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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

Szám: 30—1013/14—1973. BELSŐ HASZNÁLATRA!

KÖLTSÉGVETÉSI 
Rovat- és Tételrend

BM TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA
1 9 7 8.



B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  BELSŐ HASZNÁLATRA
TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKSÉG

30—1013/14—1978.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

2/1978. számú 
I N T É Z K E D É S E

a Költségvetési Rovat- és Tételrend kiadásáról

Budapest, 1978. évi május hó 3-án.

A Belügyminisztérium gazdálkodásában az elmúlt években bekö
vetkezett változások, valamint az időközben megjelent rendeletek, 
BM parancsok, utasítások, stb. előírásai szükségessé tették a Költ
ségvetési Rovat- és Tételrend átdolgozását.
Az új költségvetési rovat- és tételrendre vonatkozóan kiadom az 
alábbi

I N T É Z K E D É S T .

1. A BM Költségvetési Rovat- és Tételrendjét (továbbiakban: Ro
vatrend) a mellékletben meghatározottak szerint kiadom.

2. A Rovatrend szerkezeti felépítése biztosítja a felsőfokú gazdasá
gi szervek, továbbá a középirányító és a végrehajtó szervek költ
ségvetési gazdálkodása tervezésének, nyilvántartásának és el
számolásának egységes rendszerét, valamint az információs igé
nyek kielégítését.

3. A pénzügyi szolgálat a Rovatrend előírásait a gazdálkodás vég
rehajtása során a következők szerint köteles alkalmazni:
a) Költségvetési rovatok és tételek szerinti tagolásban kell nyil

vántartani a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat és 
azok évközi módosításait.
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b) Költségvetési tételek szerinti tagolásban kell végezni az elő
irányzatok felhasználásának, illetőleg teljesítésének könyve
lését.

4. A kiadott Rovatrend 1979. január hó 1-től hatályos. Ezt köve
tően az érvényes parancsokban, utasításokban, intézkedésekben, 
stb. tervezés és elszámolás címén megjelölt költségvetési tételek 
helyett e Rovatrend előírásait kell értelemszerűen alkalmazni.
A hatálybalépéssel a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség ál
tal 1967. évben kiadott Költségvetési Rovatrend érvényét veszti.

KINCSES ZOLTÁN s. k.,
r. ezredes 

főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 1000 példányban.
Felterjesztve: miniszterhelyettes elvtársnak. 
Kapják: elosztó szerint.
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ROVAT, TÉTEL ÉS ALTÉTELREND
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A.

KIADÁSI ROVATOK ÉS TÉTELEK

Rovat Tétel Altétel
s z á m a  M e g n e v e z é s e

01 ILLETMÉNY ÉS BÉRALAP
11 Hivatásos állományúak alapilletménye

1 Rendfokozati illetmény
2 Beosztási illetmény
3 Szolgálati időpótlék

12 Kinevezett polgári alkalmazottak alapilletménye
1 Törzsilletmény
2 M unkaköri illetmény
3 Korpótlék

13 Állandó- és időszaki szerződéses polgári alkalmazottak 
alapilletménye

1 Alapbér
2 Korpótlék

14 Pótlékok
1 Hivatásos állományúak pótlékai
2 Polgári állományúak pótlékai

15 Egyéb illetmények
21 Részfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye és pót

léka
41 Túlmunkadíj
51 Megbízási díjak
61 Sor- és növendékállományúak illetménye és pótlékai
62 Tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye 
71 Egyéb bérek
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Rovat Tétel Altétel M e g n e v e z é s es z á ma

02 EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁS
11 Jutalom

— Hivatásos és polgári állomány jutalm a
— Sor-, növendék és tartalékos állomány jutalm a

12 Egyéb jutalom
21 Segély

— Parancsnoki segély
— Egyéb segély
— Leszerelő sorállomány egyszeri pénzjuttatása

31 Belföldi kiküldetési és áthelyezési költség
32 Külföldi kiküldetési költség
41 Reprezentáció
42 Miniszteri rendelkezési alap
51 Étkezési hozzájárulás
61 Különféle személyi kiadás
71 Családi pótlék
81 Ösztöndíj
91 Társadalombiztosítási készpénzsegély
92 Munkabérkiegészítés

03 FENNTARTÁSI KIADÁS
11 Ingatlan fenntartás
21 Iroda és egyéb szakmai felszerelés fenntartás
22 Irodaszer és nyomdai term ék
31 Járm ű fenntartás és üzemeltetés
41 Fűtés
42 Világítás és ipari áram
51 Ruházat és egyéb tex tília  karbantartás
61 Egyéb fenntartási kiadások
71 Szállítás
72 Közműdíj
73 Postai szolgáltatás
74 Társadalombiztosítási járulék
75 Közteher
76 Egyéb szolgáltatás
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Rovat
s

Tétel Altétel M e g n e v e z é s ez a m a

04 MŰKÖDÉSI KIADÁS
11 Élelmezés
21 Gyógyszer, vegyszer és gyógyászati segédeszköz
31 Hivatásos- és kinevezett polgári állomány ruházati ellá

tása
32 Sor-, növendék- és tartalékos állomány ruházati ellátása
33 Védő- és m unkaruha ellátás
34 Egyéb ruházat és textilia beszerzés
41 Kulturális célú működési kiadások
42 Sportcélú működési kiadások
51 Egyéb működési kiadás

05 BESZERZÉS
11 Bútorzat és berendezési tárgy
12 Irodagép és ügyviteltechnika
21 Könyv
22 Étkezde és konyhafelszerelés
31 Kiképzési felszerelés
32 K ulturális felszerelés
33 Sportfelszerelés

41 Fegyverzeti és pirotechnikai anyag
42 Vegyi védelmi szakfelszerelés
43 Optikai-, fényképészeti-, film-, operatív- és számítástech

nikai anyag
44 Orvosi műszer és felszerelés
45 Tűzvédelmi szakfelszerelés
46 Műszaki felszerelés
51 Járm ű
61 Vonalanyag és élőleltár
71 Híradófelszerelés
72 Hírhálózat építés
81 Egyéb beszerzés
91 Kisebb építkezés
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Rovat
s

Tétel Altétel M e g n e v e z é s ez a m a

06 FEJÚJÍTÁS
11 Ingatlan felújítás
21 Berendezési tárgyak és szakmai felszerelések felújítása
31 Járm ű felújítás
32 Egyéb felújítás

07 TÁMOGATÁS, PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS
11 BM Klubok támogatása
12 BM Jóléti Intézmények támogatása
13 BM Központi Konyha támogatása
21 Társadalmi tűzoltóság támogatása
22 BM sajtó kiadás támogatás
23 Egyéb hozzájárulás
24 Dózsa SE-ek tám ogatása
31 Költségvetési befizetés
41 Lakásépítési alap kiegészítése
51 Tartalék
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B.

BEVÉTELI ROVAT ÉS TÉTELEK

Rovat Tétel A ltétel
s z á m a  M e g n e v e z é s e

51 MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
11 Működési bevétel
21 Térítési díj
31 Selejtezési bevétel
32 Anyagértékesítés
33 Egyéb bevétel
41 Költségvetési tám ogatás
51 Előző évi m aradvány
61 Folyószámlás szervek befizetései

• i
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c.
KIEGYENLÍTŐ KOVATOK ÉS TÉTELEK

Rovat Tétel Altétel M e g n e v e z é s e  
s z á m a

61 KIEGYENLÍTŐ k ia d á s

11 Illetményelőleg
12 Működési kölcsön
13 Tüzelővásárlási előleg

62 KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL
11 Illetményelőleg
12 Működési kölcsön
13 Tüzelővásárlási előleg
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II.

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
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01. ILLETMÉNY ÉS BÉRALAP

Ezen a rovaton kell elszámolni az állományba tartozó hivatásos állományúak, 
a kinevezett, a szerződéses és a részfoglalkozású polgári alkalm azottak szolgá
lati-, illetve munkaviszonya alapján járó alapilletményét, pótlékát, az illetmény
(bér-) m egtakarítás terhére fizetett egyéb illetményét, a túlm unkadíjat, a meg
bízásos jogviszony keretében foglalkoztatottak m unkabérét, továbbá a sor- és 
növendékállományúak illetményét és pótlékát, a tartalékos katonai szolgálatot 
teljesítők illetményét, állományba vett ösztöndíjasok bérét és az egyéb béreket.

Nem tartozik az illetmény és béralapba: az alkotói, szerzői, fordítói,, szerkesztői, 
lektorálási, szakértői díj, tanulm ányi összeállítás díja, a vendégművészek fellé
pési díja, a keresettérítés, a költségtérítés jellegű tiszteletdíj; általában minden
— szolgálati, illetve munkaviszonyban el nem látható — tevékenységért járó 
díjazás.

A polgári alkalm azottak táppénze, továbbá a  terhességi-gyermekágyi segély 
címén kifizetésre kerülő összegeket a 03/74 Társadalombiztosítási járulék költ
ségvetési tételen, a jogi személlyel végeztetett megbízatás díját pedig a term é
szetének megfelelő költségvetési rovaton, illetve tételen kell elszámolni.

11. Hivatásos állományúak alapilletménye.

1. altétel: — rendfokozati illetmény,
2. altétel: — beosztási illetmény,
3. altétel: — szolgálati időpótlék.

12. Kinevezett polgári alkalmazottak alapilletménye.

1. altétel: — törzsilletmény,
2. altétel: — m unkaköri illetmény,
3. altétel: — korpótlék.

13. Állandó- és időszaki szerződéses polgári alkalmazottak alapilletménye.

1. altétel: — alapbér,
2. altétel: — korpótlék.

A napi 5 órát meg nem haladó munkaidővel foglalkoztatottak (részfog
lalkozásúak), továbbá a nyugdíjas minőségben foglalkoztatottak m unka
díját a 01/21 Részfoglalkozású polgári alkalm azottak illetménye és pót
léka költségvetési tételen kell elszámolni.

14. Pótlékok.

1. altétel: Hivatásos állományúak pótlékai
— személyi pótlék,
— idegen nyelvtudási és nyelvismereti pótlék,
— munkahelyi pótlék,
— veszélyességi pótlék,
— anyag- és pénzkezelők irányított személyi pótléka,
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— gépkocsivezetők irányított személyi pótléka,
— gépkocsivezetői pótlék,
— szolgálati különpótlék,
— szolgálati különpótlék-kiegészítés,
— tűzszerész veszélyességi pótdíj,
— éjszakai járőrpótlék,
— határőr pótdíj,
— repülési pótdíj,
— külföldi pótlék,
— egyéb pótlékok.

2. altétel: Polgári állományúak pótlékai
— személyi pótlék,
— idegen nyelvtudási pótlék,
— munkahelyi pótlék,
— anyag- és pénzkezelők irányított személyi pótléka,
— gépkocsivezetők irányított személyi pótléka,
— gépkocsivezetői pótlék,
— veszélyességi pótlék,
— éjszakai pótlék,
— fűtői pótdíj,
— egyéb pótlékok.

15. Egyéb illetmények.

Ezen a tételen kell elszámolni a hivatásos, illetőleg a polgári állomány- 
csoportban keletkező illetmény- (bér-) m egtakarításból folyósított egyéb 
illetményeket:

— tartalékállom ányba helyezettek leszerelési segélye,
— nyugállományba helyezett hivatásos állományúak két hónapra folyó

sított illetménye és nyugdíja közötti különbözet,
— ki nem adott szabadság pénzbeni megváltása,
— repüléstől egészségügyi okból véglegesen eltiltott hajózok egyszeri 

pénzjuttatása,
— belső helyettesítés és többletm unka végzése esetén adható díjazás,
— betöltetlen hivatásos és polgári beosztásokat betöltő sorállományú 

katonák beosztási illetménye,
— újonnan avatott tisztek és tiszthelyettesek avatási előlege,
— kinevezett polgári alkalmazottak táppénzes időszakra járó keresetki

egészítése,
— elhelyezkedési segély,
— nyugdíjas munkavállalók jubileumi jutalma,
— teljesítményi ju tta tás (jutalom).

21. Részfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye és pótléka.
— Állandó, vagy időszaki jelleggel — rendszeresen és általában m unka- 

viszonnyal — napi nem teljes, napi 1—5 órai munkaidővel foglalkoztatottak
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(állományba tartozó, vagy állományon kívüli) munkadíja, 
alapbére és esetleges pótléka,

— részfoglalkozású helyettesítését ellátó munkadíja,
— nyugdíjas dolgozók bére.

Az alkalmilag, megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatottak m un
kabérét, díjazását a 01 51, megbízási díjak, illetőleg az állományba ta r
tozók részére — m unkaköri feladatokon túlmenően, s munkaidejükön 
kívül ellátandó — valamennyi megbízás elvégzésével járó díjazást a 02/61 
Különféle személyi kiadás;
a kultúrcsoport- és szakkörvezetők, ének, tánc, stb. tanárok díjazását, a 
klubok kivételével, a 04 41 K ulturális kiadások tételén kell elszámolni.

41. Túlmunkadíj.
— Túlmunkadíj,
— ügyeleti, felügyeleti és készenléti díj,
— többletszolgálat megváltásának díja.

51. Megbízási díjak.
— Alkalmi (fizikai) munkavállalók díja,
— külső előadók óra- és vizsgadíja,
— halálesetek vizsgálatánál közreműködők díjazása,
— határőr kerületeknél foglalkoztatott mosónők díjazása.

61. Sor- és növendékállományúak illetménye és pótlékai.
— Sorállományúak illetménye 

 rendfokozati illetmény,
— — határőr pótdíj,
------- járőrparancsnoki pótdíj,
------- távírász pótdíj,
------- őrsellátói pótdíj,
------- sorkatona orvosok (gyógyszerészek) pótdíja,
------- tűzszerész veszélyességi pótdíj.

— Katonai főiskolák hallgatóinak illetménye és pótléka 
 hallgatói illetmény,
— — tanulm ányi pótlék,
------- alegység-parancsnoki pótlék.

62. Tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye.
— Tartalékos tisztképzésre behívott sorkatonák illetménye 

 rendfokozati illetmény.
— Továbbképzésre (kiképzőnek) bevonult tartalékos tisztek és tiszthe

lyettesek illetménye
------- rendfokozati illetmény,
— — beosztási illetmény.

— 17 —
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— Rövidített tartalékos tiszti képzésben részesülők illetménye 
 alapilletmény.

— Tartalékos tisztesek és rendfokozat nélküliek illetménye 
 rendfokozati illetmény.

71. Egyéb bérek.
— Lovasrendőrök lovaglási és lóápolási prémiuma,
— szolgálati nyomozó- és járőrkutyavezetők gondozási és eredményességi 

prémiuma,
— kölyökkutya gondozók prémiuma,
— anyakutya-vezetők, továbbá kölyök-, ill. növendék-kutyával foglalko

zók jutalma,
— gépkocsivezetők prémium a és szakmai kitüntetésekkel járó pénzju

talom,
— étterm i dolgozók jutaléka.
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02 EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁS

Ezen a rovaton kell elszámolni a béralapba nem tartozó személyi kiadásokat, 
így pl. a jutalmazásokat, segélyezéseket, az újítási, észszerűsítési és találmányi 
díjakat, a kiküldetési költségeket, továbbá a családi pótlékot, az étkezési hozzá
járulást, a társadalombiztosítási készpénzsegélyt, az általában állományba nem 
tartozó, ül. belügyi szervvel munkaviszonyban nem álló személyek részére ese
tenként kifizethető díjakat, valam int a reprezentációs kiadásokat is.

11. Jutalom.

— Az állományba tartozók és részfoglalkozásúak pénz- és tárgyjutalm a,
— kitüntetésekkel, törzsgárda jel vénnyel stb. járó pénzjutalom, 

Jutalm azás címén készpénz, ajándéktárgy (aranytőr, aranyóra, arany
gyűrű kivételével) beszerzése, bel- és külföldi jutalom üdültetés (ked
vezményes, vagy ingyenes), társasutazásban való díjmentes részvétel, 
stb. költsége számolható el,

— egyetemet, főiskolát végzettek tanulm ányi jutalma,
— télapó, fenyőfa és névadó ünnepségek alkalmával adott ajándékok 

költsége.
A gyermekintézményeknél ezt a költséget a 04/41 K ulturális célú mű
ködési kiadások kv. tételén kell elszámolni.
K itüntetések, stb. okmányai és emléklapok költségei a 03/22 Irodaszer 
és nyomdai term ék kv. tétel, míg
az érem, jelvény, stb. költségei a 04/34 Egyéb ruházat és textília be
szerzés kv. tételt terhelik,

— sor-, növendék és tartalékos állomány jutalma.
I

12. Egyéb jutalom.

— A hivatásos állományúak, kinevezett és főfoglalkozású szerződéses 
polgári alkalm azottak jubileumi jutalma,

— az adományozható dísztőr, aranygyűrű, aranyóra beszerzési költsége,

— szoc. brigád, munkaversennyel kapcsolatos jutalom,

— leszerelő soráll. em léktárgyban való részesítésének költsége,

— újítási, észszerűsítési és találm ányi (díj) jutalom,

— kiváló egység jutalma.

Okmányok, emléklapok, stb. előállítási költségeinek elszámolása azonos 
a 02/11 tétel előírásaival.

Az állományon kívüliek részére adható, ill. fizethető jutalm at a 02/61 
Különféle személyi kiadás kv. tételen kell elszámolni.

21. Segély.

— Az állományba tartozók, részfoglalkozásúak és tartalékos kiképzésre 
behívottak parancsnoki segélye,

— hősi halált halt belügyi beosztottak hozzátartozóinak segélye,
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— szolgálati kötelmek teljesítésével kapcsolatban szerzett sérülésből stb. 
eredően elhaltak hozzátartozóinak segélye,

— betegséggel kapcsolatos (pl. tbc.) keresőképtelenek rendkívüli anyagi 
támogatása,

— tényleges katonai szolgálatra bevonulok részére kifizetett bevonulási 
segély,

— tartalékos kiképzésre behívottak segélye,
— leszerelő sorállomány egyszeri pénzjuttatása.

31. Belföldi kiküldetési és áthelyezési költség.

Ezen a tételen csak az állományba tartozók belföldi kiküldetési, áthe
lyezési és egyéb utazással kapcsolatos költségei számolhatók el. Ilyenek
lehetnek:

— hivatalos kiküldetés során felszámítható kiküldetési költség (élelme
zési, szálloda és magánszállás, utazási költség és biztosítási díj, par
kolási díj, bérelt, vagy saját járm ű — motorkerékpár, személygép
kocsi — használatáért fizetendő térítés, poggyász-költség),

— egyéb kiküldetésnek nem minősülő utazások alkalmával felszámítható 
utazási költség,

—• kiküldetési költségátalány,
— vezényeltek lakbértérítési költsége,
— különélési díj,
— helyközi utazási bérletek és utalványok díja,
— m unkába járó beosztottak utazási költségtérítése,
— a helyi jellegű közlekedési eszközök hivatalos igénybevételéért (egyé

nenkénti, vagy bérlet) fizetendő díj,
— MÁV 50%-os igazolványok GySEV vonalára történő évi érvényesítési 

díja,
— közlekedési költségátalány, ill. költségtérítés,

— iskolai oktatásban részt vevőknek, kizárólag a kötelező konzultációkra, 
vizsgákra történő utazások során felmerülő utazási költsége,

— bevonuló és leszerelő sorállományúak vasúti utazási költségtérítési 
átalánya,

— belügyi gyógyintézetekbe ápolásra, továbbá gyógyüdültetésre üdülőbe 
beutalt, állományba tartozók utazási költsége (SzTK gyógyintézetbe, 
üdülőbe való beutalás esetén az utazási költséget az SZTK helyi szer
ve viseli),

— nyugdíjas bizottságok kiküldetési és helyi utazási költségei,

— szabadságról visszarendeltek utazási költsége,

— újonnan kinevezettek első szolgálati helyük elfoglalásával felmerülő 
utazási költsége,

— állategészségügyi zárlat következtében lakóhelyükre hazatérni nem 
tudó beosztottak részére fizethető különélési díj és szállásköltség,
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— szolgálat ellátása érdekében igénybe vett közhasználatú (közületi) vagy 
egyéb járm ű igénybevételéért fizetendő használati (vitel) díj,

— üdülőbe vezényelt orvos ellátásáért fizetendő üdülő-térítési díj,
— üdülőbe vezényelt gk.-vezetők étkezéstérítése.
— fegyelmi tárgyalásra terheltként berendelt, beidézett belügyi dolgo

zók, továbbá a sorozott állományúnak az igazságügyi, ill. nyomozó- 
hatósághoz terheltként való beidézése. végül a katonai fogdában vég
rehajtásra kerülő szabadságvesztés letöltésére utazásakor felmerülő 
utazási költség,

— szolgálati gépjárm ű korlátozott célú használatáról való lemondásért 
járó térítés,

— magán gépjárm űvek szolgálati célra való igénybevételéért fizetett 
használati díj,

— az engedélyezett hazautazások költsége,
9

— albérleti díj hozzájárulás összege,
— lőkiképzést vezetők külszolgálati díja,
— az egyéb, külön engedélyezett szállásköltség összege,
— méretes ruházat elkészítésével kapcsolatban felmerülő utazási költség,
— áthelyezés, illetve nyugállományból tényleges szolgálattételre vissza

rendelés alkalmával, továbbá szolgálati érdekből ugyanazon helysé
gen belül történő költözködéssel kapcsolatos kiadások pl.:
------- átköltözködési átalány,
— — ingóságok szállítása, továbbá az üres csomagolóeszközöknek.

valam int az igénybe vett szállítóeszköznek visszaszállítási 
költsége, a vasúton történő szállítás költsége kivételével. (Ez a 
költség a 03/71 szállítás kv. tételt terheli),

— — BM állományából elbocsátottak, vagy nyugállományba helye
zettek részére — lakásátengedés esetén — fizethető átköltöz
ködési költségtérítés,

------- utazási költségtérítés, továbbá áthelyezés esetén hazajárásra
használt saját járm ű után fizetett térítési díj,

------- lakáshelyreállítási költség.

32. Külföldi kiküldetési költség.

Állományba tartozók külföldi kiküldetésével kapcsolatos
— bel- és külföldi napidíj,
— utazási és szállásköltség,
— helyi utazási költség,
— poggyász viteldíj,
— egyéb kiküldetéssel kapcsolatos kiadás.

41. Reprezentáció.
— Rendelkezési átalány

Itt kell elszámolni a vezető beosztásúak részére megállapított rendel
kezési átalány összegét.
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— Fogadási és vendéglátási költség 
I tt kell elszámolni
------- az állami ünnepek, klf. ünnepségek (iskolák és tanfolyamok

záróünnepsége, zászlóavatás, kitüntetés és fegyver-átadás, eskü
tétel, nemzetközi nőnap, pedagógusnap, stb.),

------- határközi tárgyalás,
------- sajtófogadás,
------- klf. szakmai és politikai értekezlet, konferencia
alkalmával a meghívottak fogadásával felmerülő vendéglátási költ
séget.

