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A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
I/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

3/1979. számú 
I N T É Z K E D É S E

a BM szervek éves költségvetési javaslatainak összeállításánál 
alkalmazásra kerülő "Tervezési Útmutató" kiadásáról

Budapest, 1979. évi január hó 16-án.

A Belügyminisztérium  gazdasági szervezetében bekövetkezett változások, 
továbbá a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatosan az 
utóbbi években m egjelent utasítások, parancsok és a gyakorlati élet ta
pasztalatai szükségessé tették  a költségvetés tervezésének részletes előírá
sait tartalm azó " Tervezési Ú tm utató" átdolgozását és újbóli kiadását. 
Ennek érdekében a 24/1978. sz. m iniszteri utasítás 26. pontjában foglalt 
felhatalm azás alapján kiadom az alábbi

INTÉZKEDÉST.

1. Az éves költségvetési javaslat és szükségleti tervek összeállításának 
részletes előírásait tartalm azó "Tervezési Ü tm utató"-t m ellékelten ki
adom.

2. A „Tervezési Ú tm utató” előírásainak alkalmazása valam ennyi BM szerv 
számára a költségvetés és a szükségleti tervek készítése során kötelező.

3. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a BM 
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség által 30- 1061/2 1973. szám alatt 
kiadott „Tervezési Ú tm utató” érvényét veszti.

K INCSES ZOLTÁN  s. k.,
r. ezredes 

főcsoportfőnök helyettes

Készült: 650 példányban.
Felterjesztve: miniszterhelyettes elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
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01. rovat
ILLETMÉNY ÉS BÉRALAP
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01. rovat:

ILLETMÉNY ÉS BÉRALAP

Ezen a rovaton kell előirányozni az állományba tartozó hivatásos állomá
nyúak, a kinevezett, a szerződéses és a részfoglalkozású polgári alkalma
zottak szolgálati-, illetve m unkaviszonya alapján járó alapilletm ényét, 
pótlékát, túlm unkadíját, a megbízásos jogviszony keretében foglalkozta
tottak m unkabérét, továbbá a sor- és növendékállom ányúak illetm ényét és 
pótlékát, a tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetm ényét és az 
egyéb béreket.

Nem tartozik az illetm ény és béralapba: az alkotói, szerzői, fordítói, szer
kesztői, lektorálási, szakértői díj, tanulm ány összeállítás díja, a vendégmű
vészek fellépési díja, a keresettérítés-, a költségtérítés jellegű tiszteletdíj; 
általában m inden — szolgálati-, illetve m unkaviszonyban el nem látható — 
tevékenységért járó díjazás.

11. tétel: Hivatásos állományúak alapilletménye

Ezen a tételen kell tervezni a hivatásos állom ányúak rendfokozati-, be
osztási illetm ényét, valam int szolgálati időpótlékát, tiszt és tiszthelyettesi 
bontásban.

Altétel Megnevezés Mérőszám Ft-norma

1 Rendfokozati illetmény Állománytáblá- A folyó tervidőszak 
_ . , zatban rend- május 1-i állapotnak

2 Beosztási illetmeny szeresített megfelelő illet-
3 Szolgálati időpótlék létszám mény 8ss2ege

Az előirányzatból le kell vonni és m unkalapon fel kell tün tetn i a BM is
kolák nappali tagozatán a tervidőszakban tanulók, illetve a beiskolázásra 
kerülők, továbbá mindazok létszám ára időarányosan eső alapilletm ényt, 
akiknek illetm ényellátásáról az érvényben levő rendelkezés szerin t a BM 
I/I. Csoportfőnökség Központi Pénzügyi Osztálya (továbbiakban: KPO) 
gondoskodik.

A K PO-nak itt kell előirányozni az ellátásilag hatáskörébe u ta lt iskolákon 
a tervidőszakban tanulók alapilletm ényét.

Létszám felettiekre (sportolókra stb.), és helyettesítésre előirányzatot ter
vezni nem  lehet.

Bérfejlesztés nem tervezhető.

12. tétel: Kinevezett polgári alkalmazottak alapilletménye

Ezen a tételen  kell előirányozni a kinevezett polgári alkalm azottak törzs-, 
és m unkaköri illetm ényét, valam int korpótlékát.

— 11 —
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Altétel I Megnevezés Mérőszám ^ F t-n o rm a ^

1 Törzsilletmény Állománytáblázat- A folyó tervidőszak
ban rendszeres!- május 1-i állapotnak

2 Munkaköri illetmény tett létszám megfelelő illetmény
3 Korpótlék összege

Bérfejlesztésre előirányzatot csak a folyószámlás szervek (beleértve a me
gyei klubok is) tervezhetnek. M értékére vonatkozóan külön rendelkezés 
intézkedik.

Létszám felettiekre (sportolókra stb.), továbbá helyettesítésre előirányzatot 
tervezni nem lehet.

13. tétel: Állandó- és időszaki szerződéses polgári alkalmazottak alapillet
ménye

Ezen a tételen kell előirányozni a napi teljes, de legalább a napi 5 órát 
meghaladó munkaidőben foglalkoztatott állandó- és időszaki szerződéses 
polgári alkalm azottak alapbérét és korpótlékát.

Altétel Megnevezés Mérőszám •'utoö Ft-norma
1

1 Alapbér BM „M” és Szervezési A folyó tervidőszak
Csoportfőnökség május 1-i állapotnak

Korpótlék által jóváhagyott megfelelő illetmény
létszám összege

A szükséglet m egállapításánál a tárgyidőszakban várható m inden olyan 
szervezési, fejlesztési tervet, feladat és egyéb változást figyelembe kell 
venni, mely a létszám, illetve bérkeret szükségletre (növekvőleg, csökken- 
tőleg) kihatással van.

A létszám (csak a számítás célját szolgálja) és alapbér előirányzatot a 2. 
sz. m elléklet (segédmunkalap) szerinti form ában kell elkészíteni.

Az engedélyezett záró bérkereten felüli igényt meg kell indokolni.

Bérfejlesztésre előirányzatot csak a folyószámlás szervek (beleértve a me
gyei klubok is) tervezhetnek. M értékére vonatkozóan külön rendelkezés 
intézkedik.

Létszám felettiekre (sportolókra stb.), továbbá helyettesítésre előirányzatot 
tervezni nem lehet.

14. tétel: Pótlékok

Ezen a tételen kell előirányozni a hivatásos állományúak és a polgári al
kalm azottak részére a pótlékok, pótdíjak fedezetét.

—  12  —
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A mérőszámokat és az 1 főre jutó F t-norm ákat a m unkalapokon jogcí
menként külön-külön kell feltüntetni.

Altétel | Megnevezés Mérőszám ^F t-norm a '10

1 Hivatásos állományúak Pótlékban A tervidőszak I. 1-én 
pótlékai részesülők várható pótlék

száma összege
2 Polgári állományúak Engedélyezett havi 

pótlékai pótlék összege

A tételre tartozó szükséglet felm érésénél kiindulási alap a tervezést meg
előző hóban folyósított pótlékok összege, melyhez figyelembe kell venni a 
tárgyidőszakra tervezett változások esetleges ilyen jellegű kihatásait.

Az előirányzatból le kell vonni a BM iskolák nappali tagozatán a tervidő
szakban tanulók, illetve - beiskolázásra kerülők, továbbá mindazok létszá
m ára időarányosan eső pótlékot, akiknek illetm ényellátásáról a KPO gon
doskodik.

A KPO-nak itt kell előirányozni az ellátásilag hatáskörébe utalt iskolákon 
a tervidőszakban tanulók pótlékait.

A tételen belül kiem elten külön kell előirányozni a gépjárművezetői pót
lékot a költségvetés készítés évének január 1-ig engedélyezett egy főre eső 
havi átlaggal, a várható tényleges igényjogosultak részére.

