
A B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  
I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K  

13. számú
UTASÍTÁSA

Budapest, 1970. évi december hó 18-án. 

Tárgy: Termékbeszerzés rendjének szabályozása.

Belügyminiszter elvtárs 17/1970. számú, „Az éves költség
vetés tervezési és végrehajtási rendje” tárgyában kiadott pa

rancsában foglalt felhatalmazás alapján a BM szervek termék
beszerzési rendjére vonatkozóan az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki.

1.

A termékbeszerzés általános szabályai

1. A BM szervei szükségleteinek kielégítésére beszerzendő 
termékek a termékforgalmazási szabályok szempontjából 
lehetnek:
— népgazdasági szinten központi gazdálkodás alá tartozó 

és kontingentált termékek,
— haditechnikai termékek,
— polgári és speciális import termékek,
— BM viszonylatban kiemelt termékek,
— szabadforgalmú termékek.

2. A népgazdasági szinten központi gazdálkodás alá vont és 
kontingentált termékeket az Országos Anyag- és Árhiva
tal, vagy az általa kijelölt minisztérium (országos hatás
körű szerv) osztja el a felhasználók között. Az elosztás 
szállítási szerződéskötési kötelezettséget hoz létre az elő
állító (forgalombahozó) oldalán.

3. Haditechnikai termékek mindazok a kész- és félkész (fegy
ver, lőszer, páncéltechnikai, katonai-finommechanikai, lo
kátortechnikai, repülőtechnikai, gépjármű, műszaki, ve
gyi- és sugárvédelmi, valamint egészségügyi) termékek.
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  amelyek, közvetlenül, vagy közvetve a honvédelmi, vala
mint a rend- és jogbiztonság, továbbá a speciális külkeres
kedelem céljait szolgálják, s amelyek polgári forgalomba 
nem, vagy csak külön engedéllyel kerülnek.

4. Import fogalmi körébe tartoznak azok a termékek, ame
lyek beszerzése a BM szervei és az illetékes külkereske
delmi vállalatok közötti külkereskedelmi bizományi szer
ződés alapján történik. Speciális importtermékek az im
port útján beszerzésre kerülő azon haditechnikai termékek 
(főanyagok, tartozékok, alkatrészek), amelyekre állam
közi szerződések sajátos forgalmazási feltételeket írnak 
elő.

5. A BM viszonylatban kiemelt termékek a fentiekben foglal
takon túlmenően azon termékek, amelyeket a BM költség
vetés-tervezési utasítás előírásai szerint egyedileg kell a 
költségvetésben előirányozni.

6. A szabadforgalmú termékek a termékgazdálkodás és for
galmazás szempontjából kötöttség a 'á nem vont, a keres
kedelmi forgalomban, vagy a termelőktől korlátozás nél
kül beszerezhető termékek.

7. A termékek beszerzése a népgazdasági előírások szerint 
az alábbiak szerint történhet:
a) szállítási szerződéskötési kényszeren alapuló megálla

podással,
b) a felek megegyezésén alapuló szállítási szerződéskötés

sel,
c) egyéb külön jogszabályokban szabályozott szerződés

sel (pld. adás-vételi, vállalkozási, mezőgazdasági ter
mékértékesítési szerződés, stb.).

8. Termékek szállítására szerződéskötést (megrendelést) az 
a BM szerv kezdeményezhet, amely a tervbevett beszer
zéshez költségvetési előirányzattá1, illetve pénzügyi fede
zettel rendelkezik.

9. A termék beszerzését általában helyileg kell lebonyolítani. 
A haditechnikai, az 1/4. pont szerinti import termékek, 
egyes jelentősebb állóeszközök, valamint egyes speciális 
eszközök, anyagok beszerzése központilag történik.
Import beszerzéseket rubel elszámolási viszonylatban a 
költségvetési előirányzat Ft-összegén belül szabadon, a 
tőkés viszonylatban a kötelezően előírt devizakeretek és 
Ft-előirányzatok keretei között lehet eszközölni.
A tőkés viszonylatú termékek beszerzéséhez szükséges de
vizakereteket a Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség köz
pontilag kezeli. Ezért a megrendeléseket a szállító külke
reskedelmi vállalatokhoz való továbbítás előtt tárcaszintű 
záradékolás végett a Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség
hez kell benyújtani.
A BM speciális import tervének végrehajtásáról való gon
doskodás a Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség feladata.

10. A termékbeszerzés alapja az éves költségvetés. Hosszabb 
megrendelési átfutást igénylő termékek azonban a közép
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távú (ötéves) terv alapján is megrendelhetők. A közép
távú tervben sem szereplő termékekre csak a Terv- és 
Pénzügyi Csoportfőnökség előzetes hozzájárulása mellett 
adható fel megrendelés.