— Egyéb reprezentációs költségek 

Ide tartoznak
------- a meghívott külföldi vendégek látogatása alkalmával felmerülő

költségek,
------- a hivatásos állományú nyugdíjasok megvendégelési költségei,
------- az egyéb — más tételre, jogcímre nem tartozó — reprezentációs

jellegű költségek.
(A meghívott, tiszteletdíjban nem részesülő előadók és előadó művé
szek, valam int nem hivatásos kultúrcsoportok megvendégelése költ
ségeit csak a kluboknál lehet e .tételen elszámolni, míg egyéb szervek
nél ez a költség a 04/41 Kulturális célú működési kiadások kv. tételt 
terheli.)

42. Miniszteri rendelkezési alap.

A központilag kezelt miniszteri rendelkezési alap terhére elszámolható 
költségek.

51. Étkezési hozzájárulás.

— Étkezési hozzájárulás
------- a belügyi, vagy más szervek (honvédség, állami vállalatok, szö

vetkezetek, stb.) közétkezéseiben, ill. üzemélelmezésben rend
szeresen étkező belügyi dolgozók részére kiszolgáltatott étke
zéshez adható költségvetési hozzájárulás,

------- közétkeztetéseknél az étkezés igénybevételére kötelezettek té rí
tése és a nyersanyagköltség közötti különbözet összege,

------- közétkeztetéseknél ünnepi feljavítás nyersanyagköltsége.

— Étkezési rezsiköltség-térítés
------- a nem saját kezelésben levő közétkeztetés igénybevételével kap

csolatosan fizethető — a nyersanyag költségen felül felszámí
to tt — rezsiköltség térítés.

61. Különféle személyi kiadás

Ezen a tételen általában az alkalmilag — megbízásos jogviszony kereté
ben — foglalkoztatott természetes személyek (állományba tartozók és 
állományon kívüliek), továbbá a BM szerveinél munkaviszonyban nem 
álló személyek részére esetenként kifizethető, a béralapba nem tartozó
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személyi jellegű kiadásokat, költségtérítéseket, továbbá az állományba
tartozók dohány járandóságának költségét kell elszámolni.

Ilyenek lehetnek pl.:
— szerzői jogdíj, ill. díj,
— tanfolyami jegyzet készítési díj,
— fordítói, lektorálási, szerkesztési, leírói, rajzkészítési és tervezési díj,
— szakértői díj és az ezzel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség,
— esetenként konzíliumra meghívott orvosok díjazása,
— tudományos m unka ösztönzése, és pályadíja,
— fiatalkorúak kihallgatásánál igénybe vett ügyvédek megjelenési költ

sége,
— védői díjak (ha az igénybe vett védő nem tagja ügyvédi munkaközös

ségnek; ellenkező esetben a 03/76 Egyéb szolgáltatás kv. tételre ta r 
tozik),

— tanúkihallgatásra, káderezésre, szakvéleményadásra, műszaki tanács
adásra, új felvételnél orvosi vizsgálatra stb. berendel, vagy kikért 
személyek utazási és egyéb költségeinek (tanúdíj, keresettérítés, kár
pótlás, ellátási, szállás, utazási, stb.) megtérítése,

— állományon kívüliek részére fizetett újítási, észszerűsítési és találmányi 
díj,

— nyugállományba helyezett személyek berendelésével, orvosi vizs
gálatra való küldésével kapcsolatban felmerülő utazási és szálláskölt
ség,

— nyugállományba helyezettek részére kifizetett 2 havi illetmény 14%-a,
— kapukulcs használati díj,
— kutyanevelési és tartási díj,
— őrizetesek előállításával és kísérésével (nem csoportos) kapcsolatban 

felmerülő utazási költség. (A kísérő — állományba tartozó — utazási 
költsége a 02/31 Belföldi kiküldetési és áthelyezési költség kv. tételt 
terheli.),

— szabadult őrizetes és szabálysértés m iatt elzártak utazási költsége, 
amennyiben letéti pénzzel nem rendelkeznek,

— előállítottak utazási költsége,
— házi fogdában foglalkoztatott őrizetesek m unka jutalma,
— rendőrségi fogdában elhelyezett, szabálysértésért elítéltek munkadíja,
— külföldi állampolgárok visszatartásával, kiutasításával kapcsolatos tol

mácsolási, utazási, ruházati, stb. költség,
— kitoloncoltak utazási költsége,

— kényszerelvonással kapcsolatos utazási költség,

— lakbérhozzájárulás,

— sor- és növendék állományúak, valam int tartalékos tiszti kiképzésre 
behívottak dohányköltsége,
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— hivatásos állományúak részére razziák és árvízvédelmi stb. munka 
alkalmával biztosított cigaretta járandóság,

— önkéntes rendőrök, határőrök ellátási költségei pl.
------- jutalmazási költség,
------- - kitüntetéssel stb. járó pénzjutalom,
------- utazási, élelmezési, szállásköltség,
------- sérülés, baleset esetén megillető ellátási költség, (baleseti segély,

orvosi kezelési, gyógyszer, mentőkocsi használati, kórházi ápo
lási költség),

------- ruhakoptatási juttatás,
------- egyéb juttatás,

— belügyi .munkát elősegítő, nem állományba tartozó egyéb polgári sze
mélyek jutalmazása, ill. tisziteletdíja, stb.

71. Családi pótlék.

Ezen a költségvetési tételen kerül elszámolásra a hivatásos állományúak, 
kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottak családi pótléka.
Részfoglalkozásúak részére családi pótlék csak akkor számolható el, ha a 
BM-nél levő munkaviszonyuk minősül főfoglalkozásnak.

81. ösztöndíj.
— Egyetemi végzettség megszerzésének elősegítésére létesített — állo

mányba nem tartozók részére adható — társadalm i tanulm ányi ösz
töndíj,

— külföldön tanuló BM beosztottak kiképzési költsége.

91. Társadalombiztosítási készpénzsegély.

A jogosult állományba tartozók részére fizethető gyermekgondozási se
gély.

92. Munkabérkiegészítés.

A BM állományába tartozó hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári 
alkalmazottak, valam int egyéb főállásban foglalkoztatottak, gyermekgon
dozási segélyen levők munkabérkiegészítése.
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03. FENNTARTÁSI KIADÁS

Ezen a rovaton kell elszámolni az állóeszközök (ingatlanok és tartozékaik, szak
mai berendezések és felszerelések, járm űvek, stb.) állagmegóvásával, üzemké
pes állapotban való tartásával összefüggő fenntartási, javítási (beleértve a házi
lagos karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése 
is) és a jogi személyekkel végeztetett tervezési, bevizsgálási, szakértői kiadáso
kat. Továbbá a működéshez szükséges valamennyi más rovatra nem tartozó 
egyéb (pl.: takarítás, irodaszer és nyomdai termék, fűtés, áram  és egyéb energia, 
mosás, mindenféle koszorúzása költség, stb.), valamint a szolgáltatás jellegű (pl.: 
tömeges személy és teherszállítás, postaköltség, a bérek után fizetett társada
lombiztosítási járulék és egyéb szolgáltatás) kiadásokat.

A nem javítási és karbantartási célokat szolgáló alkatrészeket, felszerelési cik
keket, eszközöket, stb. általában a 05. Beszerzés kv. rovat terhére kell elszá
molni.

Itt kell elszámolni még a BM kezelésű, .ill. bérleményű sportlétesítmények, to
vábbá a közétkeztetések, klubok, hétvégi pihenő- és csónakházak fenntartási 
kiadásait (épületek, sportpályák és azok berendezési, felszerelési tárgyainak 
karbantartása, javítása, továbbá takarítás, fűtés, világítás, berendezési textil 
mosatás, stb.).

11. Ingatlan fenntartás.
— Épületek (közétkeztetések, szolgálati lakások, pihenő- és csónakházak 

is), épület-felszerelések (beleértve pl. a vízszívó, stb. motorok átteker- 
cselése), akadálypályák, lőterek és sportpályák (kivéve a lőtéri és 
sportpálya felszerelések és berendezések), továbbá nyári .táborok vál
lalati, vagy házilagos karbantartása és javítása, ill. ahhoz szükséges 
anyagok beszerzése. (Épületzárak is).
Az egy épületen (építményen) végzett felújítási és építési munkákat, 
ha ezek költségének együttes összege 50 000 Ft alatt van, karbantar
tásnak kell tekinteni.
A nem BM kezelésben lévő épületek, stb. külső (kivéve ha a bérleti 
szerződésben m ásként történt a megállapodás), a BM kezelésben lévő 
lakóházaknak pedig a belső (lakót terhelő) karbantartása és javítása 
sem ezen, sem más tételen nem számolható el,

— telkek, udvarok, parkok, kertek karbantartása (pl. szántás, trágyázás, 
növényzet és gyümölcsfák ápolása, stb.), karbantartó  eszközök (pl. 
hólapát, utcaseprő-lapát, stb.) és anyagok (pl. síkos járdák felszórá
sához szükséges só, permetező anyag, stb.) pótlása ill. beszerzése,

— konyha és virágkertészet ingatlanának és ingó felszereléseinek kar
bantartása, javítása, a szükséges karbantartó  és javító anyagok be
szerzése, a kertészet trágya, és a virágkertészet vetőmag és palánta 
szükséglete.
A konyhakertészet részére a vetőmagvakat és palántákat az élelme
zési forintnorm a terhére (04/11 Élelmezés kv. tételen) kell elszámolni,

— épületek, építmények elektromos berendezéseinek, gépeinek érintés
védelmével (nullázás) kapcsolatos szerelés,

— áramátkapcsolás,
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— takarító, ill. tisztogató anyagok és eszközök,
— vállalati úton végeztetett nagytakarítás költsége abban az esetben, ha 

a meglévő takarító  személyzet egyes különleges m unkákat elvégezni 
nem tud (pl. emeleti külső ablakok tisztítása, stb.),

— féregtelenítéssel kapcsolatos anyag- és szolgáltatás jellegű kiadások,
— minden egyéb ingatlan-karbantartással kapcsolatos egyéb kiadás.

A felvonók és kazánok bevizsgálásával, az épületek és épületfelszerelések 
karbantartásával, stb. kapcsolatos — nem természetes személyek részére 
kifizetésre kerülő — szakértői, érintésvédelmi, tűzvédelmi, stb., ill. te r
vezői díjat a 03/76 Egyéb szolgáltatás kv. tételen kell elszámolni.

