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

4/1980. számú
INTÉZKEDÉSE

a pénzügyi, anyagi-technikai és a híradástechnikai tevékenységgel 
összefüggő egyes jog- és hatáskörök módosításáról

Budapest, 1980. évi február hó 26-án.

A pénzügyi, anyagi-technikai és a híradó szakszolgálatok területén 
a gazdálkodást és a vele összefüggő feladatok végzésének rendjét 
meghatározó belügyi rendelkezések a számadótest parancsnok, 
vagy a vele azonos jogkörrel rendelkező vezető (parancsnok) sze
mélyes hatáskörébe utalnak több olyan feladatot, amelyek — az 
ügyintézés egyszerűsítése, gyorsítása, a parancsnokok tehermen
tesítése érdekében — a megváltozott körülmények között célsze
rűbb, ha a szervezetszerű pénzügyi-anyagi helyettes, osztályveze
tők vagy önálló alosztályvezetők hatáskörébe tartoznak.
A számadótest parancsnok vagy a vele azonos jogkörrel rendel
kező vezető (parancsnok) ilyen jellegű feladatoktól való mentesí
tése érdekében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az országos (Kormányőrség)-, parancsnokok, a számadótest pa
rancsnokok (továbbiakban: számadótest parancsnok) személyes 
hatáskörükből a szervezetszerű pénzügyi-anyagi helyettes, 
vagy az anyagi osztályvezető hatáskörébe adhatják; a 14/1973. 
sz. miniszterhelyettesi utasítás III/8. pontjában előírt elismerő 
oklevelek, jelvények adományozását, és azokkal járó pénzju
talmak engedélyezését. Az anyagi osztályvezetőnek, az anyagi 
szolgálathoz nem tartozó beosztottak hatáskörben történő ju
talmazásához előzetesen ki kell kérni az érintett szolgálati te
rület vezetőjének egyetértését.

2. A számadótest parancsnok, vagy a vele azon jogkörrel rendel
kező vezető (parancsnok) a szervezetszerű pénzügyi-anyagi 
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helyettesre vagy a pénzügyi osztályvezetőre ruházhatja át az il
letményelőleg felvételének engedélyezését (14/1974. sz. mi
niszterhelyettesi utasítás 2. pont).

3. A számadótest parancsnok, vagy a vele azonos jogkörrel rendel
kező vezető (parancsnok) a szervezetszerű pénzügyi-anyagi he
lyettesre, vagy az anyagi osztályvezetőre ruházhatja át:

a) a gépjármű állománytáblázat alapján biztosított valameny- 
nyi szolgálati szóló motorkerékpár térítés nélküli személyi 
tulajdonba adásának eldöntését, (2/1974. sz. miniszterhelyet
tesi utasítással kiadott Gépjármű Szakutasítás 12.1. pont);

b) a gépjármű szolgálat éves számszaki beszámoló jelentésének 
aláírását, (2/1974. sz. miniszterhelyettesi utasítással kiadott 
Gépjármű Szakutasítás Függelék 32. számú);

c) a szolgálati gépkocsi vezetésére jogosító igazolvány kiadását, 
(2/1974. sz. miniszterhelyettesi utasítással kiadott Gépjármű 
Szakutasítás 16.43. pont).
Az ügyintézői gépkocsivezetőt — a 16.13. pont alatti gép
kocsivezetés kivételével — az adott szolgálati terület pa
rancsnoka jelöli ki és bízza meg, (2/1974. sz. miniszterhe
lyettesi utasítással kiadott Gépjármű Szakutasítás 16.4. 
pont);

d) a főfoglalkozású gépjárművezetők ideiglenes helyettesítésé
nek engedélyezését, (5—38/1974. sz. BM I. főcsoportfőnök
helyettesi körirat);

e) a hivatásos állomány tagjai részéről évközben készpénzfize
tés ellenében jelentkező rendkívüli ruhavásárlás igény ese
tén törlesztési kedvezmény engedélyezését, (3/1974. sz. mi
niszterhelyettesi utasítással kiadott Ruházati Szakutasítás 
26.2. pont);

f) az egyenruházat leadására kötelezett leszerelők részére szo
ciális okokból egy rend egyenruházat térítésmentes megha
gyásának engedélyezését, (3/1974. sz. miniszterhelyettesi 
utasítással kiadott Ruházati Szakutasítás 30.3. és 42.3. pont);