11. Az 5/1969. sz. miniszteri parancs alapján rendszeresítési 
eljárás alá vont berendezések és felszerelések szállítására 
szerződést kötni, megrendeléseket feladni, beszerzésükre 
intézkedni csak akkor szabad, ha a rendszeresítési eljárást 
lefolytatták, illetve rendszerbevételük engedélyezése meg
történt.

12. Termékbeszerzésre vonatkozó 7. pontban foglalt szerző
dések megkötését a belügyi szervek is mindenkor az ér
vényben lévő népgazdasági rendeletek és utasítások sze
rint kötelesek eszközölni.
Jelenleg e tárgykörben érvényben lévő fontosabb rendele
tek, utasítások felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

13. A termékeket elsősorban a szocialista termelő és készlete
ző vállalatoktól kell beszerezni.
Nem szocialista szervektől, kisiparosoktól, magánszemé
lyektől terméket beszerezni csak a vonatkozó rendeletek
ben foglalt előírások betartásával lehet.

14. Abban az esetben, ha a visszaigazolt költségvetés a be
szerzendő termékek tekintetében konkrét típust, vagy 
szabványt ír elő, a beszerzés során ettől eltérni nem lehet. 
Azoknál a termékeknél, amelyek tekintetében a konkrét 
típus, vagy szabvány meghatározva nincs, a szolgálati fel
adatok ellátásához legcélszerűbb és a legkedvezőbb felté
telek mellett beszerezhető termékek vásárlására kell töre
kedni.
Luxus cikkeket és fényűzési célt szolgáló termékeket be
szerezni tilos.

15. A beszerzések gazdaságosságának növelése érdekében a 
beszerző szervek:
— széleskörű piackutatással (több vállalattól árajánlat be

kéréssel) keressék az olcsóbb, gazdaságosabb beszer
zési forrásokat és lehetőségeket,

— rendszeres kapcsolatot építsenek ki a termelő és kész
letező vállalatokkal, hogy azok ajánlataikat a termé
keik előállítása és eladása vonatkozásában megte
hessék,

— használják ki az árengedményes beszerzés lehetősé
geit,

— az azonos székhelyen működő BM szervek egy-egy 
ellátási körben alkalmazzák a megrendelések összesí
tett feladásának gyakorlatát, amennyiben az anyagi 
előnnyel jár.

16. A központi felsőfokú gazdasági szervek az igénykielégítés 
biztosítása céljából egyes nélkülözhetetlen — kifejezetten 
belügyi célra szükséges — termékek házilagos előállítását 
is engedélyezhetik akkor, ha vállalati úton való legyártására
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a a tennék kis mennyisége miatt nincs mód, vagy spe
ciális belügyi jellegét tekintve külső szervvel előállíttatní 
nem célszerű és beszerzésükre más forrásból sem kínál
kozik gazdaságos lehetőség.

17. A pénzügyi szolgálat a megrendelések szabályszerű vég
rehajtását és az egyes termékféleségek beszerzésére vo
natkozó tiltó előírások betartását rendszeresen kísérje 
figyelemmel. Minden tiltó rendelkezésbe ütköző termék- 
beszerzés kötelezettségvállalási ellenjegyzését meg keli 
tagadni.

IL

A központi termékbeszerzés szabályai

1. A központi beszerzésű termékek körét féleségenként a 
népgazdaság termékforgalmazás és termékgazdálkodás 
rendelkezései, valamint a szolgálati érdekek figyelembe
vételével a központi felsőfokú gazdasági szervek — a Terv 
és Pénzügyi Csoportfőnökséggel egyetértésben — hatá
rozzák meg. Ezek tételes felsorolását a költségvetési „Ter
vezési ú tm u ta tó  tartalmazza.

2. A központi beszerzés gyakorlati lebonyolítása a központi 
felsőfokú gazdasági szervek feladata.

3. Kedvező beszerzési feltételek fennforgása esetén a felső
fokú gazdasági szervek egyes költségvetés készítésére kö
telezett szerveket felhatalmazhatnak központi beszerzé
sűnek minősített termékek helyi beszerzésére.
Ugyanakkor átmeneti beszerzési nehézségek esetén a költ
ségvetés készítésére kötelezett szerv kérésére helyi be
szerzésűnek minősített terméket is központilag kell be
szerezni, amennyiben a beszerzés helyileg valóban nem 
oldható meg eredményesen.
Ezen általánostól eltérő beszerzési megoldások iránti igé
nyeket a költségvetési javaslat keretében kell előterjesz
teni és elbírálni.