21. Iroda és egyéb szakmai felszerelés fenntartás.

Az irodai és elhelyezési felszerelések fenntartásához, karbantartásához, 
javításához, valam int a saját rezsiben végzett felújításokhoz szükséges 
anyagok beszerzése. így:
— iroda, szoba (háló, stb.) és egyéb bútorok (fa és fém) függönyök, sző

nyegek, kályhák, stb., valam int ezek tartozékai (pl. bútorzárak),
— rak tári berendezések és felszerelések,
— irodagépek,
— irodagépek működtetéséhez szolgáló telepek, elemek,
— laboratórium i vegyszerek (kivéve a bűnügyi laboratórium  speciális 

vizsgálatához szükséges, az eü. laboratórium ok által is használt anya
gok, melyeket a 04/21 Gyógyszer, vegyszer és gyógyászati segédesz
köz tételen, továbbá az optikai és fényképészeti anyaggal kapcso
latos laboratórium i vegyszereket, valam int a filmeket, melyeket a 
05/43 Optikai-, fényképészeti-, film-, operatív- és számítástech
nikai anyag kv. tételen kell elszámolni),

— irodaeszközök (töltőtoll, fűző-, hegyező-, sorszámozó-, stb. gép),
— eü. és tisztálkodási papíranyagok,
— épület tűzoltó készülékeinek karbantartása, újratöltése,
— saját rezsiben végzett, házilagos karbantartáshoz és javításhoz szük

séges anyagok beszerzése,
— vizen lévő kikötő és felszereléseik javítási, karbantartása,
— fegyverzeti és optikai felszerelés fenntartás. A fegyverzeti berendezé

sek, felszerelések karbantartásához és javításához szükséges anyagok 
beszerzése, utánpótlása,

— légoltalmi, vegyvédelmi felszerelés fenntartás. A légoltalmi vegyvé
delmi berendezések, felszerelések karbantartásához és javításához 
szükséges anyagok beszerzése, utánpótlása,

— híradástechnikai felszerelés fenntartás. A híradóberendezések, felsze
relések karbantartásához és javításához szükséges alkatrészek és anya
gok beszerzése, utánpótlása (aktív és passzív alkatrészek, izzók, h ír
adóberendezések tartozékai, távbeszélő központok és készülékek, va
lam int távgépíró berendezések alkatrészei), továbbá a vállalati úton 
végeztetett karbantartás és javítás költségei,
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— egyéb szakmai felszerelés fenntartás. Az egyéb szakmai felszerelések, 
berendezések karbantartásához, utánpótlásához szükséges anyagok 
beszerzése. Pl.:
------- szerszámnyél, ácskapocs, szegecs, alátét, köszörű- és csiszolókő,

ill. anyag, hegesztőpor, nyersgumi. azbesztáru, varrószíj, zsinór, 
cövek, fadöngölő, kendertömítés, vegyianyag, gáz, klf. huzal, ív- 
és vetítőszén, magnetofon szalag ragasztó, filmkapocs, csontolaj, 
gumikábel, ujjnvomatrögzítő anyag, varrótű, szabászdeszka, 
térddeszka és vállfa,

------- az élelmiszerek tartósításához szükséges jég,
------- fogvájó, és papírszalvéta,
------- élelmiszerek tárolásához és kiszolgálásához, valam int az állo

m ány ruházata csomagolásához (nátronzsák) szükséges papír,
------- háziműhelyek berendezésének, felszerelésének karbantartása és

javítása,
------- egyéb szakmai anyagok utánpótlása (pl. alkohol-szondák mosa

tása, töltése és utánpótlása),
------- nem szolgálati célra használt vízijármű, klgs. tűzoltó anyagok

beszerzése és szakköri berendezések, felszerelések karbantar
tása és javítása (kivéve azon fogyóanyagokat, amelyek beszer
zése a szakköri tagokat terhelik),

—• — egyéb szakmai, laboratórium i vegyszerek beszerzése.

22. Irodaszer és nyomdai termék.
— író-, nyomópapírok pl.: irodai és csomagoló papír, itatós, rajzpapír, 

tg. papír, különféle iroda- és híradástechnikai gépekhez való papír, 
karton, lemez,

— papírfeldolgozó ipari termékek pl.: füzet, papír, boríték, naptár, 
jegyzettömb, iratrendező, mappa, album, stb.,

— egyéb nyomdaipari és papírfeldolgozóipari term ékek pl.: címke, eny
vezett papír, tálca,

— vegyi és műszaki anyagok pl.: indigó, írógépszalag, fénymásolópapír, 
festék, lakk, szesz, tinta, bélyegző-, jelzőfesték, tus, ragasztó, bélyegző- 
párna, gombfesték, kréta,

— faipari term ékek pl.: vonalzók, rajzeszközök, ecset és egyéb irodafel
szerelés,

— írószer, irodaszer pl.: iron, ironbetét, írótoll, töltőtoll, golyóstoll, toll
betét, rajzszeg, irodafelszerelési gép és egyéb felszerelési cikk, radír, 
körző, egyéb rajzeszköz, segédeszköz, számolóeszköz,

— ügyviteli (általános és speciális) és egyéb nyom tatványok (személyi 
igazolvány, BM szolgálati, önkéntes segítői, stb. igazolvány, útlevél, 
vízumlap, kitüntetési okmány, emléklap) beszerzése, ill. előállítása,

— könyvkötés és térkép kasírozás,
— hivatalos lapok, bel- és külföldi sajtótermékek, egyéb tájékoztató ki

adványok beszerzése,
— sajtófigyelő szolgálat költsége,
— térképek menetrendek, 
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— utasítások, tankönyvek, szabályzatok, oktatási anyagok és segédletek 
(jegyzet, szótár, brosúra, stb.),

— egyéb — a tétel jellegének megfelelő — költség.

A papírszalvéta, az élelmiszerek tárolásához és kiszolgálásához szükséges
papír, eü. és tisztálkodási papír beszerzési költségét a 03 21 Iroda és egyéb
szakmai felszerelés fenntartás kv. tételen kell elszámolni.

31. Jármű fenntartás, üzemeltetés.
— Gépjárm űvek (motorkerékpár, személy- és tehergépkocsi, klgs. gép

járm ű, utánfutó, pótkocsi, gépjárműfecskendő, traktor, dömper), vízi
járm űvek (hajó, külmotor, csónaktest), továbbá légijárm űvek karban
tartása, illetve kis és középjavítása,

— a javításához szükséges alkatrészek és tartozékok beszerzése,
— karbantartáshoz szükséges anyagok, eszközök költsége,
— a rendszám táblák beszerzése, ill. előállítása,
— a járműzászlók beszerzése,
— a gépjárm űveken felszerelt (tartozékát képező) rádiók és tűzoltóké- 

készülékek karbantartása, ill. az utóbbiak újratöltése,
— szolgálati motorkerékpárok átalányredszerben történő üzemeltetése 

esetén kifizetendő átalányok összege (karbantartás, üzemanyag),
— szolgálati célra használt személyi tulajdonú m otorkerékpárok után 

fizetett amortizációs költségtérítés,
— saját tulajdonú személygépkocsi KMB szolgálat ellátására történő 

igénybevételéért fizetett átalány összege,
— járm űvek üzemanyag szükséglete. Pl.:

------- a gép-, légi- és vízijárművek, egyéb belsőégésű motorok, m un
kagépek, üzemeltetéséhez, valam int a tűzvédelmi kísérletekhez 
szükséges hajtó-, kenő-, karbantartó- és vegyianyagok beszer
zése. Az üzemanyag szállításával kapcsolatban felmerülő költ
séget a 03/71 Szállítás kv. tételen kell elszámolni,

— — gépjárm ű szolgálatok közötti m unkaversenyben elért eredmé
nyekért visszaadható összegek, pl.: gépjárművezetők részére a 
szocialista munkaversenyben, valam int az üzemanyag-fogyasz
tásban elért m egtakarításokért kifizetett jutalm ak, prémiumok. 
A gépjárművezetők egyéni vállalásainak díjazásáért pl.: a km 
futási alapszint túlteljesítéséért és a balesetmentes közlekedés 
km szintjeinek teljesítéséért és üzemanyag m egtakarításért járó 
összegeket a 01/71 Egyéb bérek kv. tétel terhére kell elszá
molni,

------- üzemanyag-tároló edények beszerzése,
— Egyéb járm ű fenntartás. Pl.:

------- a kerékpárok karbantartása, kis- és középjavítása, továbbá
valamennyi kerékpáralkatrész — ideértve a köpeny, tömlő, di
namó, világítófej, stb. — beszerzése és üzemeltetése,

------- kertészeti járm űvek (fűnyíró, stb.) karbantartása, és üzemelte
tetése, #
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------- fogatolt járm űvek, ló- és kutyafelszerelések (szerszámok), to
vábbá teherszánok és szántalpak karbantartása és javítása, 
valam int a  javításhoz, karbantartáshoz szükséges anyagok.

41. Fűtés.
—• Objektumok fűtéséhez, továbbá főzéshez, fürdetéshez, stb. szükséges 

tüzelőanyag (szén, fa, olaj, stb.), valam int a begyújtáshoz szükséges 
anyag (aprófa és gyufa, stb.) beszerzése,

— fűtőanyag tárolására szolgáló edényzet költsége,
— szolgáltatott központi és egyéb fűtés díja.

A tüzelő szállításával kapcsolatos költséget a 03 71 Szállítás kv. tételen
kell elszámolni.

42. Világítás és ipari áram.
— Izzólámpa és fénycső (belső helyiség és külső-udvar, park, stb.) vilá

gítás áram  költsége,
— szolgáltatott világítás díja (transzformálási veszteség is),
— ipari áram  fogyasztás (felvonó, elektromotor, stb.) díja,
— világítási eszközök (pl.: kőolaj, gáz, gyertya, villanyégő, fénycső, lám

paüveg, továbbá zseblámpa, zseblámpaégő, elem és zseblámpátok) be
szerzése.

51. Ruházat és egyéb textília karbantartás.
— Használatba vett ruházat (sorállománvúak, újoncok, tartalékos kikép

zésre bevonulok ruházata, a gyakorló ruházat, a védő- és m unkaruhák, 
kórházi, gyógyintézeti, gyermekintézményi, stb. ellátottak ruházata, a 
konyhai, az étkezdei és a szakács ruházat, a berendezési textil, az ágy
nemű) és a rak tári ruházati készletek karbantartása, javítása,

— karbantartáshoz és javításhoz szükséges anyagok (beleértve a gombok, 
kapcsok, sapkajelvények is),

— tisztasági felszerelések (tükör, vállfa, ruhakefe, sárkefe, fényesítő- 
kefe, vasaló, varrótű, cérna, gomb. állomány jelzés, folttisztító benzin, 
stb.) beszerzése, ill. utánpótlása,

— sorállományúak, újonc és tartalékos kiképzésre behívottak, védőru
házattal ellátottak, eü. intézetbe beutaltak és egyéb ellátottak ruhá
zatának karbantartása,

— legénységi, őr- és ügyeleti szobák, eü. és egyéb intézmények, szállások, 
otthonok, gyengélkedőszobák ágyneműinek karbantartása,

— berendezési, étterm i és konyhai textília, valam int egyéb ruházati 
anyag, továbbá fegyver-vászon kiegészítő cikkek, mosatása, ill. vegy- 
tisztítása,

— saját kezelésű mosodák mosószer szükséglete,
— bőrruházat festése.