15. tétel: Egyéb illetmények

Ezen a tételen kell tájékoztató jelleggel előirányzati igény nélkül, a szá
mítási m unkalapon tervezni — a teljesítm ényi ju tta tás kivételével — jog
cím enként külön-külön, a Rovatrend szerint idetartozó, az illetm ény- és 
bérm egtakarításból folyósított egyéb illetm ényeket.

21. tétel: Részfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye és pótléka

Ezen a tételen kell előirányozni az állandó, vagy időszaki jelleggel — 
rendszeresen és általában m unkaviszonnyal — napi nem teljes, napi 1—5 
órai munkaidővel foglalkoztatott (állományba tartozó, vagy állományon kí
vüli) dolgozók m unkabérét és esetleges pótlékát, a részfoglalkozású he
lyettesítését ellátó m unkadíját, valam int a nyugdíjas minőségben foglal
koztatottak bérét, jogcímenként külön-külön.

A létszám és alapbér előirányzatot a 3. sz. m elléklet szerinti formában 
kell összeállítani. Az engedélyezett (záró) létszámon, illetve bérkereten fe
lüli szükségletet meg kell indokolni.

— 13 —
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A havi alapbér, az azonos m unkakörben foglalkoztatott főfoglalkozású be
osztott m unkabérének, a tervezett m unkaidőre eső arányos részével te r
vezhető. A megillető pótlékot is az alapbér számításánál m egállapított 
munkaidő arányában lehet előirányozni.

41. tétel: Túlmunkadíj

Ezen a tételen kell előirányozni a polgári alkalm azottak túlm unkadíját, az 
ügyeleti, felügyeleti- és készenléti díját, valam int a hivatásos állományúak 
többletszolgálat m egváltásának díját, jogcímenként külön-külön.
Orvos-egészségügyi ügyeleti d íjat a BM kórház, szanatórium  és rendelő- 
intézet orvos-egészségügyi beosztottai u tán  lehet előirányozni.
Az előirányzatot a 3. sz. m ellékleten kell összeállítani.

51. tétel: Megbízási díjak

Általában olyan megbízásos m unkák díját kell itt előirányozni, amelyek 
rendszeres ellátása egyébként munkaviszony létesítésével is teljesíthetők.
Ezen a tételen kell m egtervezni a Rovatrend szerint jogcím enként külön- 
külön az állományba tartozók és az állományon kívüli alkalmi fizikai 
munkavállalók m unkadíját, a külső előadók óra- és vizsgadíját, továbbá a 
halálesetek vizsgálatánál közreműködők, valam int a határőrkerületeknél 
foglalkoztatott mosónők díjazását.

I tt kell gondoskodni a bűnügyi technikusoknak a nyomozások során vég
zett krim ináltechnikai m unkáért (ujjnyom at felvétel, stb.) az osztályfőnöki 
órákért, továbbá a lakosság részére propaganda előadást tartóknak, a ku
tyakiképzésnél alkalm azott segéderők részére, a börtön elhárítóknak vég
zett gépírói m unkáért és a boncolási jegyzőkönyvvezetők részére fizethető 
díjazások fedezetéről is.

Óra- és vizsgadíj igény esetében a m unkalap szövegrészében fel kell tün
tetn i az e címen előirányzott összeget és a felhasználás célját, azaz. hogy 
m ilyen oktatási, stb. feladatra szükséges.

A nyelvtanfolyam ok hallgatói által fizetendő és a vonatkozó utasítás sze
rin t itt térítm ényezhető díjak összegét az előirányzatnál figyelembe kell 
venni (az igény azzal csökkentendő).

Az alsó és felső díj ha tárra l m egállapított előadói és vizsgáztatói díjaknál 
a szükségletet legfeljebb 60%-os átlaggal lehet előirányozni.
Az előirányzatot a 3. sz. m ellékleten kell összeállítani.

61. tétel: Sor- és növendékállományúak illetménye és pótlékai

Ezen a tételen kell előirányozni — a Rovatrend szerint — a sorállomá- 
nyúak illetm ényét és pótlékait, valam int á katonai főiskolák hallgatóinak 
illetm ényét, tanulm ányi- és alegység-parancsnoki pótlékát.

—  14 —
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i\/r' " - Egy főre jutóMegnevezes Meroszam Ft-norma

Sorállományúak Az állománytáblázatban A tervezést meg-
illetménye rendszeresített — a előző hónapban

tartalékos tiszti ki- kifizetett illetmény
I képzésben résztvevők- és valamennyi pót-
! kel csökkentett — díj átlaga
: létszámI

Bevonuló újoncok Bevonuló újoncok Havi illetmény
illetménye létszáma összege

Katonai főiskolák Tervezett hallgatói A tervezést megelőző
hallgatóinak létszám hónapban kifizetett
illetménye illetmény és vala

mennyi pótlék
átlaga

I .

A hivatásos létszám hiány pótlására visszatartható sorállom ányúak létszá
m ára illetm ényt tervezni nem lehet.

A katonai főiskolai hallgatók közül a Kossuth Lajos Katonai Főiskola I. 
évfolyamán és a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola I—IV. évfolyamán 
tanulók illetm ényét a BM Határőrség Országos Parancsnoksága, a többi 
hallgató illetm ényét a KPO irányozza elő.

62. tétel: Tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye

Ezen a tételen — a Rovatrend szerint idetartozó — rendfokozati és beosz
tási illetm ényeket kell előirányozni.

Megnevezés Mérőszám nJuooi ' fői e jutó(jelleg) , Ft-norm a

Tartalékos tisztképzésre 1. Újonc kiképzés
behívott katonák alatt 
illetménye 2. Újonc kiképzés

c után Só

S 1 éves %
35 2 éves ^

Továbbképzésre (kiképzőnek) | ~  vg
bevonult tartalékos ! -o g
tisztek illetménye 3  tu
Rövidített tartalékos j  >  - r H

tiszti képzésben része- i pq ' <
sülök illetménye
Tartalékos tisztesek 
és rendfokozat nélküliek 
illetménye

— 15 —
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A tartalékos tiszti kiképzésre bevonulok illetm ényét a tiszti iskolán törté
nő kiképzés, valam int az azt követő gyakorló szolgálat időtartam ára a KPO 
tervezi.

71. tétel: Egyéb bérek

E  tételen kell előirányozni jogcímenként külön-külön a Rovatrend szerint 
ide tartozó és felm erülő egyéb bérszükséglet fedezetét.

—  16 —
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02. rovat 
EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁS
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02. rovat:

EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁS

Ezen a rovaton kell előirányozni a béralapba nem tartozó személyi kiadá
sokat: a jutalm azásra, segélyezésre szolgáló összegeket, a kiküldetési költ
ségeket, a családi pótlékot, a társadalombiztosítási készpénzsegélyt, m un
kabérkiegészítést, az étkezési hozzájárulást, a reprezentációt, valam int ál
talában az állományba nem tartozó, illetve belügyi szervvel m unkavi
szonyban nem álló személyek részére esetenként fizethető (béralapba nem 
tartozó), más rovaton nem tervezhető személyi jellegű kiadásokat, stb.

11. tétel: Jutalom

A hivatásos állományúak, kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottak, 
sor-, növendék és tartalékos állom ányúak jutalm a központilag kerül elő
irányzásra. A szervek tervjavaslataként az előző évre jóváhagyott összeg 
állítható be.

A folyószámlás szervek ju ta lm át a 01. rovat — 51. tétel nélküli — elő
irányzata u tán a tervévre m eghatározott %  alapján kell tervezni.

Egyéb címen jutalm azást előirányozni nem lehet.