4. A központi felsőfokú gazdasági szervek a központi ta r ta
lék-készletek felújítása, az esetleg felgyülemlett készletek 
hasznosítása érdekében beszerzések felfüggesztése mel
lett átmenetileg elrendelhetik egyes, egyébként helyileg 
beszerezhető termékből a központi készletek kötelező 
igénybevételét.

5. A Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség a költségvetés vis
szaigazolása során a központi beszerzésre jóváhagyott 
termékigényt mennyiségben és értékben közli az igénylő 
szervekkel.
A központi beszerzésre jóváhagyott termékeket, illetve 
kereteket egyidejűleg a központi felsőfokú gazdasági szer
vek felé is visszaigazolja, azok beszerzésének végrehaj
tása céljából.

6. A költségvetésben visszaigazolt központi beszerzésű ter
mékigényben eszközlendő változtatás szükségessége esetén
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a költségvetés készítésére kötelezett szervek kötelesek 
megkeresni a központi felsőfokú gazdasági szerveket a 
beszerzéssel, a Terv és Pénzügyi Csoportfőnökséget a 
költségvetés módosításával kapcsolatos intézkedések meg
tétele, illetve jóváhagyása céljából.
A központi felsőfokú gazdasági szervek termékigényről 
való lemondást csak az esetben fogadhatnak el, ha az szál
lítási szerződésmódosítást nem igényel, vagy ha a szerző
désmódosítás a Belügyminisztériumra nézve terhes követ
kezmények nélkül eszközölhető, míg pótrendelést akkor, 
ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

7. A szállítási szerződések időbeni megkötése céljából a köz
ponti felsőfokú gazdasági szervek a költségvetés készíté
sét megelőzően az egyes központi beszerzésű termékekből 
várható szükségletekre nézve előzetes igénybejelentést 
(előmegrendelést) kérhetnek be a költségvetés készítésére 
kötelezett szervektől.
Amennyiben az előzetesen bejelentett igényekben a költ
ségvetési tárgyalások során módosulás következik be, az 
igénylő szerv köteles a központi felsőfokú gazdasági szer
veknél a szállítási szerződések módosítása végett a beje
lentett igény megváltoztatására intézkedni.

8. A termékbeszerzést a jóváhagyott mennyiségi előirányza
tok szerint kell foganatosítani.

9. A központi beszerzések pénzügyi lebonyolítására az 
igénylő szerv által a központi felsőfokú gazdasági szervek 
rendelkezésére bocsájtott és ott a javadalmuktól elkülöní
tetten kezelt előleg szolgál. Valamennyi központi beszer
zés ellenértékét a szállító vállalatok felé ennek terhére kell 
kiegyenlíteni.
A központi beszerzések végleges kiadásként való elszámo
lása az igénylő szerv költségvetése terhére történik. Kivé
telt képeznek ez alól azok a termékek, amelyeket a szervek 
pénzelszámolás nélkül (térítésmentesen) kapnak. A köz
ponti felsőfokú gazdasági szervek az elszámolás érdeké
ben az. anyagkiadási bizonylatokon a termék megnevezé
sén és mennyiségén túl az egységárat és a kiutalt termék
mennyiség összértékét is kötelesek feltüntetni.
Egységárként a költségvetés összeállításánál alkalmazott 
beszerzési árat kell szerepeltetni. A felsőfokú gazdasági 
szerveknél a tényleges beszerzési és a szervek felé alkal
mazott költségvetési ár eltéréséből keletkező árkülönbö
zetet a Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség közvetlenül 
vonja el, illetve térítse meg.
A központi termékbeszerzések elszámolásának rendjét a 
Terv és Pénzügyi Csoportfőnök külön utasításban szabá
lyozza.

10. A központilag beszerzett termékeknek a megrendelő 
(igénylő) szervek rendelkezésére bocsájtása a termékek 
jellegétől függően a központi tárintézetekből történő vé
telezés, vagy a gyártó (készletező) vállalatoktól való köz
vetlen átvétel (kiszállítás) útján történhet.
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A felesleges szállítások és tárolások elkerülése céljából a 
beszerző szervek minél szélesebb körben törekedjenek a 
gyártó vállalatoktól, a készletező kereskedelmi szervektől 
történő közvetlen kiszállításra.

III.
Egyéb rendelkezések

1. Az utasítás előírásait értelemszerűen alkalmazni kell a szol
gáltatások igénybevételi eseteire is.

2. A központi felsőfokú gazdasági szervek vezetői a társfő
hatóságok (minisztériumok) részére végzett termékbeszer
zés rendjére vonatkozóan, jelen utasítás rendelkezéseit 
alapulvéve írásban állapodjanak meg.