A cipész és szabóműhely felszerelés karbantartását és javítását a 03 21
Iroda és egyéb szakmai felszerelés fenntartás, míg a műhely felszerelé
sének beszerzését a 05/46 Műszaki felszerelés kv. tételen kell elszámolni.
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61. Egyéb fenntartási kiadások.
— Takarmány, ill. tápanyag (szolgálati és sportlovak, valam int kutyák 

részére), alomszalma, egyéb szalma beszerzése,
— szappan, borotvaszappan beszerzése tisztálkodáshoz, ill. kézhez fizet

hető összege,
— őrizetesek tisztálkodásával kapcsolatos egyéb költség (pl.: borotva- 

penge, ill. borotválás, haivágás, fogkrém, eü. vatta, stb.),
— dekorálás! (épületek és elhelyezési körletek országos ünnepségek, stb. 

alkalmával történő külső és belső dekorálása) anyag és szolgáltatás- 
jellegű költség,
pl.: képek, festmények, gipszplakettek, szobrok, címerek, textílanya- 
gok, virágok (dísznövények), festékek, papíranyagok, ecsetek, fa- és 
vasanyagok, szegek, stb. beszerzése, vállalati úton végeztetett deko
rálás, fényképezési költség. (Csapatzászló és fegyverátadás-átvételé
nek, kiváló beosztottak, hősi halottak családtagjainak, kiképzési tem a
tikában szereplő versenyek, kabinetanyagok, oktató és módszertani 
bemutatók megrörökítése).
Az épülethomlokzati zászlók beszerzését a 05/11 Bútorzat és beren
dezési tárgy kv. tételen kell elszámolni,

— klf. kísérletek (ruházati anyagok bevizsgálása, kórházi és bűnügyi 
laboratórium ban folytatott, továbbá tűzvédelmi és egyéb célokat szol
gáló kutatások, kísérletek) költségei (pl.: a jogi személyekkel végez
tetett tervezési, szak véleményezési, rajzkészítési munka) prototípus és 
null-széria elkészítése, ill. gyártása.
Kivételt képeznek a tűzvédelmi, optikai-, fényképészeti-, film-, ope
ra tív  és híradástechnikai kísérletekkel kapcsolatos prototípusok és 
null-szériák előállítási, ill. gyártási költsége, melyeket a 05. Beszerzés 
kv. rovaton, jellegüknek megfelelő tételen kell elszámolni,

— oktató-, játék- és diafilmek gyártása, ill. beszerzése, filmek szinkroni
zálása, sokszorosítása, másolása, hangosítása, valam int felújítása.
A filmek gyártásával kapcsolatos valamennyi bér- és egyéb jellegű 
kiadást (pl.: szövegkönyv, forgatókönyv, írói, lektorálási, szakértői díj, 
stb.) ezen a tételen kell elszámolni,

— szolgálati kutyák átalányrendszerben történő ellátása esetén folyó
sítandó átalány összege,

— valam int minden egyéb, fenntartással kapcsolatos költség.

71. Szállítás.
— Közúton, vasúton, vizen és légi úton történő tömeges személyszállí

tás (pl.: határmegerősítések, razziák, gyermekszállítások, stb.) és 
áruszállítás (pl.: tüzelőanyag, berendezési és felszerelési tárgy, élel
mezési nyersanyag, állat, stb.) költsége, beleértve a m agánfuvarral 
történő szállításé is,

— filmszállítással kapcsolatos díjak,
— tömeges révátkelés (személy és járm ű), továbbá hajóvontatás költsége,
— egyéb szállítási költség.

72. Közműdíj.
Víz-, csatorna-, szemétfuvarozási, kéményseprési és egyéb közmű díjak.
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73. Postai szolgáltatás.
— Távbeszélő állomások, berendezések és távgépírók alap-, bérleti, kar

bantartási díja, beszélgetési és összeköttetési (helyi, távolsági és kül
földi) díjak, vonalköltségek,

— „D” hálózat karbantartási költsége,
— postai telex állomások alap- és levelezési díja,
— távbeszélő állomások (pl.: fővonal, társas és váltórendszerű állomás, 

mellékállomás, soros- és visszahívó készülék, egyéb mellékberende
zés, tűz jelentő váltóközponti adapter) felszerelése, áthelyezése és belé
pési díja,

— levélpostai, csomagküldemények és postautalványok bérmentesítési 
díja,

— újoncok ruházatának postai hazaszállítása,
— postai és MNB nyom tatványok beszerzése,
— táv ira ti díjak,
— postafiókok bérleti díja,
— műsorvevő rádiók (vezetékes, egyéb, normál és gépkocsiba szerelt, 

stb.), valam int televíziók előfizetési díja,
— kábelhálózat fenntartási és tarifális díjai,
— egyéb postai szolgáltatások díja.
E tételen kell elszámolni az önkéntes segítők szolgálati tevékenységével
kapcsolatban előforduló postaköltségeket is.

74. Társadalombiztosítási járulék.
— M unkabérek után fizetett társadalombiztosítási járulék,
— nyugállományba vonultak részére folyósítandó 2 havi illetmény 86%-a,
— a polgári alkalmazottak táppénze, gyermekápolási táppénz, továbbá 

a terhességi-gyermekágyi segély címén kifizetésre kerülő összegek,
— szolgálati, ill. munkaviszony alapján járó anyasági, ill. temetési se

gély,
— gümőkóros betegeknek járó rendszeres anyagi támogatás.

75. Közteher.
— Ingatlanok után fizetendő házadó,
— forgalmi adó (a saját kezelésben folytatott vendéglátóipari és filmve

títési tevékenység, valam int sertésvágás után),
— gépjárm űvek biztosítási díja,
— kormány-légiközlekedés biztosítási díja.

76. Egyéb szolgáltatás.
— Sorállományúak, tartalékos kiképzésre bevonulók, szakácsok, tanfo

lyam - és iskolahallgatók, stb. fürdetési költsége (ahol saját fürdő 
nincs),

— újoncok hajv ágatása,
— fenyítésüket honvéd helyőrségi fogdában töltő BM sorállományúak 

hajvágatási és borotválási költsége,
— emlékművek, em léktáblák, hősi halottak emlékműveinek koszorúzása,
— egyéb koszorúzási költség,
— a költségvetés terhére elszámolható temetési költségek,
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— elhalálozott belügyi dolgozók .temetése alkalmával felmerülő koszo
rúzás,

— BM költségére temetendő halottak szállítása,
— BM nyugdíjasok és az elhu nytak közvetlen hozzátartozói részére enge

délyezett szociális segély,
— beteglátogatási költség,
— bevonuló és leszerelő sorállományúak fényképezési díja,
— gyógyüdültetés költségei,
— Duna Művészegyüttes tagjainak tisztálkodási költsége,
— raktározási és tárolási díj,
— parthasználati díj,
— kocsiálláspénz és fekbér,
— göngyölegveszteség, ill. értékcsökkenés,
— belügyi szervek, ill. beosztottak által polgári személyekben, idegen 

tárgyakban okozott károk megtérítése,
— kisajátítási költség,
— belügyi szolgálat teljesítése, vagy annak segítése közben megrongált, 

vagy tönkrem ent személyi felszerelés (ruházat, lábbeli, stb.) megtérí
tése, tekintet nélkül arra, hogy a károsult állományába tartozó-e, vagy 
polgári (önkéntes segítő) személy,

— perköltség, kötbér, kamat, bírság,
— pénztárhiány megtérítése,
— leíró és fordító irodák részére fizetendő leírási, fordítási díjak,
— jogi személyek részére fizetendő egyéb, más rovatra, ül. .tételre nem 

tartozó szolgáltatás jellegű költségek (pl.: rajzkészítési, fénymásolási, 
szakértői, kiképzési, tervezési, stb. tevékenység díja),

— közérdekű hirdetési (bűnügyi, közlekedési, közigazgatási, toborzás, 
lövészet, stb.) díj, valam int az ezzel kapcsolatos — hirdetővállalat ál
tal végzett — ragasztási költség,

— ingó dolgok (író-, számológépek, göngyölegek, stb.) bérleti díja,
— ingatlanok bérleti díja,
— kiképzéssel kapcsolatosan beszerzett uszodajegyek ára,
— gépi erővel történő favágás,
— ingatlanvásárlás alkalmával az ingatlan közvetítő szervek által fel

számított készkiadások és becslési díjak,
— védői díjak (amennyiben az igénybe vett védő ügyvédi munkaközös

ség tagja),
— külső szervek által szervezett tanfolyamokon felmerülő részvételi díj,
— külföldre távozó gépkocsi jogosítvány-díja,
— BM gépjárm űvek rendszámtábla-, forgalmi engedély- és vizsgadíja,
— vízjogi engedélyezés, stb. bejegyzési díja,
— „M” készletek biztosításáért és raktározásért fizetett térítési díj,
— balesetvédelmi előadáshoz szükséges film- kölcsönzési díj,
— áram m érők átírása,
— MNB beszedési megbízás után felszámított jutalék (csak folyószámlás 

szerveknél),
— járatlevél átírás költsége,
— egyéb, más tételre nem tartozó szolgáltatások.
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04. MŰKÖDÉSI KIADÁS

Ezen a rovaton kell elszámolni az állomány és a BM által ellátottak élelmezési, 
egészségügyi, ruházati, sport és kulturális célú költségeit, a BM szervek speciá
lis kiadásait, valam int az állat-egészségügyi ellátást.

11. Élelmezés.
— Sorállományúak, tartalékos kiképzésre behívottak, kórházi és szana

tóriumi betegek, tanfolyam  és iskolahallgatók, a jóléti intézmények 
ellátottainak normaélelmezése, továbbá a normaélelmezésben térítés 
ellenében résztvevők élelmezési nyersanyag költsége,

— „M” célú étel és konzerv beszerzése,
— tartalék-készlet,
— ügyeleti szolgálatot ellátók részére kifizetett élelmezési költségtérítés,
— készültségi és egyéb szolgálatra beosztottak, egységben kiküldetést 

teljesítők (csak a csapatalakulatoknál), valam int az árvízvédelmi és 
egyéb elemi csapással kapcsolatos m unkán résztvevők élelmezési költ
sége,

— védőétel és melegítő ital,
— autópálya rendőri biztosításában résztvevők hűsítő ital ellátása.
— Duna Művészegyüttes tagjainak kalóriapénze,
— klf. élelmezési pótlékok (beleértve a repülőgépvezetők és technikusok 

élm. pótlékát és a  Rendőrtiszti Főiskola hallgatóinak napidíj-átalányát 
is),

— pártrendezvények (vezetőség, küldött, stb. választás) élelmezési költ
ségei,

— Külügyi Osztály, Központi Konyha és Központi Klub élm. nyersanyag, 
stb. szükséglete,

— őrizetesek és szabálysértés m iatt elzártak élelmezése, valamint az előb
biek élelmezési és cigaretta kedvezménye,

— szolgáltatott (vendéglátóipari) élelmezésben részesülő őrizetesek étkez- 
zése után felszámított rezsiköltség,

— pénzzel nem rendelkező szabadlábon levő — ellátandó — külföldi ál
lampolgárságú gyanúsított élelmezési költsége,

— konyhakertészeti vetőmagvak, palánták, gyümölcsfák, valam int a saját 
hizlalásra szolgáló háziállat-tartás (hizlalás, tenyésztés, beleértve hús
vizsgálat, takarm ány termelés, szántás, boronálás), továbbá a tak ar
karm ány beszerzési költsége,

— normaélelmezésnél felmerülő vendéglátási élm. költség,
— egyéb élelmezési költség.

21. Gyógyszer, vegyszer és gyógyászati segédeszköz.
— Gyógyszerek, kötszerek, vegyszerek és gyógyászati segédeszközök be

szerzése (beleértve az őrizetesek részére szükségessé vált gyógyszerek 
is),
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— bűnügyi laboratórium  speciális vizsgálatához szükséges, az eü. labo
ratórium ok által is használt anyagok beszerzése,

— gyógyászati segédanyag,
— vizsgálati anyagok csomagoló eszközei,
— egyéb vizsgálati anyagok csomagoló eszközei,
— egyéb egészségügyi ellátás

------- BM rendelő hiányában SzTK rendelőben, vagy magán orvossal
végeztetett fogpótlási költség,

------- különleges gyógykezelési költség,
------- kiszolgáltatott gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos térítési

díj,
------- gyógyintézeti szolgáltatás igénybevételéért, ill. beteg-ellátásért

fizetendő térítés,
— állategészségügyi ellátási költségek. Pl.:

------- esetenként igénybe vett állatorvosi költségek és díjak,
------- a lovak, kutyák, stb. ápolásához szükséges gyógyszerek, köt

szerek, oltási, az állatok kórházi ápolási, továbbá a lovak pat
kolási költsége.