12. tétel: Egyéb jutalom

Az e tételre tartozó várható költségeket a jogosultsági és a tapasztalati 
adatok alapján kell összevontan megtervezni, a következők figyelembevé
telével :

— Jubileum i jutalom  az állományban levő hivatásos állományúak, kine
vezett és szerződéses főfoglalkozású polgári alkalmazottak, valam int 
részfoglalkozásúak után irányozható elő, az igényjogosultak várható 
egy hónapra eső alapilletm énye alapján.

A szükségletet hivatásos, polgári fő- és részfoglalkozású bontásban a 
munkalapon külön fel kell tüntetni.

— A kiváló egység jutalm át, valam int a leszerelő sorállomány részére ad
ható em léktárgy költségét a BM H atárőrség Országos Parancsnoksága 
illetőleg a KPO tervezi jogcímenként.

— Szocialista brigádok m unkaversenyével kapcsolatos jutalm at valam eny- 
. nyi szervnek, a tapasztalati, s a várható adatok figyelembevételével

kell terveznie.

— Az adományozásra kerülő dísztőr, aranygyűrű, aranyóra beszerzési 
költségeit a KPO, tervezi.

— Az újítási, ésszerűsítési stb. jutalm ak előirányzása a BM I/I. Csoport- 
főnökség feladata.
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21. tétel: Segély

Egy
Tínus mérŐ"Altétel Megnevezés Mérőszám a » egységreyeneg; es~

norma

1 Hivatásos álló- Állománytáblázatban 
mányúak kineve- rendszeresített, illetve 
zett és szerződéses tervezett hivatásos 
polgári alkalma- állományú, kineve- 
zottak (fő- és rész- zett és szerződéses 
foglalkozású) polgári alkalmazotti
segélye (fő- és részfoglalko- évi

zású) létszám — 60,—F t

2 Sor-, növendék A 01/61 és 01/62 kv. 1. Sor-, növen- 
és tartalékos tétel előirányzatánál dék és tarta- 
állományúak alkalmazott létszám lékos álló- évi 
segélye mány 36,— Ft

2 . Üjoncok havi
3,-^ Ft

3. Tartalékos 
továbbképzésre havi 
behívottak 5,— Ft

3 Leszerelő sorál- 
lományúak egy
szeri pénz jut- Leszerelésre kerü- 1. Műszaki évi 
tatása lök létszáma egységnél 800,— Ft

2. Egyéb évi
helyen 1100,— Ft

4 Egyéb segély — — —

A részfoglalkozásúak létszám át teljes foglalkoztatásra átszámolva lehet 
csak számításba venni az előirányzásnál. (A tervezett havi össz-foglalkoz- 
tatási óraszámot osztani kell 191-gyel.)

Az 1. altétel előirányzatánál a számításba vett létszámot állomány-, és 
m unkaviszony szerint (hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári állo
m ányú — állandó és időszaki —, részfoglalkozású, stb.) részletezni kell.

Az állomány táblázatban jóváhagyott létszámból az iskolára vezényeltek 
után  járó segélyt, a vezénylés időtartam ára előirányozni nem  lehet.

A BM iskolákon tanulók után  az iskola, továbbá a tartalékos tiszti kikép
zésre bevonulok után  a tiszti iskolán történő kiképzés, valam int az azt kö
vető gyakorló szolgálat időtartam ára segélyt csak a KPO tervezhet.

A tapasztalati adatok alapján kell előirányozni, összevontan a
— hősi halált halt belügyi beosztottak hozzátartozóinak segélyezésére,
— szolgálati kötelmek teljesítésével kapcsolatban szerzett sérülésből stb. 

eredően elhaltak hozzátartozóinak segélyezésére,
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__ b e te g s é g g e l kapcsolatos (pl.: tbc) keresőképtelenek rendkívüli anyagi
támogatására,

_ tényleges katonai szolgálatra bevonuló részére kifizetett bevonulási se
gélyre 

fordítandó összeget.

Egyéb címen segélyezésre sem ezen, sem más tételen előirányzatot tervez
ni nem lehet.

31. tétel: Belföldi kiküldetési és áthelyezési költség

A tételen csak az állományba tartozók belföldi kiküldetési, áthelyezési és 
egyéb utazással kapcsolatos költségei tervezhető összevontan, a Rovat
rendben foglalt előírások, valam int az egy mérőegységre eső felhasználási 
adatok, érvényes parancsok, utasítások, illetve a várható szükségletek fi
gyelembevételével.

Itt kell gondoskodni a szolgálati gépjárm ű korlátozott célú használatáról 
lemondásért járó térítési díj, továbbá magán gépjárm űvek szolgálati célra 
történő igénybevételéért fizetendő díj fedezetéről is.

A tételen előirányzott összegből
— vidéken a helyi, felm utatóra szóló autóbusz-bérletekre (a db-számot 

is),
— a beosztottak m unkába járásával kapcsolatos utazási költségtérítésre,
— iskolákra, tanalakulatokhoz egy hónapnál hosszabb időre vezényelt 

hallgatók havonkénti lakóhelyre való utazás költségeire,
— az albérleti díj hozzájárulásra, .
— a BM Határőrség Országos Parancsnoksága részére szolgálati vasúti és 

távolsági autóbusz bérletekre,
— a budapesti helyi közlekedési költségtérítésre (részesíthetők körét, a 

költségtérítési kategóriák szerint elkülönítve),
— a budapesti helyi közlekedési átalányra (részesülők számát, továbbá az 

éves átalány összegét),
— a Határőrség tiszthelyettesei és sorállom ánya egyszeri és m enettérti 

utazási utalványai beszerzésére,
— a vasúton történő átköltözködés szállítás költségére,
— a szolgálati gépjárm ű .korlátozott célú használatáról való lem ondásért 

járó térítési d íjra és
— a leszerelő sorállomány útköltségére
tervezett igényeket a m unkalapon külön-külön kell feltüntetni.

A rendőrség és a határőrség Budapest terü letén  szolgálatot teljesítő hiva
tásos állományú tagjai, továbbá a BM Tartalékos Tisztképző Iskola sorál
lományú hallgatói részére kiadásra kerülő éves érvényesítő szelvénnyel 
kapcsolatos költségek előirányzatát központilag a BM 1/1. Csoportfőnök
ség Terv és Költségvetési Osztály Számviteli Alosztálya (továbbiakban: 
Számviteli Alosztály) tervezi.
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32. tétel: Külföldi kiküldetési költség

Előirányzatot a BM 1/3. Osztálya tervez a BM egészére vonatkozóan, ki
véve

— a korm ány-légifeladat költségeit, melyről a BM Korm ányőrség Pa
rancsnokságnak,

— a kiskunhalasi Hőr. Dózsa SK igényét, m elyről a BM Határőrség Or
szágos Parancsnokságának

kell gondoskodni.

41. tétel: Reprezentáció

1. altétel: Rendelkezési átalány

Itt kell előirányozni az igényjogosult vezető beosztásúak részére meg
állapított rendelkezési átalány összegét, a beosztás, a létszám és az 
átalányösszegek feltüntetésével.

2. altétel: Fogadási és vendéglátási költség

Ezen az altételen kell — tapasztalati adatok alapján — m egtervezni az 
1/1977. és 15/1978. BM sz m iniszteri utasításban, valam int a 8/1977. 
BM I/I. csoportfőnöki intézkedésben előírt részletezésben, erre az al
tételre  tartozó költségeket.

3. altétel: Egyéb reprezentáció

Ezen az altételen kell tervezni a Rovatrend szerint e tételre  tartozó 
egyéb jogcímeken felmerülő szükségletek fedezetét, jogcímenként 
részletezve.

A BM külföldi vendégeinek fogadásával felm erülő költségek fedezetét — 
a határközi tárgyalások kivételével — a KPO irányozza elő, a BM Nem
zetközi Kapcsolatok Osztályának igénybejelentése alapján.

