
Belügyminisztérium.

2-5748/1953.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE I. HELYETTESÉNEK

8,sz. PARANCSA.

Budapest, 1953. december 2-án.

Tárgy: Anyagleltározás elrendelése.

Az 1954. január 1-vel meginduló új gazdálkodási év, de különö
sen pártunk és Kormányunk új szakaszt jelentő gazdasági politi
kája szükségessé teszi a B.M. csapatainál és szerveinél, a 
raktárakban és személyeknél levő anyagok számbavételét.

Fokozza mennek a feladatnak a szükségét a B.M. átszervezése és 
ennek nyomán az egységes, tervszerű anyaggazdálkodás biztosítá
sának fontos követelménye.

Ezeknek a szempontoknak az érvényesítése érdekében

megparancsolom:

1./ A hőr. alakulatoknál, megyei főosztályoknál és egyéb szer
veknél /bv. intézetek, iskolák, stb./

1953. évi dec. 10 - 1954. január hó 25-e között,

2./ A BKH. alakulatainál
1954. február 1 - 28-a között

az Anyagi és Technikai Főosztály ellátási körébe tartozó 
anyagokra vonatkozólag

anyagleltározást
hajtsanak végre.

Az Anyagi és Technikai Főosztály vezetője 1953. december hó 5-ig 
a leltározás részletes végrehajtására vonatkozólag ”utasítás”-t 
adjon ki.

A leltározás eredményes végrehajtásáért elsősorban a csapatok és 
szervek parancsnokait teszem felelőssé.
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Felhívom valamennyi parancsnok, vezető figyelmét , hogy pártunk 
K.V.-nek határozata, a Kormányprogram szellemében a legnagyobb 
mértékben segítsék elő az anyagi szolgálat előtt álló nagy fela
dat sikeres elvégzését.

A politikai, párt- és DISz. apparátus a feladat jelentőségéhez 
mérten fokozott tevékenységet fejtsen ki a munka jó elvégzése 
kellő politikai alátámasztására. Alapos felvilágosító munkával 
világítsák meg a leltározás munkájának népgazdasági, pártunk és 
Kormányunk politikája e téren való teljesítésének jelentőségét.

Az "Utasítás"-ban foglaltak alapján a parancsnokok és vezeték 
gondoskodjanak a leltározási bizottságok tiszti és pol. tiszti 
tagjainak időben való kijelöléséről, megfelelő személyek beállí- 
tásáról.

A B.M. HŐR. és BKH. parancsnoka jelen parancsom és az "utasítás"- 
ban foglaltak alapján a kerp.pk.-ok, ezred pk. zj.pk. és pol. he
lyetteseik részére, a megyei főosztályvezetők alárendelt szer
veik /járási osztály, bv. intézet, isk., stb./ vezetői, illetve 
parancsnokai részére tartsanak részletes eligazítást.

A bizottságok tagjait a leltározás ideje alatt minden egyéb szol
gálati feladat alól mentesíteni kell.

A leltározás lefolytatásának eredményei biztosítására a bizottság 
tagjainak cserélgetését megtiltom. Igen indokolt, rendkívüli eset
ben, ha erre mégis szükség van, ehhez az Anyagi és Technikai Fő
osztály Vezetőjének hozzájárulását kérjék ki. A csapatokra vonat
kozólag ilyen esetben a HŐR. és BKH. parancsnoka adhat engedélyt.

A bizottság tagjait a leltározás munkájának menetéről, módjáról, 
adminisztrációjáról részletes oktatásban kell részesíteni.

Utasítom a parancsnokokat és vezetőket, hogy a leltározás munká
jának elősegítésére, annak előirt időben történő elvégzése érde
kében szükség és lehetőség szerint gépkocsikat bocsássanak a 
bizottságok rendelkezésére.

A leltározás ideje alatt mindennemű anyagmozgatás tilos. Kivételesen 
sürgős esetben az Anyagi és Technikai Főosztály Vezetőjének enge
délyét kell kérnie

Az alegységeknél a megfelelő előkészületek elvégzése érdekében az 
őrszolgálat vezetőket a leltározás előtt és után 3-5 napig terje
dően minden egyéb munka alól mentesítsék.

Az Anyagi és Technikai Főosztály a leltározás munkáját állandóan, 
rendszeresen ellenőrizze. Adjon gyakorlati segítséget a csapatok
nak és szerveknek a feladat végrehajtásához. Ott, ahol az ellen
őrzés a leltározás alapvető követelményei megsértését tapasztal
ta és a kellő eredmény elérését nem látja biztosítottnak az Anya
gi és Technikai Főosztály Vezetője a leltározás megismétlését - 
saját hatáskörében - rendelje el.
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A leltározás munkája sikeres végrehajtására nagy súlyt helyezek. 
Ezért az Anyagi és Technikai Főosztály vezetője a munka megkez
désétől két hetenként részletes jelentésben számoljon be az ered
ményekről és hiányosságokról egyaránt.

A leltározás alapján a csapatok és szervek az "Utasítás” rendel
kezései szerint térjenek át az új G-2-es számú Anyagnyilvántar
tási Utasítás alapján új nyilvántartási rendszer gyakorlati al
kalmazására.

Jelen parancsomat az érintett személyek előtt ismertessék és te
gyék részletes oktatás tárgyává.

Kapják: Valamennyi Számadótest annyi példányban, hogy alárendelt 
/utalt/ egységeiket azzal elláthassák.

Budapest, 1953. december 2-án.

piros László sk.
áv.vezérőrnagy 

Belügyminiszter I. helyettese.

Kapják: A B.M. főosztályai, parancsnokságai, /önálló osztályok/ 
és egyéb szervek, a HŐR. és BKH. parancsnokság és alá
rendelt egységei, megyei főosztályok, Budapesti Főosz
tály annyi példányban, hogy önálló és utalt számadótestei
ket azzal elláthassák.

WF-né/360.pld.
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