31. Hivatásos- és kinevezett polgári állomány ruházati ellátása.
Hivatásos állomány és kinevezett polgári alkalmazottak alapfelszerelési, 
utánpótlási ruházati illetménye, továbbá előléptetés esetén kiadott vál
lap, vállszalag beszerzési költsége és azok bevarrási munkadíja.

32. Sor-, növendék- és tartalékos állomány ruházati ellátása.
— Sor-, növendék- és tartalékos állomány ruházata és
— ruhakoptatási járuléka.

33. Védő- és munkaruha ellátás.
— Védő- és m unkaruházat, kórházi (az ellátottak — betegek — ruházata, 

az ágyneműk, és egyéb kórházi ruházati cikkek kivételével, melyek 
a 04/34 Egyéb ruházat és textília beszerzés kv. tételre tartoznak) és 
szakács ruházat,

— form aruházat beszerzése.

34. Egyéb ruházat és textília beszerzés.
— Személyi és egység felszerelés (állományviszonyra tekintet nélkül),
— sátrak és sátor kiegészítő cikkek,
— autó üléshuzat beszerzés,
— ágyneműk,
— a 04/33 Védő- és m unkaruha ellátás kv. tételre nem tartozó egyéb 

kórházi ruházati cikkek, konyhai és étkezdei textil, molinók, karszala
gok, stb.,

— ellátottak — ápoltak, gondozottak — ruházata,
— őrizetesek részére biztosított ruházati anyagok,
— operatív célokra szolgáló ruházat,
— polgári állományúak ruhakoptatási illetménye,
— zsák, (textil, műanyag stb.),
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— érmek és jelvények beszerzése,
— belügyi szervek zászlóavatása alkalmával felmerülő zászló, zászlószalag 

és szeg készíttetése, ill. beszerzése.

41. Kulturális célú működési kiadások.
E tételen kell elszámolni — a klubok kivételével — valamennyi kultu
rális tevékenységgel kapcsolatos költséget az anyagjellegű beszerzések ki
vételével. A klubok e költségeiket jellegének megfelelő tételen számolják 
el.
— Hivatásos állományúak és főfoglalkozású polgári alkalmazottak ré

szére — a klubbal nem rendelkező szerveknél — biztosított kulturális 
költségek. Ilyenek lehetnek:
------- saját művészeti csoportok fellépésével kapcsolatos kiadás,
------- vetélkedőn, kulturális versenyen, irodalmi pályázaton résztvevő

meghívott (zsűri, stb.) költségei,
------- kulturális jellegű anyagok (táncruha, színpadi függöny, stb.)

textíliák karbantartása, javítása, továbbá mosatása és tisztítása, 
------- ének, tánc és zenetanár, kulturcsoportvezető, valam int szakkör

vezető díjazása (szerződéses, vagy megbízásos munkaviszony
ban),

------- népművelési ism eretterjesztő előadók díja,
------- TIT előadók utazási és szállásköltsége,
------- kulturális rendezvények alkalmával — nemzeti és nemzetközi

ünnepeken, stb. — fellépő hivatásos művészek, zenészek tisz
teletdíja és a fizetendő szerzői jogdíj,

------- műsoros előadásokkal, valam int zenészek közvetítésével kap
csolatos szerzői jogdíj, ill. közvetítési díj,

------- tiszteletdíjban nem részesülő meghívott előadók és előadó mű
vészek, valam int nem hivatásos kulturcsoportok megvendége- 
lése,

------- ismeretterjesztő, stb. előadásokkal kapcsolatban felmerülő film
kölcsönzési díj,

------- társadalm i ünnepségek (névadó, házasság) megrendezése (ven
déglátási és ajándékozási költségek kivételével),

------- kollektív rendezvényekhez (kirándulás stb.) hozzájárulás,
------- képzőművészeti alkotások beszerzése,
------- Duna Művészegyüttes és a szimfonikus zenekar tagjai részére

kifizetett festékpénz, ill. hangszer karbantartási költsége, '
— a kulturális norma terhére (hőr. és FRE szerveknél) teljesíthető ki

adások. Ilyenek lehetnek:
------- szórakoztató eszközök: sakk, dominó, klf. társasjáték, hangle

mez, diafilm, stb.,
------- dekorációs és szemléltető eszközök: kép, reprodukció, térkép,

zászló és egyéb dekorációs, illetve szemléltető anyag, továbbá 
különféle kiállítások anyagának beszerzése,

------- szakkörök és kulturcsoportok anyagi és szolgáltatás jellegű
működési kiadásai: táncruha, fotólaboratóriumi fogyóanyag, 
szakköri felszerelés, stb. (vegyszer, film, másoló és nagyító-
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papír kivételével, melyet a laboratórium ot igénybe vevőnek kell 
biztosítania), műsorfüzet, kotta, tánckoreográfia, színjátszási 
kellék és egyéb kisebb értékű fogyóanyag beszerzése, továbbá 
jelmez- és hangszerkölcsönzési díj, mezek, táncruhák, mosatása,

------- koreográfiái, pályázati, hangszerelési, stb. díj,
------- kottamásolás,
------- szakkörök, kulturcsoportok személyi jellegű működési kiadásai:

a polgári szakkörvezetők és a meghívott külső előadók, továbbá 
a kulturcsoportok oktatóinak díjazása. A tiszteletdíjban nem 
részesülő, nem hivatásos meghívott kultu rcsoportok vendéglá
tása, továbbá hivatásos kulturcsoportok, színházi együttesek, 
színészek, stb. fellépési költsége,

------- műsoros előadásokkal, valam int zenészek közvetítésével kapcso
latos szerzői jogdíj, ill. közvetítési díj,

------- kultúr versenyek rendezése: a ku ltúr versenyek, helyezettjeinek
jutalmazása, illetve díjazása és a versenyek rendezésével kap
csolatban felmerülő egyéb kiadások,

------- kulturális anyagok karbantartása és felújítása (kivéve a film
felvevőgép, filmvetítő, rádió, mozigép, a televízió javítás, kép
csőcsere és tv. antenna szerelési költsége, melyet a 03/21 Iroda 
és egyéb szakmai felszerelés fenntartás, ill. a 06/21 Berendezési 
tárgyak és szakmai felszerelések felújítása kv. tételen kell el
számolni),

------- az igénybe vett saját tulajdonú hangszer javítási költsége,
------- kultúrcsoportnak az egység állomáshelyén kívül történő szerep

lése esetén a kultúrcsoport állományon kívüli, valam int állo
m ányba tartozó tagjainak (oktató, szereplő, stb.) utazási-, élel
mezési (beleértve az üdítő italt is) és szállásköltsége,

------- díszelgő egységek és kiváló harcosok részére esetenként ju tta 
to tt színházjegyek beszerzése,

— mozilátogatási költség, illetve filmkölcsönzési díj a sorállományúak, 
iskola, tanfolyamhallgatók, nyári táborba vezényeltek, kórházban 
ápoltak, valam int az üdülőbe és az úttörőtáborba beutaltak után, 
továbbá a kluboknál,

— színházlátogatási költség a tiszti, tiszthelyettesi iskola és tanfolyam- 
hallgatók uán,

— hajókirándulás és tábortűz rendezése az úttörőtáborozásban résztvevők 
részére,

— ballagási ünnepség rendezése és ajándék csomagok beszerzése (óvodák
ban),

— különféle — általában belépődíjas — rendezvények (színház, bál, stb.) 
költségei (csak kluboknál),

— télapó, ill. fenyőfa ünnepséghez fenyőfa beszerzése és díszítése, vala
mint a Jóléti Intézményeknél még az ajándékcsomagok költsége.

42. Sportcélú működési kiadások.

Itt kell elszámolni a kiképzési és tömegsporttal kapcsolatban felmerülő
— nem anyagbeszerzés jellegű — valamennyi költséget. Ilyenek lehetnek:
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— kiképzési és tömegsport céljait szolgáló felszerelések, beszerzések, 
uszoda, sportpálya bérleti díjai,

— versenyeken közreműködők, továbbá az edzők díjazása, vidéki sze
replés alkalmával az utazási költség, ill. külön m eghatározott esetek
ben az élelmezési költség,

— a sportversenyek rendezése, továbbá a harckiképzési utasításban és 
verseny-naptárban nem szereplő, szervezett sportversenyek helyezett
jeinek díjazása és a versenyek rendezésével kapcsolatban felmerülő 
helyiség, pályabérlet, terem bérlet, uszodabérlet és bíró, stb, díja,

— népi dem okratikus belügyi sporthatóságok közötti versenynaptárban 
szereplő sporttalálkozók, továbbá külföldi sportegyesületekkel való 
versenyek, valam int a belügyi sportbajnokságok (bírói díj, bérleti díj, 
étkezési, mosatási, versenynyomtatvány, stb. költség), a hadsereg
bajnokság megrendezésével kapcsolatos költségek, ill. részvételi költ
ségek, hozzájárulások,

— Dózsa SE céllövő-, motoros- és lovas-szakosztályok versenyeinek költ
ségei,

— versenyzők balesetbiztosítási díja és egyéb biztosítási díj,
— nevezési díjak,
— sporthatósági, szövetségi díj,
— céllövő szakosztályok fegyver-tartási engedélyének díja,
— sportruházat (mez, stb.) karbantartása, javítása, továbbá mosatása és 

tisztítása,
— sportversenyeken felmerülő mentő-, tűzoltó-, stb. szolgálat költségei,
— a sportversenyek játékvezetőinek tiszteletdíja,
— a sporttevékenységgel kapcsolatos egyéb költség.

51. Egyéb működési kiadás.
— BM szervek speciális jellegű kiadásai,
— gyermekintézmények játék és foglalkoztató anyag szükséglete,
— egyéb más rovat, ill. té te l terhére nem tartozó működési kiadás.
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05. BESZERZÉS

Ezen a rovaton kell elszámolni az anyagi—műszaki és technikai szak- és egyéb 
felszerelések, ingatlanok, valamint a nem javítási és karbantartási célokat szol
gáló alkatrészek, tartozékok és anyagok, továbbá a szépirodalmi, politikai, isme
retterjesztő és szakkönyvek beszerzését és végül a kisebb építkezések költségeit.

Az állóeszközök beépítésével, felszerelésével kapcsolatos költségeket azon a költ
ségvetési tételen kell elszámolni, amelyen az állóeszközt beszerezték.

A rovatra tartozó állóeszközök javításához, karbantartásához szükséges alkat
részek és anyagok beszerzését a 03. Fenntartási kiadás kv. rovaton kell elszá
molni.

11. Bútorzat és berendezési tárgy.
— Bútor-, berendezési tárgyak, különféle berendezést kiegészítő anyagok, 

eszközök (szőnyegek, függöny, karnis, terítő, ham utartó, stb.),
— rak tári és irattári állványok (fa, fém) beszerzése.

12. Irodagép és ügyvitel-technika.

— író-, számoló-, pénztár-, számláló-, sorszámozó-, osztályozó-, könyvelő-, 
sokszorosító-, iratmásoló- és nyomdaipari gépek, szárazbélyegzők be
szerzése.

— Karton és mikrofilm tároló berendezések.

E gépek tartozékainak (pl.: gömbfej, henger, program tábla, stb.) és javító
anyagainak beszerzését a 03/21 Iroda és szakmai felszerelés, fenntartás kv. 
tételen kell elszámolni.

21. Könyv.

— Szépirodalmi, politikai, szak- és ism eretterjesztő könyvek beszerzése.

A hőr. szerveknél itt kell elszámolni — a norma terhére — a könyvek 
bekötési költségét (egyéb szerveknél a 03/22 Irodaszer és nyomdai term ék 
kv. tételen).

