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EGYÜTTES UTASÍTÁSA
az állami tűzoltóság területi szervei gazdálkodásának, anyagi, 

technikai ellátásának és fejlesztésének rendjéről

Budapest, 1982. évi szeptember hó 15-én.

A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 4/1982. (V. 30.)
BM számú rendelettel módosított 3/1980. (VIII. 30.) BM számú 
rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állami 
tűzoltóság területi szervei gazdálkodásának, anyagi-technikai ellá
tásának és fejlesztési rendjére vonatkozólag -  az Országos Terv
hivatallal egyetértésben -  kiadjuk az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az állami tűzoltóság területi szervei gazdálkodási rendjére -  
amennyiben a jogszabály vagy egyéb rendelkezés kivételt nem 
tesz -  a tanácsi gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat, ren
delkezéseket, szabályokat, előírásokat, normákat kell alkal
mazni.

2. A gazdasági tevékenység hatékonyságának növelése szükséges
sé teszi, hogy az állami tűzoltóság területi szervei gazdálkodási 
és pénzügyi teendőivel kapcsolatos valamennyi feladat végzése 
integráltan -  az önálló költségvetési szervekre vonatkozó ren
delkezések szerint -  a fővárosi, megyei parancsnokságok 
szintjén történjen.
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3. A megyei városi, megyei városi-járási, városi, városi-járási, fő
városi-kerületi, járási, összevont, üzemi és üzemi tűzoltóőrs 
parancsnokságok (a továbbiakban: helyi parancsnokságok) 
gazdasági és pénzügyi feladatait a fővárosi, megyei tűzoltópa
rancsnokságok látják el.

4. A fővárosi és a megyei tűzoltóparancsnokságok gazdálkodási 
tevékenységének végrehajtása során -  tekintettel rendészeti 
szervi jellegükre, továbbá a BM ellátási köréhez való kapcso
lódásukra -  a következőket kell alkalmazni:
a) A fejlesztés-beruházási tervek készítése, a népgazdasági 

tervben a tűzvédelmi ágazatra számításba vett keretösszeg 
felhasználása a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság (a 
továbbiakban: BM TOP) szakmai iránymutatása és nor
matívái alapján történjen.

b) A fővárosi és a megyei tűzoltóparancsnokságok állóeszköz
fenntartási tevékenységüket a helyi parancsnokságok vo
natkozásában is gyakorolják.

c) Az illetmények, illetmény jellegű járandóságok, egyéb ju t
tatások megállapításánál, folyósításánál a mindenkor ér
vényben levő BM rendelkezéseket kell alkalmazni, az illet
mény-számfejtésnél a vonatkozó BM előírásokat kell figye
lembe venni.

d) Az egyenruházati, védő- és munkaruházati ellátás a BM 
rendszerbe kapcsolódva történjék. Az egyen- és hadiruhá
zati ellátást, a ruházati illetmények elszámolását, a kapcso
latos nyilvántartások vezetését a vonatkozó BM utasítások, 
normák alapján és a rendszeresített nyomtatványokon kell 
végezni.

5. A helyi parancsnokságok kapcsolódását a költségvetés terve
zéséhez, végrehajtásához a BM TOP a Pénzügyminisztérium
mal egyetértésben határozza meg.

6. A helyi parancsnokságok bankszámlával nem rendelkeznek. 
A meghatározott gazdasági feladataik végzéséhez szükséges 
pénzellátásról ellátmány formájában a fővárosi, megyei pa
rancsnokság gondoskodjon.

7. Az állami tűzoltóság területi szervei kizárólagos használatában 
álló ingatlanok kezelői jogának gyakorlása az illetékes fővá
rosi, megyei tűzoltóparancsnokságok hatáskörébe tartozik.

8. Az állami tűzoltóság területi szervei egyes meghatározott szak- 
felszereléseinek beszerzésével kapcsolatos feladatokra vonat
kozóan -  a központi koordinálási szempontokat figyelembe 
véve -  a BM intézkedik. Indokolt esetben egyes felszerelések 
beszerzését -  pénzeszközök összevonása útján, utólagos elszá
molási kötelezettség mellett -  központilag is bonyolíthatja.

9. Az önkéntes tűzoltóságokat érintő gazdálkodási, ellátási tevé
kenység vonatkozásában megyei szinten központilag kell vé
gezni az „Önkéntes Tűzoltó Szolgálati Érem” és az ezzel járó
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pénzjutalom adományozásával, valamint az önkéntes tűzoltók 
balesetbiztosításával kapcsolatos, továbbá mindazon feladato
kat, amelyeket a szaktevékenység eredményessége, vagy a gaz
daságosság, célszerűség érdekében a megyei tanács VB illeté
kes szakigazgatási szerve szükségesnek tart.
Az önkéntes tűzoltóságok nem központosított gazdálkodási fel
adataival kapcsolatos tervezés, végrehajtás és elszámolás az 
illetékes helyi tanácsok feladatkörébe tartozik. A megyei pa
rancsnokság a tervezéshez adjon ki iránymutatást, kísérje 
figyelemmel, koordinálja, segítse elő és értékelje a gazdálko
dási és az ellátási tevékenységet.

10. Ez az utasítás kiadásának napján lép hatályba, azzal, hogy a 
2., 3., 4., 5. és 6. pontjaiban foglaltakat 1983. január hó 1-től 
kell végrehajtani. Ezzel egyidejűleg a 2/1979. BM- MT TH 
számú együttes utasítás hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k., DR. HETÉNYI ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter pénzügyminiszter

DR. PAPP LAJOS s. k.,
a Minisztertanács 

Tanácsi Hivatala elnöke

Készült: 780 példányban.
Kapják: állam titkár,

m iniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok,
BM TOP 700 pld.,
Pénzügyminisztérium,
MT Tanácsi Hivatala.
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