42. tétel: Miniszteri rendelkezési alap

Az előirányzatról a KPO-nak kell gondoskodni.

51. tétel: Étkezési hozzájárulás

Itt kell előirányozni a várható szükséglet szerint összevontan a közétkez
tetésben (saját, idegen), illetve üzemélelmezésben, stb. résztvevő, állo
m ányba tartozók után biztosítható étkezési hozzájárulás, az ünnepi felja
vítás, a közétkeztetések dolgozói után járó nyersanyag különbözet, vala
m int külön kim utatva a nem saját közétkeztetés igénybevétele esetén a 
m egállapított — a nyersanyagköltségen (Ft-normán) felül felszám ított — 
rezsiköltségtérítés összegét.
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61. tétel: Különféle személyi kiadás

A tételen tervezhető összevontan az érvényes norm ák és tapasztalati ada
tok alapján az alkalmilag, megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatott 
természetes személyek részére (állományba tartozóknak — m unkaköri fel
adatokon túlm enően, és m unkaidejükön kívül ellátandó, megbízás esetén
— és állományon kívülieknek) különféle jogszabályok, parancsok, utasítá
sok alapján kifizethető, a béralapba nem tartozó és más rovaton, tételen 
nem tervezhető — a Rovatrend szerint ide tartozó — személyi jellegű ki
adások, költségtérítések, valam int az önkéntes segítők és egyéb polgári 
személyek részére fizethető költségek fedezete.

Az előirányzatban — elkülönítetten — fel kell tün te tn i az önkéntes segí
tők
— jutalm azására (25,— Ft/fő),
— kitüntetéssel stb. járó pénz jutalm azására (kitüntetésenként, stb. rész

letezve),
— ruhakoptatási d íj-ju ttatására,
— utazására,
— és egyéb ellátására

tervezett költségeket és az é rin te tt létszámot.

Elkülönítetten kell feltün tetn i a Belügyminisztérium  m unkáját segítő 
egyéb polgári személyek jutalm azására, illetőleg tiszteletdíjra tervezett 
összegeket.

Tankönyv és jegyzet készítésével kapcsolatos díjakra előirányzatot tervez
ni csak akkor lehet, ha annak kiadását a BM IV/II. Csoportfőnökség előze
tesen jóváhagyta.

Jegyzetek után lektorálási díj nem  irányozható elő.

Szerzői, jegyzetkészítési, lektori, fordítói, tervezési, rajzkészítési jogdíj, il
letve díj igény esetében fel kell tüntetni, a jóváhagyás m ellett azt is, hogy 
a m egíratásra, stb. tervezett művek, m unkák milyen célra szükségesek.

Állományon kívüliek részére újítási, ésszerűsítési és találm ányi díja
zásokra a szervek előirányzatot nem tervezhetnek. Annak biztosításáról a 
BM l/l. Csoportfőnökség gondoskodik.

71. tétel: Családi pótlék

A BM állományába nem  tartozó, de a Belügyminisztériumm al m unkavi
szonyban álló alkalmazott (pl.: részfoglalkozású) részére akkor lehet csa
ládi pótlékot előirányozni, ha a BM-nél levő munkaviszonya főfoglalkozá
súnak minősül.

Az igény felm érésénél kiindulási alap a tervezést megelőző hónapban fo
lyósított összeg, figyelemmel a tárgyidőszakban az igényjogosultságban 
várható változás kihatásaira.
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A szükségletet összevontan kell előirányozni. A m unkalapon tájékoztatás 
céljából fel kell tün tetn i a tervezés időpontjában a családi pótlékban ré
szesülők számát, jogosultság szerinti csoportosításban (pl.: 1 gyermek, 2 
gyermek, stb.).

81. tétel: Ösztöndíj

A bel- és külföldön tanuló ösztöndíjasok költségeit a KPO tervezi köz
pontilag, a BM IV/II. Csoportfőnökség igénybejelentése alapján. A külföl
di ki- és továbbképzésben részesülők költségeit a Számviteli Alosztály te r
vezi.

91. tétel: Társadalombiztosítási készpénzsegély

Az előirányzatot a tapasztalati, valam int várható adatok alapján és az ér
vényes rendeletekben m egállapított segélyösszegek figyelembevételével 
kell megtervezni.

A m unkalapon — tájékoztatás céljából — fel kell tün te tn i a tervezés idő
pontjában a jogosultak számát kategóriánkénti részletezésben (pl.: egy, 
vagy két gyerm ek stb. után).

92. tétel: Munkabérkiegészítés

Az előirányzatot K orm ány-rendelkezésben m eghatározott m értékű ju tta 
tás, továbbá a tényleges állományi létszám, valam int a várható létszám- 
változás alapján kell összeállítani.

E tételen kell m egtervezni a gyermekgondozási segélyben részesülők ré
szére fizetendő m unkabérkiegészítés összegét is.
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03. rovat:

FENNTARTÁSI KIADÁS

Ezen a rovaton kell előirányozni: ' T

— az állóeszközök (ingatlanok és tartozékaik, szakmai berendezések és 
felszerelések, járm űvek, élőállatok, stb.) állagmegóvásával, üzemképes 
állapotban való tartásával összefüggő fenntartási, javítási költségeket, 
továbbá a jogi személyekkel végeztetett tervezési-, bevizsgálási-, szak
értői tevékenység díjazását, valam int a szolgálati állatállom ány költsé
geit,

— valamennyi, más rovatra nem  tartozó egyéb anyag jellegű (pl.: takarí
tás, irodaszer és nyomdai term ék, fűtés, áram  és egyéb energia, mo
sás, stb.) és szolgáltatás jellegű (pl.: tömeges személy és teherszállítás, 
postaköltség, a bérek után fizetett társadalombiztosítási járu lék  és 
egyéb szolgáltatás) igényeket,

— a fenn tarto tt (üzemeltetett) javító-bázisok, háziműhelyek, laboratóriu
mok és kutató-intézetek részére az általuk végzett karbantartásokhoz, 
javításokhoz és felújításokhoz szükséges anyagok és alkatrészek be
szerzési költségét. A számítási m unkalapon külön-külön kiem elten kell 
az importból beszerzésre kerülő alkatrészek előirányzatait feltüntetn i
— tőkés és dem okratikus reláció bontásban,

— a gazdálkodási hatáskörükbe utalt eszközökből, anyagokból biztonsági 
tartalékkészletek növelésére, vagy pótlására a
— BM I/II. Csoportfőnökség,
— BM I/III. Csoportfőnökség,
— BM I 2. Osztály és a
— BM III/V. Csoportfőnökség

— a központi javítóbázisok, (a BM Központi Gépjárm űforgalm i és Javító 
Szertár kivételével) laboratórium ok működéséhez szükséges felszere
lések, szerszámok, valam int a szervek részére térítésm entesen végzett 
szolgáltatások (javítás, karbantartás, felújítás) anyagszükségleteire és 
költségeire a
— BM I/II. Csoportfőnökség
— BM 1/2. Osztály
— BM III/V. Csoportfőnökség és a
— BM Beszerzési és Ellátási Központ 
tervezhet előirányzatot.

Ugyancsak a rovaton kell előirányozni a BM kezelésében, illetve bérlem é
nyében lévő sportlétesítm ények (beleértve a Dózsa SE-ek által használta
kat is), továbbá közétkeztetések, klubok, hétvégi pihenő- és csónakházak 
fenntartási kiadásait (épületek, sportpályák és azok berendezési, felszere
lési tárgyainak karbantartása, javítása, továbbá takarítás, fűtés, világítás,
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berendezési-textil mosatás, stb.). Itt kell még előirányozni az Ú jpesti Dó
zsa SC-nek a kezelésébe u talt sportlétesítm ények fenntartási és üzem elte
tési költségeit is.

