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2. számú
I N T É Z K E D É S E

az 1986. évi központi beszerzésű termékek jegyzékének kiadására
és alkalmazására.

Budapest, 1985. március hó 15.

A 23/1978. sz. Belügyminiszteri Utasítás 20. pontjában kapott fel
hatalmazás alapján az 1986. évi költségvetési javaslatok összeállí
tásához rendelkezésre bocsátom a központi beszerzésre kötelezően elő
irt, valamint a központi beszerzésre javasolt termékek jegyzékét és 
használatára kiadom az alábbi

I N T É Z K E D É S T

1./ A költségvetésben a szükségletek tervezésénél a jegyzékben meg
határozott irányárak alkalmazása kötelező.
Az x-el jelölt cikkek tőkés relációból származó termékek, melyek 
költségvetési fedezetének előirányzására a "Tervezési Útmutató" 
előírásai az irányadók.

2./ A jegyzékben felsorolt termékek közül a tervezett szükséglet köz
ponti beszerzésre történő bejelentése - a bútor-berendezési anya
gok kivételével - kötelező.

3./ A gépjármű- és fegyverzeti alkatrészek, a vegyivédelmi javító
anyagok, valamint az ügyviteli nyomtatványok költségét csak Ft. 
értékben kell tervezni.

4./ A költségvetés készítésére kötelezett szerveknek központi beszer
zésre vonatkozó megbízásukat, - a 23/1978. sz. Belügyminiszteri Uta-
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sítás 21. pontjában előírtaknak megfelelően - a költségveté
sük letárgyalását követően, de legkésőbb

1985. július 5-ig

kell a BM. BEK Beszerzési és Ellátási Osztály részére megkül
deni.

A központi beszerzésre tervezett mennyiségeket a szabad lapok 
5. "Igény" rovatába kell /írógéppel/ beírni és a kitöltött gép
jármű csereleadási jegyzékkel együtt az "Ügykezelési Szabályzat" 
előírásai alapján a csatolt borítólapba fűzve, - azt aláirva, - 
megbízásként benyújtani.

5./ A jegyzékben szereplő cikkeken felül, a 23/1978. sz. Belügyminisz
teri Utasítás 5. pontjában foglaltak alapján központilag kell be
szerezni valamennyi fejlesztésnek minősülő terméket. Ezenkívül, a 
gazdaságosabb beszerzési lehetőségek kihasználása érdekében a nagy 
volument képviselő, helyileg nem - vagy csak jelentős költségtöbb
lettel - biztosítható termékek esetében mód van azok központi be
szerzésre való feladására.

Amennyiben ilyen termékek beszerzését igénylik, azokat cikkszám, 
megnevezés, egységár és az igényelt mennyiség felsorolásával a 
megfelelő anyagcsoport után, külön pótlapon kell benyújtani. A 
megnevezés részben a termékek típusát, szabvány, vagy gyári ter
mékszámát stb. is fel kell tüntetni.

A részletes cikkjegyzékben nem szereplő termékekre cikkszámot a 
BM I/II. Csoportfőnökségtől, illetve a BM. I/2. Osztálytól kell 
kérni.

6./ Megbízás csak az érvényes normákon, mérőszámokon belüli szükség
letekre, illetve a BM I/I. Csoportfőnökséggel letárgyalt és jegy
zőkönyvileg jóváhagyott költségvetési előirányzatok erejéig 
nyújtható be.

A Belügyminisztériumban rendszeresítésre kötelezett termékeket 
csak a hatályos utasítás szerint előirt rendszeresítés megtör
ténte után lehet igényelni. 

7./ Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
a 2/1984. számú BM BEK. Vezetői Intézkedés hatályát veszti.

Melléklet: 2  jegyzék
2  jegyzék

Készült: 65 pld-ban 
Kapják: elosztó szerint
Felterjesztve: Pénzügyi-Anyagi-Műszaki miniszterhelyettes elvtársnak 

I. Főcsoportfőnök-helyettes elvtársnak.
Nytsz: 4-14-6/1985.
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