
B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

10- 37/2/1979.

A B E L Ü G Y M I N I S Z T E R  
ÉS

A M I N I S Z T E R T A N Á C S  
TANÁCSI  HI VATALA EL N Ö KÉ NE K  

2/1979. számú
EGYÜTTES UTASÍTÁSA

az állami tűzoltóság területi szervei gazdálkodásának 
és anyagi-technikai eszközökkel történő ellátásának

rendjéről

Budapest, 1979, évi október hó 15-én.

A 3/1978. (VI. 10.) BM számú rendelet 6. §-ában foglaltak végre
hajtására az állami tűzoltóság területi szervei gazdálkodásának és 
anyagi-technikai eszközökkel történő ellátásának rendjére vonat
kozóan kiadjuk az alábbi

1. A tűzoltóság területi szervei gazdálkodásának rendjére — 
amennyiben jogszabály, vagy egyéb rendelkezés kivételt nem 
tesz — a tanácsi gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi rendelete
ket, rendelkezéseket, szabályokat, előírásokat, normákat kell al
kalmazni.

2. Az állami tűzoltóság tevékenysége és rendészeti szervi jogállása 
szükségessé teszi, hogy egyes gazdálkodási és ellátási feladatok 
végrehajtása — főként szakanyagok vonatkozásában — fővá
rosi, megyei szinten történjen. Az egyes gazdálkodási feladatok 
meghatározását a melléklet tartalmazza.

3. Az állami tűzoltóság egyes meghatározott szakfelszereléseinek 
beszerzésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan — a köz
ponti koordinálási szempontokat figyelembevéve — a BM Tűz
oltóság országos parancsnoka intézkedik. Ennek a keretében 
esetenként meghatározza azt is, hogy egyes szakfelszerelések 
országosan azonos időpontban kerüljenek megrendelésre.
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4. Ez az utasítás kiadásának napján lép hatályba azzal, hogy a 
mellékletben foglaltakat 1981. január hó 1-től kell végrehajta
ni és a VI. ötéves fejlesztés-beruházási terveket, valamint költ
ségvetési előirányzatokat már ennek megfelelően kell készíteni.

DR RAFT MIKLÓS s. k., LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
a Minisztertanács Tanácsi Hivatala r. vezérőrnagy

elnökhelyettese miniszterhelyettes

Készült: 780 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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M E L L É K L E T

GAZDÁLKODÁSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 
A TŰZOLTÓSÁG TERÜLETI SZERVEINÉL

1. Fővárosi, megyei szinten kell végezni a gazdálkodással és az állami tűz
oltóság anyagi-technikai eszközökkel történő ellátásával kapcsolatos 
alábbi feladatokat:

a) A fejlesztés-beruházási terveket érintő valamennyi tevékenység (ter
vezés, jóváhagyás, beszerzés, elszámolás, stb.). A tervezésnél a BM 
TOP irányelveit kell figyelembe venni, a szakfelszerelések beszerzé
sénél pedig a vonatkozó BM TOP intézkedésben foglaltakat. A tűz
oltóság szakfelszerelése céljára központilag biztosított keretösszegek 
más célra nem használhatók fel.

b) Illetmények, illetmény jellegű járandóságok, egyéb személyi ju ttatá
sok, illetményszámfejtés (a vonatkozó BM utasítások szerint).

c) Ruházati illetmények, egyenruházati ellátás, nyilvántartás (a vonat
kozó BM utasítások, normák szerint).

d) Tűzoltószakfelszerelések, gépjárművek és azok tartozékai beszerzése, 
üzemeltetése, javítása, felújítása, valamint alkatrészellátás és oltó
anyag (por, hab, stb.) biztosítása, készletezése.

e) Vegyi védelmi, légószakanyagok, felszerelések beszerzése, hitelesítése, 
javítása.

f) Híradó szakfelszerelések, készülékek és tartozékaik beszerzése, alkat
részellátása, karbantartása, javítása.

g) Megyei javítóműhelyek üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő 
összes feladatok, illetve költségek biztosítása (alkatrész-beszerzés, 
készletezés, gépjárművek időszakos műszaki vizsgái, stb.).

h) A megyei tűzoltóparancsnok által adományozandó központilag gyár
tatott "Önkéntes Tűzoltó Szolgálati Érem" és tartozékai, valamint a
központi BM nyomtatványok.

i) Önkéntes tűzoltók balesetbiztosítása.

j) Megyei (fővárosi) feladatkörbe tartozó képzés, továbbképzés, tűzoltó
versenyek.

k) Azok az egyéb gazdálkodási feladatok, amelyeket — a szaktevékeny
ség ellátása és a gazdaságosság érdekében — a fővárosi, megyei ta
nács VB illetékes szakigazgatási szerve szükségesnek tart.

A b)—k) alpontokban felsoroltakra vonatkozó költségvetési tervezést, 
végrehajtást és elszámolást a fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokságok 
végzik.

2. Járási, városi (fővárosi, kerületi), illetve községi szinten kell végezni az 
1. pontban nem említett összes többi, alábbiakban felsoroltakkal kapcso
latos, az állami és önkéntes tűzoltóságokat érintő gazdálkodási, ellátási,
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működési, felújítási feladatokat a tanácsi szervekre vonatkozó előírások 
szerint:

a) épületek, elhelyezési körletek;

b) bútorzat, berendezési tárgyak, anyagok;

c) takarítás, tisztítószerek, tisztálkodási eszközök;

d) irodafelszerelés (irodagépek, irodaeszközök, irodaszerek, papírok, 
stb.);

e) közművek, (fűtés, világítás, gáz, víz, csatorna, telefon, stb.);

f) szolgáltatások (posta, mosatás, stb.);

g) élelmezés, étkezési hozzájárulás, étkezde és konyhafelszerelés;

h) kiküldetési, áthelyezési költségek;

i) kultúrális és sport jellegű kiadások;

j) helyi feladatkörbe tartozó tűzoltóversenyek, továbbképzések; 

k) egyéb, fenntartással működéssel kapcsolatos költségek.

A felsoroltakra vonatkozó költségvetési tervezés, végrehajtás és elszá
molás — az érintett tűzoltóságok bevonásával — az illetékes helyi ta
nácsok (járási hivatalok) feladatkörébe tartozik.

A tervezéshez a fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokság irányelveket ad 
ki, a gazdálkodási tevékenységet figyelemmel kíséri, koordinálja, előse
gíti, a felhasználás adatait elemzi, értékeli.
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