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3/1977. számú 
I N T É Z K E D É S E

a termékbeszerzés rendjét és a térítésmentesen biztosítan
dó anyagok és szolgáltatások körét szabályozó 30/1976. szá

mú belügyminiszteri utasítás végrehajtására.
Budapest, 1977. április hó 2.

A belügyi szervek szolgálati tevékenységének ellátásához 
szükséges anyagi-technikai eszközök és termékek beszerzé
sének rendjét és a térítésmentesen biztosítandó anyagok, 
szolgáltatások körét szabályozó 30/1976. számú belügymi
niszteri utasításban előírtak végrehajtására kiadom az 
alábbi

I N T É Z K E D É S T  .

A TERMÉKBESZERZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI.
1. / A központi beszerzésű termékek évenként meghatározott

körére a számadótestek /továbbiakban: megrendelők/ 
kötelesek előzetes igénybejelentést küldeni a BM I/II. 
Csoportfőnökség Beszerzési Osztályának. Az előzetes 
igénybejelentésben csak olyan termékek szerepelhet
nek, amelyek a költségvetésben tervezésre kerülnek.

2. / A megrendelő szervek a központi beszerzésű termékekre
vonatkozóan a tárgyévben pótigényt
- belföldi előállítású termékek tekintetében július 

25-ig
nyújthatnak be a Beszerzési Osztályhoz.
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Abban az esetben, ha a belügyi szerv pótigényével a fen
ti határidő után jelentkezik, az igény indokoltságának 
elbírálási jogát magamnak tartom fenn.
A már megrendelt és visszaigazolt termékekről a megren
delő szerv csak abban az esetben mondhat le, ha előze
tes megkeresésére a Beszerzési Osztály úgy nyilatkozik, 
hogy a lemondás a Belügyminisztériumra nem jár arányta
lanul káros jogkövetkezménnyel.

3./ A központi beszerzésekkel kapcsolatban előforduló vitás 
kérdéseket a megrendelő szerv és a Beszerzési Osztály 
közvetlen tárgyalás utján egyeztesse. A tárgyalás ered
ményét - fontosabb esetekben - jegyzőkönyvben kell rög
zíteni .

4 ./ A központi tárintézetekből történő vételezések időpont
ját a tárintézetek parancsnokai határozzák meg és köz
ü k  azt az érintett vételező szerv anyagi vezetőjével.
Az értesítés azt is tartalmazza, hogy a vételezés lebo
nyolításához milyen teherbírású gépjármű és hány rakodó- 
munkás szükséges.

A TERMÉKBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK RÉSZLETEZÉSE.
5. / A költségvetés készítésére kötelezett szervek minden év

március 31-ig
nyújtsák be megalapozott, megrendelés feladására is al
kalmas előzetes igénybejelentéseiket a Beszerzési Osz- 
tályhoz.

6. / A számadótestek a költségvetés megtárgyalását követően
folyamatosan, de legkésőbb

július 25-ig
beérkezőleg a szakosztályokhoz - az általuk meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően - kötele
sek a központi beszerzésű anyagigényeket benyújtani.
AZ IGÉNYBEJELENTÉS EGYÚTTAL MEGRENDELÉST KÉPEZ.

7. / A szakosztályok a számadótestek javaslatainak figyelembe
vételével minden év

január 31-ig
elkészítik a tárgyévre vonatkozó ellátási tervet és ezek 
egy-egy példányát megküldik az érintett számadótesteknek.
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8./ Az ellátási tervek alapján az országos parancsnokságok 
a szállítmányok rendeltetési helyére és mennyiségi ösz- 
szetételére vonatkozóan készítsenek elosztót minden év

és két példányban az illetékes minisztériumi szakosz- 
tályhoz terjesszék fel.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg 
a 9/1972. számú és a 9/1973. számú csoportfőnöki utasítá
sok, valamint a 18-2981/104-1972. számú csoportfőnöki in
tézkedés hatályukat vesztik.
A nem szabályozott kérdések tekintetében a 30/1976. számú 
belügyminiszteri utasításban foglaltak az irányadók.
Az intézkedést az anyagi-technikai szolgálat személyi ál
lománya számára oktatás tárgyává kell tenni.

február 15-ig

/ Kecskés József / 
r. ezredes

Készült: 16 0 példányban
Felterjesztve: Miniszterhelyettes elvtársnak 
Kapják: Elosztó szerint,
Nytsz.: 4-14-8/1977.
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