A HM-nél szolgálatot teljesítők, HM katonai főiskoláin tanuló BM hallga
tók, valam int a HM fegyelmező zászlóaljában büntetésüket töltők u tán  a 
HM -nak térítendő és e rovatra tartozó költségek előirányzásáról a Szám
viteli Alosztály gondoskodik.

11. tétel: Ingatlan fenntartás

Ezen a tételen kell előirányozni az ingatlanok, valam int az azokhoz ta r
tozó villany, víz, gáz, a melegvízhálózat, a fűtés (központi és kályhafűtés) 
és a szállítóberendezések (személyi és teherfelvonó) normál javítási és 
karbantartási költségeit, valam int a takarító  és tisztítóeszközök (anyagok), 
továbbá a féregtelenítő és háztartási eszközök beszerzésére szolgáló fede
zetet.

Az épületek karbantartásával kapcsolatos előirányzatot a karbantartási 
élettartam -norm ák, a kivitelezés módja — vállalati, vagy házilagos — a 
tényleges műszaki szükségesség, és a tárgyidőszaki felújítás figyelem be
vételével kell összeállítani. Egy épületen felújítási és karbantartási m un
kát külön-külön tervezni nem  lehet. Am ennyiben az épületet fel kell ú jí
tani, úgy az esetleges karbantartási m unkákat is a felújítás keretében kell 
megtervezni.

A takarítási, féregtelenítési eszköz stb. igényt a tapasztalati adatok, míg 
az egyéb szükségleteket árajánlatok, előtervek, stb. alapján kell előirá
nyozni.

Nem tervezhető előirányzat

— a tárgyidőszakban elkészülő és belépő új objektum  karbantartására,

— a konyhakertészet szántásával, valam int a növényzet ápolásával kap
csolatos költségre.

Vállalati úton történő takarításra olyan esetben irányozható elő fedezet, 
amikor takarítói létszám nem áll rendelkezésre, vagy a meglévő takarító 
személyzet az évenkénti egy-két esetben szükségessé váló nagytakarítást 
nem tud ja  elvégezni.
A szükségletet összevontan kell előirányozni.

21. tétel: Iroda- és egyéb szakmai felszerelés fenntartás

A Rovatrend szerint ide tartozó szükségleteken felül itt kell gondoskodni 
a filmfelvevőgépek, film vetítő-berendezések, televíziók és tv. antennák 
javításáról, karbantartásáról, illetve felszereléséről is.

Itt kell előirányozni továbbá az eü. szakfelszerelések javítási, karban tar
tási és üzembehelyezési, továbbá a javításhoz és karbantartáshoz szüksé
ges anyagok és alkatrészek beszerzési költségeit is.
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Az előirányzat az egy mérőegységre eső felhasználási adatok, az utánpót
lási várható szükségletek, számlák, árajánlatok, stb. figyelembevételével 
összevontan tervezhető.

>
Nem tervezhető itt előirányzat:

— az eü. felszerelések, készülékek üzemeltetéséhez szükséges fogyóanya
gok beszerzésére (ezeket a 04/21., illetve a 05/44. kv. tételeken kell elő
irányozni),

— a megyeszékhelyen levő hír. berendezések postai karbantartására 
azoknál a rendőr-főkapitányságoknál, ahol hír. technikus van, továbbá

— a nem fogyóeszköz jellegű szerszámok beszerzésére (melyek a 05/46. 
kv. tételre  tartoznak).

A tételen előirányzott összegből:

— a fegyverzeti és a haditechnikai jellegű optikai cikkek alkatrészeire,

— a vegyivédelmi felszerelések alkatrészeire,

— a híradó alkatrészekre, anyagokra, valam int

— a híradó berendezések központilag végeztetett ipari karbantartására

tervezett igényeket a 4. sz. m ellékleten külön-külön csak Ft-összegben kell 
kim utatni.

Ezen túlm enően a 8. sz. m ellékleten tájékoztatást kell adni a fegyverzeti, 
a vegyi- és sugárzásvédelmi és a híradó alkatrészek és karbantartó  anya
gok tekintetében a tervidőszakot megelőző év december 31.-én várható 
raktári készletek értékéről, összevontan Ft-ban.

22. tétel: Irodaszer és nyomdai termék

1. altétel: Irodaszer és nyom tatvány

Ezen az altételen kell összevontan tervezni — a Rovatrend szerint ide 
tartozó — a működéshez szükséges valam ennyi irodaszer, nyom tat
vány és a házinyomdai m unkák író-nyom ópapír és kartonlem ez szük
ségletet (csak a nyomdagéppel rendelkező szerveknél), a híradástech
nikai és szám ítástechnikai gépek papír szükségletét, továbbá a célla
pok beszerzését, valam int a könyvek bekötését és térképek kasírozási 
költségét, az egy mérőegységre eső felhasználási és egyéb tapasztalati 
adatok, stb. figyelembevételével.

2. altétel: Bel- és külföldi sajtóterm ék

Itt kell előirányozni a működéshez szükséges hivatalos lapok, bél
és külföldi sajtóterm ékek és a sajtófigyelő szolgálat beszerzési költsé
geit a szükségletnek megfelelően összevontan Ft-ban.
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3. altétel: Propagandaanyag
Ezen az altételen kell összevontan tervezni a szükséglet szerint a bel
ügyi m unkával kapcsolatos propaganda-anyagok beszerzési és előál
lítási (beleértve a szerzői, tervezői munka, am ennyiben azt jogi sze
mély végzi, továbbá a hirdetés és ragasztás) költségét.
Az indokolásban fel kell tüntetn i, hogy az előirányzatot m ilyen pro
paganda célokra tervezték.

4. altétel: Egyéb kiadvány
Itt kell előirányozni összevontan az előző altételekre nem tartozó 
egyéb kiadványok beszerzési, illetve előállítási költségét (beleértve a 
kapcsolatos szerzői, stb. m unkák díjazását is, am ennyiben azokat jogi 
személy végzi).
Tankönyvre és egyéb oktatási anyagok beszerzésére előirányzat csak 
akkor tervezhető, ha azt a BM IV II. Csoportfőnökség előzetesen jó
váhagyta.
Szigorú számadásos térítéses nyom tatványokra (forgalmi engedélyek), 
az újonnan rendszeresített nyom tatványokkal első ellátásra, a HM ál
tal kiadásra kerülő szabályzatok beszerzési költségeire, m iniszteri ki
tüntetések okm ányainak költségeire előirányzatot a BM I/II. Csoport- 
főnökség tervezhet.

5. altétel:
Itt kell előirányozni az állampolgárok részére kiadásra kerülő külön
féle nyom tatványok (személyi igazolvány, útlevél, vízumlap, stb.) be
szerzési költségeit, a várható szükséglet alapján.
E célokra előirányzatot csak a KPO tervezhet.

31. tétel: Jármű fenntartás és üzemeltetés

A szükségletet összevontan az egy mérőegységre (db, illetve futási km, 
repülési óra, stb.) eső felhasználási adatok, illetve normák, továbbá a 
tervidőszakban leadásra, lecserélésre, illetve felú jításra kerülő járm űvek, 
a kihasználtság, valam int a tárgyidőszakot megelőző év végén várható kész
let figyelembevételével kell előirányozni. I tt kell gondoskodni — külön- 
külön soron — a KMB stb. saját tulajdonú járm űvek szolgálati célú 
igénybevételéért járó átalány összege, a használatra kiadott szolgálati mo
torkerékpárok üzemeltetési F t-átalány összege, a szolgálati célra használt 
személyi tulajdonú m otorkerékpárok után fizethető amortizációs költség, 
valam int a kerékpárok karbantartási költsége, továbbá az üzemanyag tá
rolóedények beszerzése fedezetéről is.
A gépjárm ű rendszám táblák beszerzési, illetve gyártási költségét a BM I/II. 
Csoportfőnökség irányozza elő.
A m unkalap szöveg részében fel kell tün tetn i
— a karbantartásra,
— az üzemanyagra (benzin, gázolaj és motorolaj bontásban term észetes 

m értékegységben is),
1

— az üzemeltetési átalányra (ezen belül az amortizációra) 
tervezett összeget.
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A gépjárm űvekre tervezett igényből az alkatrész, az akkum ulátor, a gu
miköpeny és tömlő szükségletet összevontan, Ft-összegben a 4. sz. mellék
leten külön-külön felsorolva ki kell m utatni.