22. Étkezde és konyhafelszerelés.

Különféle étterm i és konyhafelszerelési gépek, berendezések, eszközök 
és anyagok beszerzése.

31. Kiképzési felszerelés.
— Kiképzési eszközök (általános és lőkiképzési), célanyagok, szemléltető 

eszközök, kiegészítő cikkek,
— oktatógépek, oktatástechnikai eszközök, nyelvi laboratóriumok beszer

zése,
— kabinetek, múzeumok és kiállítások felállításával, a meglevő kiegé

szítésével kapcsolatos összes költségek (beleértve a rajzkészítési, nyom
dai, kasírozási, tervezési, könyvkötési, stb. díj is).
A nem jogi személyek által végzett rajzkészítési, tervezési, stb. m unkák
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díjazását a 02/61 Különféle személyi kiadás kv. tételén kell el
számolni,

— gyakorló- és akadálypályák létesítése, illetve felszerelésének beszer
zése.

32. Kulturális felszerelés.

K ulturális felszerelések (színpadi kellék és anyag, szakköri felszerelés, 
táncruha, tánccsizma, jelmez, stb.) hangszerek, szórakoztató eszközök (TV, 
rádió, lemezjátszó, rex-asztal, kártya, társasjátékok, stb.) és tartozékaik 
(TV-antenna, hanglemez, rexgolyó, dákó, stb.) beszerzése.

33. Sportfelszerelés.

Kiképzési és tömegsport részére szükséges sporteszközök — fegyverek 
kivételével — sportruházat és sportlábbelik, valam int a Dózsa sportegye
sületek céllövő-, motoros- és lovas-szakosztályai sporteszközeinek beszer
zése.

41. Fegyverzeti és pirotechnikai anyag.

Fegyverzeti, lőszer, robbanó, pirotechnikai, optikai eszközök, anyagok 
(beleértve a sportcélú és múzeumi fegyverzeti anyagokat is), és egyéb 
fegyverzeti anyagok, eszközök, felszerelések (kardok, bilincsek, gumibo
tok, könnyfakasztó sprék, akciócsoportok fegyverzeti jellegű cikkei) be
szerzése.

42. Vegyivédelmi szakfelszerelés.
— Speciális vegyivédelmi anyagok és felszerelések (pl.: radiológiai esz

közök, biológiai és vegyivédelmi felszerelések, javító készletek, egyéni 
védőeszközök és felszerelések, ezek tartozékai, vízellátó eszközök, lég
zőkészülékek és szellőző-berendezések, riasztóeszközök, számító- és 
kiképzési eszközök, vegyszerek, fűtő- és anódtelepek, elsötétítő és 
fénycsökkentő felszerelések, életvédelmi felszerelések),

— nem speciális, de vegyvédelmi célokat szolgáló felszerelések, anyagok 
(pl.: különféle műszaki, elhelyezési, ruházati, tűzvédelmi, eü. és élm. 
felszerelési anyagok) beszerzése.

43. Optikai-, fényképészeti-, film-, operatív- és számítástechnikai anyag.
— Fényképezőgépek, objektívek, filmfelvevők, filmvetítők, ITV kép- és 

hangrögzítő berendezések, nagyítógépek, hívógépek, diavetítők, fotó
filmek és papírok, fotólaboratóriumi felszerelések és vegyszerek be
szerzése,

— operatívtechnikai célokat szolgáló eszközök, rejtjeltechnikai eszközök, 
biztonságtechnikai eszközök, rádióelhárítási eszközök, valamint a gépi 
adatfeldolgozás eszközeinek beszerzése,

— m ikrofilmtechnikai berendezések és segédanyagai,
— optikai, fényképészeti, film-, speciáltechnikai kísérletekkel kapcsola

tos prototípusok és n u llszériák  előállítási, ill. gyártási költsége.
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44. Orvosi műszer és felszerelés.
Orvosi műszerek, kórházi, szanatóriumi, rendelőintézeti, laboratóriumi, 
stb. felszerelések beszerzése.

45. Tűzvédelmi szakfelszerelés.
— Tűzvédelmi szakfelszerelések beszerzése, továbbá
— tűzkísérletekkel, kutatásokkal kapcsolatos prototípus és null-széria 

előállítási, illetve gyártási költsége.

46. Műszaki felszerelés.
— Műhely és garázsfelszerelések, gépek, eszközök, villamos forgógépek, 

áramfejlesztők, agregátorok és felszerelések, transzform átorok, akku
mulátorok, akkum ulátortöltők, hegesztő, forrasztó készülékek és fel
szerelések, légkompresszorok, szivattyúk, mezőgazdasági gépek és fel
szerelések, elektromos targoncák, emelők, gépjárm ű diagnosztikai-el
lenőrző és javító felszerelések,

— nem speciális hír. technikai és elektrotechnikai laboratórium i műsze
rek, felszerelések, mikrofonok, erősítő- és hangosító berendezések, fel
szerelések,

— vegyi, mechanikai laboratórium i műszerek, technikai eszközök és 
helyszínelő felszerelések,

— mérőeszközök, gépi szerszámok, szakipari felszerelések, (kulcsok, 
fogók, csavarhúzók, kalapácsok, vágó-, lyukasztó szerszámok, resze- 
lők, ráspolyok, gyalúk, furdancsok, fúrók, vésők, kőműves-, víz-, gáz-, 
villanyszerelő-, üvegező-, cipész-, fodrász-, mezőgazdasági szerszámok, 
stb.),

— hadi műszaki felszerelések,
— akció csoportok részére speciális műszaki felszerelések (kivéve a fegy

verzeti jellegűeket) és
— úszóházak, javító dokkok beszerzése.

51. Jármű.
Gépjárművek (személygépkocsik, tehergépkocsik, vontatók, társasgépko
csik, speciális gépkocsik, egyéb gépjárművek, m otorkerékpárok, stb.) vízi
járm űvek (hajók, kishajók, motorcsónakok), légijárm űvek (repülőgépek, 
helikopterek), pótkocsik és utánfutók, kerékpárok, valam int az autórádiók 
beszerzése.

61. Vonatanyag és élőleltár.
— Fogatolt járm űvek, ló- és kutya felszerelések (beleértve a kiképzési 

célokat szolgálókat is),
— kutyaházak és boxok,
— ló- és kutya-beszerzés (szolgálati és sport célra).

71. Híradófelszerelés.
— Híradófelszerelések pl.: távbeszélő- és távgépíró központok, rádió adó

vevő berendezések, távbeszélő és távgépíró berendezések, adatátviteli
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és átviteltechnikai berendezések, képtávírók, egységes diszpécser köz
pontok és azok különféle hangrögzítő rendszertechnikai berendezései, 
a különféle típusú jelentéstárolók, speciális híradástechnikai célú elek
tromos és elektronikus mérő- és más célműszerek beszerzése.
A híradástechnikához is használt, de nem kifejezetten híradástechni
kai jellegű anyagokat a term észetüknek megfelelő kv. tételen kell el
számolni,

— a híradástechnikai kísérletekkel kapcsolatos prototípusok és null-szé- 
riák előállítási, ill. gyártási költsége.

72. Hírhálózat építés.
— A BM hírhálózatának építése (hírközlő berendezésekhez és felszerelé

sekhez szükséges kábelek, adatátviteli vonalak és vezetékek építési 
költségei),

— szolgálati távbeszélők felszerelésével kapcsolatos vonalépítés.

81. Egyéb beszerzés.
— Ingatlan és barakk vásárlás,
— esetenként, külön rendelkezés alapján megjelölt jogcímek.

91. Kisebb építkezés.
Jellegüknél fogva beruházásnak, vagy felújításnak minősülő olyan építési 
m unkák elszámolása (beleértve épület belső átalakítás, belső víz-, csa
tornahálózat megépítése és bekötése a külső gerincvezetékre, barakk fel
állítás és téliesítés, stb.), melyek kivitelezésének összes költsége egyeden
ként (munkánként) a 100 00,— Ft-ot nem haladja meg.
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06. FELÚJÍTÁS

Ezen a rovaton kell elszámolni az állóeszközök (ingatlanok és tartozékaik, szak
mai felszerelések, berendezések, járm űvek, határzár és sorompók, stb.) felújítá
sával, átépítésével járó (nagyjavítási), valam int az állóeszközök lényeges alkat
részei cseréjével kapcsolatos kiadásokat. E rovatot terheli továbbá az utak, 
kutak és egyéb mélyépítmények, a határzár, stb. karbantartása (beleértve a fel
újításhoz és karbantartáshoz szükséges anyagok beszerzése) is, függetlenül attól, 
hogy a karbantartás saját kezelésben, vagy vállalati úton történik.

Ide tartoznak továbbá a rovat megfelelő tételeit érintő felújítások tervezésével 
kapcsolatos költségek is.

E rovaton számolandó el még az átalakítási és korszerűsítési m unkálatok kere
tében létesített fú rt kutak, vízellátó berendezések (vízlágyítók, vastalanítók, 
nyomásfokozók, stb.) és egyedi szennyvízkezelő m űtárgyak, berendezések költ
ségei, valam int az épület tartozékát képező fűtőberendezések cseréjével, átala
kításával járó költségek is.

Ingatlan-felújítás során elvégezhető átalakítási munkák, melyek az épület (épít
mény) funkciójának, illetve technológiájának, belső elrendezésének kedvezőbb 
kialakítását eredményezik, vagy az épület (építmény) használhatóságát fokoz
zák (pl.: födém teherbírásának növelése, balesetveszély megszüntetése, stb.).

Az egy épületen (építményen) végzett munkákat, ha ezek költségeinek együttes 
összege 50 000,— Ft alatt van, karbantartásnak kell tekinteni.

Nem számolható el itt az az építési munka, mely ugyan felújítási jellegű, de a 
kivitelezéssel kapcsolatos összes kiadás a 100 000,— Ft-ot nem éri el. (Ez a költ
ség a 05/91 Kisebb építkezés kv. tételre tartozik.)

Gép (jármű, berendezés) teljes felújítása, azaz általános nagyjavítás (generál
javítás), melynek eredményeképpen a gép (jármű, berendezés) pontossága, te l
jesítőképessége és üzembiztonsága az eredeti állapotot megközelíti, eléri, vagy 
túlhaladja.

11. Ingatlan felújítás.
— Épületek és egyéb ingatlanok (park, lőtér, sport- és akadálypálya, út, 

stb), valam int az épületfelszerelések felújítása,
— BM objektumok útjainak karbantartása és javítása,
— óvóhelyek, víztárolómedencék, kutak és benzinkutak, karbantartása, 

javítása és felújítása,
— lakásleválasztás,
— belvíz-levezető hálózat felújításához történő hozzájárulás.
— saját vállakozású felújítás esetén a szükséges építési anyag beszer

zése, kölcsönvett gépek bérleti díja, tervezési szakvélemény készítés, 
tervezői, művezetési díjak, szakvéleménykészítés, minőség-vizsgálati, 
stb. díj.

