelő állomásokon felül szükséges 
 mennyiségeket kell csak beírni darabszám szerint.

e/ Amennyiben a tervezett új előfizetői állomások bevezetéséhez a ki
épített kábel kapacitása már nem elegendő, azt a 6. rovatban jelez
ni kell és a szükséges kábelépítési igényt a 2.sz. mellékleten kell 
szerepeltetni.

f/ A kimutatást a híradó szolgálat vezetője írja alá.

- 92 -
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16.sz. melléklet

szerv

Szám: M-........... /19 K I M U T A T Á S

SZIGORÚAN TITKOS! 
/Kitöltés után./

___ sz. példány.

az állandó /éjjel-nappali/ postai távbeszélőközpont kezelői szolgáltatás
igényekről

Sor

szám
Helység megnevezése Sor

szám
Helység megnevezése
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a/ A 2. rovatba a helység megnevezése alatt azon postahivatal székhe
lyét kell beírni, ahonnan az állandó kezelésre kért tb. állomás él.

b/ Azoknál a távbeszélő összeköttetéseknél, melyek egy, vagy több köz
ponton keresztül kerülnek átvezetésre - felfűzős rendszer - ott va
lamennyi helységet külön-külön fel kell tüntetni.

c/ A kimutatást a híradó szolgálat vezetője írja alá.

- 94 -
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