Ezek tekintetében a tervidőszakot megelőző év december 31.-én várható 
rak tári készlet értékéről — összevontan F t-ban — a 8. sz. m ellékletén is 
tájékoztatást kell adni.

41. tétel: Fűtés

A tüzelőanyag szükségletet az érvényben levő normák, valam int a kész
letek figyelembevételével, míg a szolgáltatott központi és egyéb fűtés dí
ját, a melegvíz szolgáltatást, a megkötött szerződés, stb. alapján összevon
tan kell tervezni.
Fűtőanyag tárolóedény szükségletet a tapasztalati adatok alapján kell e té
telen m egtervezni.
A m unkalap szöveg részében a fűtőolaj-igényt term észetes m értékegység
ben és F t-ban is fel kell tüntetni.

42. tétel: Világítás és ipari áram

Az elektromos áram  és a világítási eszközök költsége az egy mérőegységre 
eső felhasználási adatok alapján összevontan tervezhető.

51. tétel: Ruházat és egyéb textília karbantartás

A Rovatrend szerint ide tartozó igényeket a tapasztalati adatok, valam int 
a várható szükséglet szerint összevontan kell előirányozni.

A mosatást magánszemélyekkel (01/51. tétel) csak akkor lehet tervezni, ha 
azt saját, vagy megfelelő, állami, szövetkezeti vállalattal, illetve szervvel 
elvégeztetni nem lehet.

61. tétel: Egyéb fenntartási kiadások

A tételre tartozó szükségleteket a tapasztalati adatok, érvényes normák, 
átalányok figyelembevételével összevontan kell előirányozni.

A tételen belül a takarm ány és kutyatáp szükségletet a tárgyidőszakban 
várható állatállom ány hiány, illetve ellátási napkiesés figyelembevételével 
kell megtervezni.

A m unkalap szöveg részében a tétel előirányzatából
— a kísérletre (ezen belül kísérleti tém ánként) és
— a filmkészítésre
tervezett összeget külön is fel kell tüntetni.

Oktató és játékfilm  készítés, szinkronizálása költségeit a BM IV/II. Cso
portfőnökség előzetes állásfoglalására figyelemmel a KPO tervezi.
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71. tétel: Szállítás

E tételen kell tervezni összevontan mindazokat a tömeges személy- és 
anyagszállítási költségeket (beleértve a hitelezett szállítmány-levéllel tö r
ténő utazást és szállítást is), melyek idegen szállító eszközök igénybevétele 
m iatt m erülnek fel.

72. tétel: Közműdíj

A Rovatrend szerint ide tartozó szükségletet az egy mérőegységre eső fel
használási adatok stb. alapján összevontan kell tervezni.

73. tétel: Postai szolgáltatás

A postai költségek előirányzatát összevontan a felhasználási adatok, to
vábbá a tervezés évében a 05/72. kv. tételen előirányzott és még megvaló
suló, valam int a tárgyévben tervezett hír. vonal- és kábel építés, továbbá 
hírközlő berendezés felszerelésével kapcsolatosan várható költségek, stb. 
figyelembevételével kell megtervezni.

Itt kell gondoskodni a BM hírrendszerébe bekapcsolt postai telefon és te
lex-állomások alap- és levelezési díjáról, valam int az egyéb előfizetői be
rendezések létesítéséért (a felszerelési költségen felül) fizetendő belépési 
áthelyezési költség, stb. díj szükségletéről is.

A gépjárm űvekbe beépített rádiók előfizetési d íját ugyancsak itt kell elő
irányozni.

A rendőr-főkapitányságoknak a működési területükön levő (helyközi) táv
beszélő és géptávíró összeköttetések bérleti díját, a KPM vonatkozó díj
szabásában foglalt díjtételek 50%-ával kell előirányozni.

A BM nemzetközi és belföldi távbeszélő és távgépíró országos interháló- 
zatának tarifális költségeit, valam int a különleges összeköttetések díjait 
a BM I 2. Osztály tervezi.

A „D” hálózat karbantartási költségeit a ténylegesen igénybe vett érpár 
kilom éter alapján kell előirányozni.

A helyközi összeköttetésre tervezett összeget a m unkalap szövegrészében 
elkülönítve kell feltüntetni.

74. tétel: Társadalombiztosítási járulék

A béralap (01. kv. rovat — a 01 61 és 01/62 kv. tételek kivételével) 
után fizetendő társadalombiztosítási járulékot a

— hivatásos állományúak tervezett béralapja után 6%-ban,
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— polgári alkalm azottak (kinevezett és szerződéses, valam int részfoglal
kozásúak) béralapja után 10% -ban

kell előirányozni.

75. tétel: Közteher

Az ingatlanok után fizetendő házadót az adókivetés alapján, a forgalmi 
adót — a saját kezelésben folytatott vendéglátóipari, stb. tevékenység után
— a vonatkozó rendelkezések szerint összevontan kell előirányozni.

Itt kell előirányozni a BM Kormányőrség Parancsnokság által üzem elte
te tt repülőgépekkel kapcsolatosan felmerülő biztosítási díjakat is.

A gépjárm űvek kötelező felelősségbiztosítási d íját a Számviteli Alosztály 
tervezi.

76. tétel: Egyéb szolgáltatás

A Rovatrend szerint ide tartozó szükségletet a tapasztalat, stb. alapján Ösz- 
szevontan kell előirányozni.

A BM I/III. Csoportfőnökségnek itt kell terveznie a belföldi gyógyüdül- 
tetés költségvetési fedezetét is.

A tárgyidőszakban forgalomba-, továbbá fel-, illetve átrendszám ozásra ke
rülő BM állományba tartozó gépjárm űvek rendszám tábla, forgalmi enge
dély és vizsgadíj szükségleteit, a megfelelő díjazás figyelembevételével 
járm űvenként a m unkalapon külön fel kell tüntetni.

A gépjárművezető-képzés költsége csak a BM IV II. Csoportfőnökség ál
tal kiadott, illetve az erre vonatkozó külön rendelkezés szerint tervezhető. 
A vezetőképzésben résztvevőknél a vonatkozó utasítás szerint az őket te r
helő és e tételen térítm ényezhető díjak összegét az előirányzatnál figye
lembe kell venni (az igényből le kell vonni).

K ártérítésre és ingatlan kisajátításra a szervek előirányzatot nem tervez
hetnek. E célra pénzügyi fedezet biztosításáról a Számviteli Alosztály 
gondoskodik.

A m unkalap szöveg részében fel kell tün tetn i még a tétel előirányzatából

— a gépjárm űvezetőképzésre (létszámot is)

— a bérleti díjra

— a nyugdíjasok segély alapjára (létszámot is)

— külső szervek által rendezett tanfolyam okra küldendő létszám ot (a 
tanfolyam  megjelölésével) és a térítésre

tervezett összeget.
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04. rovat:

MŰKÖDÉSI KIADÁS

Ezen a rovaton kell előirányozni az állomány és az ellátottak élelmezési, 
egészségügyi, ruházati, valam int a sport és kulturális ellátásával kapcso
latosan felm erülő működési kiadásokat.