3. A jelen utasításomat 1971. január 1-i hatállyal kell alkal
mazni és ezzel egyidejűleg a 30 —1077/1967. számú főcso
portfőnöki utasítás hatályát veszti.

Az utasítás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések ki
adásáról a központi felsőfokú gazdasági szervek vezetői, 
valamint a Terv és Pénzügyi csoportfőnök folyamatosan 
1971. március 31-ig bezárólag gondoskodjanak.

4. Felhatalmazom a Terv és Pénzügyi csoportfőnököt, hogy 
az időközben megjelenő népgazdasági rendeletek, utasítá
sok alapján, valamint a végrehajtás során szerzett gyakor
lati tapasztalatok figyelembevételével, a termékbeszerzés 
rendjében szükségessé váló módosításokra — a központi 
felsőfokú gazdasági szervekkel egyeztetve — közbeeső in
tézkedéseket adjon ki.

5. A központi felsőfokú gazdasági és a költségvetés készíté
sére kötelezett szervek vezetői az utasításomban foglalta
kat mind az anyagi, mind a pénzügyi szolgálat beosztottai 
részére 1971. I. félévében tegyék oktatás tárgyává.

Dr. LANTOS JÓZSEF
rendőrezredes 

BM I. főcsoportfőnök

Felterjesztve: miniszter elvtársnak:,
Kapják: elosztó szerint.
Készült: 270 példányban.
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1. számú melléklet

A termékforgalmazással és termékgazdálkodással kapcsolatban  
érvényben lévő fontosabb rendeletek, utasítások

10/1966. (II. 14.) Korm. sz. rend. 

46/1967. (XI. 5.) Korm. sz. rend.

2/1970. (II. 3.) Korm. sz. rend.

250/1966. (II. 14.) KDB utasítás

25/1967. (VIII. 20.) Korm. sz. rendelet 

44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. rendelet 

45/1967. (XI. 5.) Korm. sz. rendelet

3/1968. (Tg. É. 3. sz.) OT utasítás 

32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. rendelet 

8/1967. (XII. 25.) ÁH sz. utasítás

411/1967. (PK 39.) MNB körlevél 

13/1967. (PK 23.) PM—KKM—OT ut.

3/1967. (XII. 23.) KKM—PM egy. rend. 

42/1969. (XII. 31.) PM rendelet 

37/1967. (XII. 29.) PM utasítás 

1/1968. (II. 20.) MNB körlevél 

2/1968. MNB körlevél 

410/1969. MNB—MBB tájékoztató

15/1968. (IV. 6.) Korm. sz. rendelet 

33/1968. (IX. 21.) Korm. sz. rendelet 

2/1959. (I. 3.) Korm. sz. rendelet

27/1962. (VII. 14.) Korm. sz. rendelet 

4/1968. (KÉ 2.) BKM—PM sz. egy. ut.

54/1967. (XII. 17.) Korm. sz. rendelet 

21/1963. (IX. 14.) Korm. sz. rendelet

A szállítási szerződésekről

A szállítási szerződésekről tárgyú rendelet módosításáról

A szállítási szerződésekről tárgyú rendelet módosításáról

A szállítási szerződések hiányos, vagy hibás teljesítésé
nek kifogásolásáról

A termékforgalomról

A vállalatok vállalkozási szerződéseiről

A gazdasági döntőbizottságok és dönbőbizottsági eljárá
sok módosítása

A haditechnikai term ékek és hadfelszerelési cikkek áráról

A külker, vállalatok belföldi szerződéseiről

A külker, vállalatok által felszámítható bizományi díj, 
kereskedelmi árrés és költségtérítés

Külkereskedelmi tevékenység hitelezéséről

A kv. szervek áruforgalm i és áruforgalm on kívüli deviza- 
gazdálkodásáról

A vámpótlék megállapításáról

Az im port forgalmiadó és az im port árkiegészítés

A nemesfémtermékek gazdálkodási rendje

A nemesfémtermékek gazdálkodási rendje

Az im portletétekről szóló PM rendelet végrehajtásáról

A gép- és műszerimport pü. lebonyolításával kapcsolatos 
kérdésekről

A m agánkisipart érintő egyes kérdésekről

A 15/1968. Korm. sz. rendelet kiegészítése

Állami szervek magánszemélyektől történő árubeszerzé
seiről, valam int ingatlanvásárlásairól

2/1959. Korm. sz. rendelet módosítása, kiegészítése

A közületek állami és szövetkezeti kereskedelmi szervek
től történő beszerzéseinek elszámolásáról

A mezőgazdasági term ékértékesítési szerződésről

2/1959. Korm. sz. rendelet módosítása, kiegészítése
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