21. Berendezési tárgyak és szakmai felszerelések felújítása.
— Irodabútorok (íróasztal, szék, szekrény, stb.) és egyéb berendezési tá r

gyak (ágy, pad, stb.),
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— irodagépek (író, számoló, sokszorosító, stb.),
— konyhai felszerelések,
— híradófelszerelések felújítása (távbeszélők, távgépírók, mobil és stabil 

adó-vevő rádióberendezések felújítása, kivéve a kábelhálózat felújí
tását, melyet a 05/72 Hírhálózat építés kv. tételen kell elszámolni),

— valamennyi (beleértve a múzeumok, kiállítások, házi- és javítóm űhe
lyek berendezése és felszerelése, telefonhálózat, úszóházak és kikötő
helyek berendezése és felszerelése is) szakmai felszerelés felújítása. 
(A HÖR. és FRE szerveknél a kulturális anyagok felújítása, a kulturá
lis normát, a 04/41 Kulturális célú működési kiadások kv. tételt ter
heli).
(Saját rezsis felújításhoz szükséges anyagok beszerzése a  03/21 Iroda 
és egyéb szakmai felszerelés fenntartás kv. tétel terhére számolandó el).

31. Jármű felújítás.
Gépjárművek, vízijárművek és légijárm űvek felújításával, nagyjavításá
val kapcsolatos valamennyi költség.
Itt kell még elszámolni a kerékpárok, utánfutók, pótkocsik, traktorok,
stb. felújításával, nagyjavításával felmerülő költségeket is.

32. Egyéb felújítás.
— H atárzár (nyomsáv, műszaki zár, stb.), határsorompók, határjelek 

(oszlopok, kövek), valam int a gyakorló-nyomsáv karbantartásával és 
felújításával kapcsolatos valamennyi — bér, anyag, stb. jellegű — ki
adás.
H atárzárral kapcsolatban a  mezőgazdasági termelőegységek részére 
fizetendő kártalanítás,

— egyéb — más tételre nem tartozó — felújítás,
— a tételre tartozó saját rezsis felújításokhoz szükséges anyagok beszer

zési költségei.
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07. TÁMOGATÁS, PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

Ezen a  rovaton kell elszámolni különböző szerveknek, szervezeteknek, továbbá 
a bevételek felhasználására jogosult költségvetési folyószámlás szerveknek nyúj
to tt támogatást, valam int ezen szerveknél a költségvetést illető befizetési köte
lezettséget, a párt és KISZ-szervezetek részére biztosított költséghozzájárulást, 
továbbá a költségvetési tartalékalapot.

11. BM Klubok támogatása.
A BM Központi K lubnak és egyéb (megyei, járási) kluboknak nyújto tt 
költségvetési támogatás.

12. BM Jóléti Intézmények támogatása.
BM bölcsődék, üdülők és napköziotthonok részére nyújto tt költségvetési 
támogatás.

13. BM Központi Konyha támogatása.
BM Központi Konyha részére nyújto tt költségvetési támogatás.

21. Társadalmi tűzoltóság támogatása.
— Tűzoltóversenyek rendezése (felkészülési költségek és ezzel kapcsolat

ban felmerülő szakfelszerelések pótlása, kiegészítése) utazási, élelme
zési és szállásköltségek, érmek és tartozékaik, jelvények, serlegek, ok
levelek beszerzési, ill. előállítási költsége,

— társadalm i tűzoltók, és tűzoltó egységek, valam int vállalati, stb. tűz- 
rendészeti előadók jutalmazása, kitüntetése,

— kitüntetettek és jutalm azottak vendéglátási költségei,
— önkéntes és Vállalati tűzoltóság egyenruházatának tervezési és null- 

széria gyártási költsége,
— a társadalm i tűzoltó testületek részére nyújto tt egyéb támogatás,
— az állami tűzoltóság területi szerveinél használatban lévő különleges 

járm űvek vezetői részére továbbképző tanfolyam szervezésével kap
csolatos kiadás.

22. BM sajtó kiadás támogatás.
A belügyi szervek által kiadott belügyi lapok, folyóiratok költségvetési 
támogatása.

23. Egyéb hozzájárulás.
— Belügyi párt, KISZ és szakszervezetek részére jóváhagyásra kerülő 

költségvetési juttatás,
— Egyéb szervezetek részére adott hozzájárulás,

------- a víz-, (kisebb vízfolyások szabályozási és fenntartási, vízren
dezési, stb. feladatok ellátására alakult társulat) és vízmű (helyi 
ivóvíz ellátását — vízmű, törpevízmű, vízműtárgyak, berende
zések — és helyi szennyvíz elvezetés, ill. szennyvíztisztítás — 
csatornaművek, stb. — célját szolgáló létesítmények megvalósítására
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és üzem bentartására, alakult társulás — beleértve a ta
nácsi koordinációban készülő beruházásokhoz történő hozzájá
rulás is), stb.

24. Dózsa SE-ek támogatása.

Az Ú. Dózsa SE részére nyújto tt BM költségvetési támogatás.

31. Költségvetési befizetés.

— A bevételeik felhasználására jogosult költségvetési folyószámlás szer
vek költségvetést illető többletbevételeinek (kv. felesleg) és

— a megszűnt folyószámlás szervek pénzmaradványainak befizetése.

41. Lakásépítési alap kiegészítése.

A BM lakásépítési alaphoz költségvetésből adott kiegészítés.

51. Tartalék.

A BM tárca-előirányzatából képzett tartalék.
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BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

III.
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51. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Ezen a rovaton kell elszámolni minden bevételt, mely a szerveket működésük
kel kapcsolatosan, továbbá térítési, bérleti díjként, selejtezésből, anyagértékesí
tésből és kártérítésből, stb. eredő bevételként megilleti.

Itt kell elszámolni még a bevételeik felhasználására jogosult folyószámlás szer
vek befizetéseit (feleslegeket, a tám ogatást adó szervnél), ill. a kv. hiány fe
dezésére nyújto tt költségvetési tám ogatást (a folyószámlás szerveknél), valamint 
az előző év végi pénzm aradványt (a folyószámlás szerveknél).

11. Működési bevétel.

A szerv működésével kapcsolatban jelentkező bevételek. Pl.: 
 — Engedélyek kiadásával kapcsolatos bevételek,

— felügyeleti és ellenőrzési díjak,
— hajóvizsgálati díjak,
— jóléti intézményeknél az ellátottak után fizetett térítési díjak (szülői 

térítés, üdültetési díj),
— BM Központi Konyha, klubok és büfék saját kezelésű vendéglátói 

tevékenységéből (étel, ital, presszó, stb.) befolyó bruttó  bevétel, ill. 
vállalat által üzem eltetett büfék, étterm ek után fizetendő többletbe
vétel (haszon), valam int mindennemű élelmezési term ék- eladás bevé
tele,

— klub rendezvényből származó bevétel,
— Duna Művészegyüttes és szimfonikus zenekar fellépéséből, szereplé

séből folyó bevétel,
— szórakoztató eszközök igénybevételéből származó bevétel.

21. Térítési díj.

E tételen kell elszámolni valamennyi a BM szervek által nyújto tt szol
gáltatásért fizetendő térítést. Pl.:
— Norma-élelmezésben résztvevő, állományba tartozó és állományon 

kívüli személyek által befizetésre kerülő étkezéstérítési díjak. Család
tagok részére kiadott élm. nyersanyagok térítését nem bevételként, 
hanem a 04/11 Élelmezés kv. tételen té rítm ényként kell kezelni,

— Központi Konyha és klubok közétkeztetésében résztvevők (beleértve 
a saját beosztottakat is) étkezéstérítési díja,

— folyószámlás szervek étkezés igénybevételére kötelezett alkalm azottai
nak étkezéstérítési díja,

— BM közétkeztetések igénybevételével kapcsolatosan, a nyersanyagkölt
ségen felül felszám ított rezsiköltség térítés,

— igénybe vett központi fűtésért, világításért, gőz és gáz, stb. használa
táért, mosatásért, egyéb hasonló természetbeni ju ttatásokért (pl.: me
legvíz-szolgáltatásért) fizetett térítési díjak,

— állományba tartozók saját gépkocsijainak m osatásáért fizetendő 
rezsiköltség visszatérítés,
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✓

— fogkezeléssel, fogpótlással és terhesség-megszakítással kapcsolatos 
rendelőintézeti (kórházi) költség megtérítése,

— BM tulajdonát képező közlekedési és szállító eszközök, vagy egyéb 
szakfelszerelések használatáért, ill. azokkal végzett szolgáltatásért fi
zetett térítési díjak,

— szolgálati lakások, kertek bére,
— vendégszobák, hétvégi pihenők, szállások, stb. (ágynemű, bútor, egyéb 

berendezési és felszerelési tárgy) használati' díja,
— saját kezelésben lévő ingatlanok és ingók bérbeadásával, ill. átenge

désével kapcsolatos, külső szervek által fizetett bérleti (használati) 
díjak, ill. fenntartási hozzájárulások,

— fényképek készítéséért fizetett térítés,
— filmelőadások és tanfolyamok bevétele (klubokat kivéve, ahol azt az 

51/11 Működési bevétel kv. tételen kell elszámolni).

31. Selejtezési bevétel.
Kiselejtezett berendezési felszerelési és egyéb leltári tárgyak (bútor, já r
mű, állat, stb.) értékesítéséből származó térítések bevételt képező
hányada.

32. Anyagértékesítés.
— Beszerzett anyagok, berendezések és felszerelések eladásából, ruháza

tok, használt épületanyagok, járm űvek, alkatrészek, állatok, fegyve
rek, stb. értékesítéséből befolyó összegek bevételt képező hányada,

— konyha- és virágkertészet bevétele,
— egyéb értékesítési, hasznosítási bevétel.

33. Egyéb bevétel.
— Belügyminisztérium ingatlanaiban és ingótárgyaiban okozott károk, 

s egyéb károk megtérítésével kapcsolatban az állományba tartozó, 
vagy polgári személyek részéről befolyó bevételek,

— bíróságok, döntőbizottságok által megítélt, vagy egyéb egyezség ú tján  
beszedésre kerülő kötbérekből, késedelmi kamatokból eredő bevéte
lek,

— szabálysértés m iatt elzártak, nem BM szerv által történő foglalkozta
tásából származó bevétel,

— letéti tárgyak értékesítéséből befolyó bevételek,
— BM gépjárm űvek rendszámtábla, stb. illetéke,
—• BM beosztottak ideiglenes foglalkoztatásából származó bevételek,
— saját műhelyben végzett javításokért fizetett díj,
— pénztári többletek,
— borbélyműhelyek bevételei,
— vendéglátóipari vállalatok által fizetett térítési díjak,
— leszerelők, elbocsátottak nem illetmény jellegű tartozásai,
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— előző költségvetési évben teljesített kiadásokból visszafizetett térítm é
nyek,

— minden egyéb — más költségvetési tételre nem tartozó — bevétel.

41. Költségvetési támogatás.
Bevételeik felhasználására jogosult folyószámlás szervek költségvetési 
hiánya fedezésére nyújto tt költségvetési támogatás.

51. Előző évi maradvány.
Bevételeik felhasználására jogosult folyószámlás szervek előző év végi 
pénzmaradványa.

61. Folyószámlás szervek befizetései.
— Bevételeik felhasználására jogosult folyószámlás szervek (klubok, stb.) 

költségvetést illető többletbevételei (kv. felesleg) a tám ogatást nyújtó 
szervnél,

— megszűnt folyószámlás szervek pénzmaradványa.
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61. KIEGYENLÍTŐ KIADÁS

11. Illetményelőleg.

Állományba tartozók illetményelőlege.

12. Működési kölcsön.

Működéssel kapcsolatos kölcsönök (közétkeztetési, stb.).

13. Tüzelővásárlási előleg.

Állományba tartozók részére biztosított tüzelővásárlási előleg.

62. KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL

11. Illetményelőleg.

Illetményelőleg törlesztése.

12. Működési kölcsön.

Működési kölcsön törlesztése, visszafizetése.

13. Tüzelővásárlási előleg.

Tüzelővásárlási előleg törlesztése.
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