11. tétel: Élelmezés

Az ellátásba tartozók norma-élelmezés szerinti szükségletét (csapatalaku
latoknál, iskoláknál, eü., gyermek, stb. intézményeknél) a várható ellátási 
napok és az érvényben levő Ft-norm ák alapján kell norm a-típusonkénti 
részletezésben megtervezni.

A HM fegyelmező zászlóaljában büntetésüket töltők után  HM -nak fize
tendő élelmezési költségtérítés tervezéséről a Számviteli Alosztály gon
doskodik. '

E tételen kell előirányozni az ügyeleti szolgálatot ellátók részére adható 
élelmezési költségtérítést, továbbá egyéb címeken felm erülő élelmezési 
költségek, pótlékok, védő és melegítő ital, Duna M űvészegyüttes tagjainak 
kalóriapénz, stb. fedezetét, valam int az újonnan felvételre kerülő állomány 
részére első ellátásként biztosítandó „M” élelmezés beszerzési, továbbá az 
érvényes Rovatrend szerint ide tartozó egyéb ellátás költségeit.

A klubok, a BM Központi Konyha, valam int a BM 1/3. Osztály itt tervezi 
meg az általa szolgáltatott élelmezés teljes anyagköltségét is.

K onyhakertészeti vetőmagra, palántára, saját hizlalásra vásárolt sertés 
beszerzési költségére és annak takarm ány-szükségletére külön előirányoz
ni nem lehet, mivel azok beszerzése a nyersanyag-norm át terhelik.

21. tétel: Gyógyszer, vegyszer és gyógyászati segédeszköz

— Gyógyszer,, vegyszer és gyógyászati segédeszköz.

Ezen az altételen kell előirányozni a tapasztalati adatok és a várható
szükséglet alapján

— a gyári előállítású és magisztrális gyógyszereket (beleértve az ösz- 
szes vér- és vérsavó készítményeket, a gyógy- és gyerm ektápsze
reket, a kötszereket és ragtapaszokat),

— a gyógyászati segédanyagokat (beleértve a sebészeti varróanya
gokat, kapcsokat, kathétereket, fogászati fogyóanyagokat, stb.),

— izotóp anyagokat,

— oltó anyagokat,
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— a röntgen kontraszt-anyagokat, vegyszereket, vizsgálati teszteket 
(beleértve a bűnügyi és egyéb laboratórium ok speciális vizsgálatai
hoz szükséges — az eü. laboratórium ok által is használt — vegy
szereket és teszteket),

— az orvosi készülékek üzemeltetéséhez szükséges segédanyagokat 
(beleértve a röntgenfilm eket és papírokat, EKG, EEG papírt és 
egyéb anyagot),

— a gyógyszertári és laboratórium i üveg-, fajansz és porcelán, vala
m int m űanyag eszközöket és eü. porcelán felszereléseket,

— a véralkohol doboz szükségletet
a fenti részletezésben, a 4. sz. munkalapon csoportonként összevontan 
csak Ft-értékben.

Valamennyi oltóanyag szükségletet a BM I/III. Csoportfőnökség te r
vezi.

— Egyéb egészségügyi ellátás.
A tapasztalati adatok alapján a Rovatrend szerint ide tartozó várható 
költségeket összevontan csak Ft-értékben kell előirányozni.

— Állategészségügyi ellátás.
A Rovatrend szerint ide tartozó költségeket a tapasztalati adatok 
alapján Ft-értékben kell összevontan előirányozni.

31. tétel: Hivatásos és kinevezett polgári állomány ruházati ellátása

Az előirányzatot egyenruhás, vegyesruhás, polgáriruhás hivatásos és ki
nevezett polgári állományúak szerinti részletezésben — a szervezetszerű 
létszámok és a F t-norm ák feltüntetésével — kell m egtervezni. A norm a
típusokon belül az alapellátási és utánpótlási szükségletet elkülönítetten 
kell kim utatni.

A tervidőszakot megelőző év végére várható létszám hiányra a szükségletet 
teljes alapellátási Ft-norm ával kell beállítani.

Az előirányzatból le kell vonni azok ruházati illetm ényét, akiknek ellá
tásáról — vezénylés stb. m iatt — más szervnek kell gondoskodnia. Ezek il
letm ényét az illetékes ellátó szervnek kell külön soron megterveznie.
A soron kívül és sorosan előléptetettek részére járó vállapok, vállszalagok 
költségét és azok bevarrási m unkadíját, összevontan csak F t-ban kell elő
irányozni.

Az évközi létszám fluktuációjára (a leszerelők és felszerelők számára) vo
natkozóan (a költségvetés készítés évének m árcius 31. napjától visszamenő- 
legesen az előző év hasonló napjáig terjedően) a 9. sz. m elléklet szerinti 
form ában adatszolgáltatást kell adni.

Itt kell előirányoznia a BM Beszerzési és Ellátási Központnak az egyen
ruházati és felszerelési cikkeket árusító üzletek bizományosi jutalékát, va
lam int a forgalmazás körébe tartozó cikkekből az ellátási tartalékkészlet
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feltöltésének és utánpótlásának költségeit. A m unkalapon tájékoztatás vé
gett fel kell tün te tn i még a hivatásos állomány központi ellátás körébe 
tartozó várható egyenruházati szükségletét is.

A ruházati ellátás fejlesztésével kapcsolatos előirányzatokról a BM I/II. 
Csoportfőnökségnek kell költségvetési javaslatában gondoskodnia.

32. tétel: Sor-, növendék- és tartalékos állomány ruházati ellátása

A katonai főiskolai hallgatók, a sor-, növendék- és tartalékos állomá
nyúak ruházati ellátásának Ft-szükségletét a felszámítási F t-norm ák sze
rin ti bontásban keli az ellátásilag illetékes szervnek előirányozni. (Az 
előirányzatból a norm át terhelő polgári ruhában szolgálatot teljesítő sorál- 
lományúak ruhaszükségletét, illetve ruhakoptatási díját külön sorban kell 
beállítani.)

Az előirányzat szám ításánál a rendelkezésre álló — az engedélyezetten fe
lüli — rak tári készletet is figyelembe kell venni.

A HM bonyolításban történő ruházat beszerzése esetén a bonyolítási 
költséget a BM Határőrség Országos Parancsnokságnak kell megterveznie. 
A HM fegyelmező zászlóaljában büntetésüket töltők után HM -nak fizeten
dő ruházati költségtérítést a Számviteli Alosztály tervezi.

A költségvetés készítése évének végén várható rak tári készlet é rtékét ösz- 
szevontan a 8. sz. m ellékleten ki kell m utatni.

Az ellátás fejlesztését a BM I/II. Csoportfőnökségnek költségvetési javas
latában kell megterveznie.

33. tétel: Védő- és munkaruha ellátás

A m unka- és védőruházati szükségletet az érvényben levő normák szerinti 
m értékben, összevontan csak F t-ban kell tervezni.

Az ellátás fejlesztését a BM I I I .  Csoportfőnökségnek költségvetési javas
latában kell megterveznie.

34. tétel: Egyéb ruházat és textília beszerzés

A tételre tartozó igényeket összevontan csak Ft-ban — a várható szük
séglet, stb. figyelem bevételével — kell m egtervezni.

A kitüntetéseket és azok tartozékait a csapatzászlók, szalagok készítését, 
javíttatását stb. a BM I/II. Csoportfőnökség tervezi.