g) a sorállományúak általános leszerelésekor az alapfelszerelés 
bevonási helyének meghatározását, (3/1974. sz. miniszter
helyettesi utasítással kiadott Ruházati Szakutasítás 42.2. 
pont);

h) a használatból kivont és feleslegessé vált élelmezésfelszere
lési eszközök és anyagok értékesítéséből befolyt összegnek 
utánpótlási szükségletek kielégítésére való felhasználásának 
engedélyezését, [4./1974. sz. miniszterhelyettesi utasítással 
kiadott Élelmezési Szakutasítás 25.58. pont (1)—(2) bekez
dés] ;

i) az anyagok használatból való kivonásának, tovább hasznosí
tásának, megsemmisítésének lebonyolítására a bizottság ki
jelölését, (22/1973. sz. miniszterhelyettesi utasítás II/11. 
pont és a 10/1973. sz. BM I/II. csoportfőnöki utasítás II/11. 
pont);
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j) a háziműhelyekben elvégzendő javítások fajtáinak, mérté
kének, új eszközök gyártásának és ezek végrehajtásához 
szükséges feltételek meghatározásának engedélyezését, (27
1975. sz. miniszterhelyettesi utasítással kiadott Fegyverzeti, 
Vegyivédelmi, Fotótechnikai és Műszaki Szakutasítás 61.4. 
pont); 

k) kiképzési lőszerigénylést és a lőszerhüvely hiányok elszámo
lásával kapcsolatos jegyzőkönyv aláírását (2/1975. sz. mi
niszterhelyettesi utasítással kiadott Fegyverzeti, Vegyivé
delmi, Fotótechnikai és Műszaki Szakutasítás 33.32 és 33.42. 
pontok);

1) a BM lakásgazdálkodását szabályozó rendelkezések gyűjte
ményéből az 5., 8., 12., 16., 18. és 25. sz. mellékletekben fog
lalt határozatok, kimutatások, jelentések aláírását, (5/
1976. sz. BM I/II. csoportfőnöki intézkedés);

m) ,,Beszámoló jelentés az éves felújítási terv teljesítéséről” 
tárgyú jelentés aláírását. (5/1974. sz. miniszterhelyettesi 
utasítással kiadott Építési Szakutasítás 27.2. pont.)

4. A számadótest parancsnok, vagy a vele azonos jogkörrel ren
delkező vezető (parancsnok) az önálló híradó alosztály vezető
jére ruházhatja át:
a) a híradó alosztály (hírfőnök) részére jóváhagyott költség- 

vetés erejéig a kötelezettség vállalási és szerződéskötési jo
got;

b) az anyagi-technikai szakszolgálat tevékenységének általá
nos szabályaiban foglaltaknak megfelelően — a számadótest 
parancsnokának előzetes jóváhagyásával — a híradó szak
anyagok elosztásának, a gazdaságtalan és kihasználatlan be
rendezések visszavonásának, illetve átcsoportosításának jo
gát;

c) a számadótest feladatkörébe utalt hírszolgálati feladatok 
végzésének, a híradó berendezések felhasználásának, a hír
forgalmi szabályok betartásának ellenőrzését.

5. A 2/1975. BM I/III. (Műszaki Fejlesztési) csoportfőnöki utasí
tás I. 2/a. alpontjában foglaltak végrehajtásánál a határőr ke
rület költségvetés készítésére kötelezett szervvel azonos jog
kört gyakorolhat.

6. A BM központi szerveinél az intézkedés 3/a., b., c., g. és k. al
pontjában foglaltak a BM Központi Gépjárműforgalmi és Ja 
vító Szertár parancsnokára, a 3/e., j. és k. alpontjában foglal
tak pedig a BM Központi Ellátó Parancsnokság parancsnoká
ra ruházható át.

7. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

DR PÁ L ANTA L s. k ,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
j/
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Készült:
Felterjesztve:

Kapják:

390 példányban, 
miniszter elvtársnak, 
állam titkár elvtársnak, 
miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló osztályvezetők,
I. Fcsfség beosztott osztályvezetői,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
határőr kerület, illetve ezredparancsnokok,
pénzügyi, anyagi osztály (szolgálat) vezetők, alosztály (csoport) 
vezetők,
orvosi hivatalvezetők,
híradó (al) osztályvezetők, hírfőnökök.
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