A tételen kell előirányozni még a polgári alkalm azotti gk. vezetők, takarí
tók, stb. ruhakoptatási járulékát az érvényben levő Ft-norm ák szerint.
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41. tétel: Kulturális célú működési kiadások

— Általános kulturális jellegű költség

Az állom ánytáblázatban rendszeresített hivatásos és kinevezett polgári 
állomány, valam int a tervezett szerződéses állandó főfoglalkozású pol
gári alkalmazottak létszáma után

— folyószámlás szerveknél évi 35,— Ft

— egyéb szerveknél évi 25,— Ft

Azok a megyei rendőr-főkapitányságok, melyek saját klubbal rendel
keznek, ilyen címen előirányzatot nem tervezhetnek. K ulturális jelle
gű költségeik fedezetéről a kluboknak költségvetési előirányzatukban 
a költség jellegének megfelelő költségvetési tételen kell gondoskodniuk. 
A BM iskolákon tanulók után az előirányzatot értelem szerűen a 01 11. 
kv. tételnél em lítettek szerint kell megtervezni.

— K ulturális norma
A 01 61. és 62. költségvetési tételen előirányzott létszám figyelembe-

E normák alkalmazására csak a BM Határőrség Országos Parancsnok
ság szervei, valam int a BM Forradalmi Rendőri Ezred jogosult.

A katonai főiskolákon tanulók után az ellátásilag illetékes szervnek 
kell gondoskodnia a kulturális norma összegének előirányzásáról.

— Színház látogatási költség

Az erre igényjogosultak után lehet előirányozni. Az előirányzatot a jo
gosultak száma alapján, havi egy esetet figyelembe véve lehet m egter
vezni, esetenként és szem élyenként 20,— Ft költséggel.

— Egyéb kulturális célú kiadás
Itt kell m egtervezni a tapasztalati adatok alapján az egyéb, a Költség- 
vetési Rovatrend előírásai szerint ide tartozó, kulturális költségeket. 
Az előirányzat kim unkálásánál a számítási m unkalapon a tervezett rá
fordításokat részletezni kell.

42. tétel: Sportcélú működési kiadások

Ezen a tételen kell előirányozni a kiképzési és tömegsport céljaira szolgá
ló valam ennyi nem beszerzés jellegű költséget — a Költségvetési Rovat
rendben foglaltak figyelembevételével — a tapasztalati és az előírt nor
m a-adatok alapján.

Ugyancsak ezen a tételen kell gondoskodni a tám ogatásban részesülő Dó
zsa sportegyesületek nem beszerzés jellegű költségtám ogatásának elő
irányzásáról is.

vételével
— kiképzőpontokon
— egyéb szerveknél

havi 6,— Ft 
havi 6,50 Ft
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Az Üjpesti Dózsa SC felm erülő költségeit nem  itt, hanem a jogcímnek 
megfelelő tételen irányozza elő.

A tervezett előirányzatot a számítási m unkalapon a költségráfordítás jog
címei szerint részletezni kell.

51. tétel: Egyéb működési kiadás

Itt kell előirányozni a ,,B” ellátm ány szükségletet, a BM valuta és nem 
utazási célokra szükséges devizaigényét, a gyerm ekintézm ények játék  és 
foglalkoztató anyag-szükségletét, továbbá valam ennyi más rovatra, illető
leg tételre nem tartozó egyéb szükségletet.

A M inisztérium központi szerveinek „B” ellátm ányát, valam int a BM tel
jes valuta- és áruforgalm on kívüli deviza igényét a BM 1/3. Osztály ter
vezi az é rin te tt szervek igénybejelentései alapján. (Nem tartozik az áru
forgalmon kívüli devizaigénybe a K iskunhalasi H atárőr Dózsa SK külföldi 
kiküldetése, mivel annak devizafedezetét az illetékes sporthatóság fedezi.)
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05. rovat:

BESZERZÉS

A rovatra tartozó valam ennyi szükséglet előirányzásáról általában a  be
rendezés és felszerelés felhasználási helye szerint illetékes költségvetés 
készítésére kötelezett szerv saját költségvetésében helyileg köteles gon
doskodni.

A fejlesztés jellegű szükségletek és a térítésm entesen biztosítandó anya
gok az illetékes felsőfokú gazdálkodó szervek által központilag kerülnek 
előirányzásra.

Az igényeket a jóváhagyott fejlesztési terv, az utánpótlási szükséglet, a 
felhasználási adatok, stb. és a költségvetés készítési év végére várható 
készletek figyelembevételével, továbbá a rovat egyes költségvetési tételei
re vonatkozó részletes tervezési előírások alapján a 4. sz. m elléklet sze
rin ti form ában kell megtervezni.

A tőkés relációból származó termékeket, cikkenként, term észetes m érték- 
egységben bruttó  F t-ban és devizában kell a 4. sz. m ellékleten előirá
nyozni. (Bruttó Ft =  vételár kereskedelmi árfolyam on -f- bizományosi ju 
talék +  szállítási költség +  vámköltség +  egyéb járulékos költség.)

A beszerzett eszközök beépítésével, felszerelésével kapcsolatosan közvet
lenül felm erülő költségek előirányzásáról azon a kv. tételen kell gondos
kodni, amelyen az eszköz beszerzése történik.

A karbantartási, javítási és felújítási célokat szolgáló alkatrészek és kar
bantartó anyagok beszerzéséhez szükséges előirányzatokat nem itt, hanem 
a 03., illetve a 06. kv. rovatok megfelelő tételein  kell megtervezni.

Az egyes költségvetési tételek előirányzatának indokolásaként az év végi 
várható készletek alakulásáról a 7., illetve 8. sz. m elléklet szerinti formá
ban tájékoztatást kell adni.

A m ellékleteket a hátlapjukon feltün tete tt utasítás szerint kell kitölteni. 
A 7. sz. m elléklet adatait a 18/1113/14—1976. számon „Az éves készletje
lentés összeállítására és új központi ny ilvántartásra” vonatkozóan kiadott 
15/1976. számú BM Anyagi és Technikai csoportfőnöki parancsban foglalt 
irányelvek, illetve előírások alapján kell kimunkálni. Az év végén várható 
készletet azonban csak azokra a term ékekre kell kim utatni, m elyekre a 
költségvetés előirányzatot is tartalm az.

A rovathoz tartozó költségvetési tételeken a 4. sz. m ellékleten tervezett 
igényekből a fejlesztés jellegű term ékszükségletet a fejlesztés tervezés
re jogosult szerveknek kv. tételenként külön-külön az 5. sz. m ellékleten is 
ki kell m utatni, a 4. sz. m ellékleten feltün tete tt részletességgel.

A mellékleteken (4. és 5. sz.) az igényeket beszerzési helyek szerint elkü
lönítetten (I. hazai, II. import, ezen belül: a) demokratikus, b) tőkés im
port beszerzésű term ékek szerinti részletezésben) kell előirányozni.
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A társadalm i töm egsportszervezetek és a Dózsa sportegyesületek részére 
tervezett, továbbá a tudományos kutatással kapcsolatos előirányzatokat a
11. sz. mellékleten is ki kell m utatni.

11. tétel: Bútorzat és berendezési tárgy

Ezen a tételen kell előirányozni a különféle bútorok és berendezési tá r
gyak és berendezést kiegészítő felszerelések (szőnyeg, függöny, karnis, 
terítő, ham útartó, stb.), valam int a rak tári és ira ttá ri állványok beszerzési 
költségeit, ideértve az új építési beruházások szükségleteit is.

A szükségleteket összevontan csak Ft-ban a 4. sz, m ellékleten kell meg
tervezni.

Az év végi várható rak tári készlet alakulásáról a 8. sz. m ellékleten kell 
összevontan F t-értékben tájékoztatást adni.

12. tétel: Irodagép és ügyviteltechnika

Itt kell előirányozni m indenfajta író-, számoló-, számláló-, sorszámozó-, 
osztályozó-, könyvelő-, sokszorosító-, iratmásoló, nyom daipari gép, vala
m int karton és mikrofilm  tároló berendezés beszerzését.

A szükségletet a 4. sz. m ellékleten cikkenként, term észetes m értékegy
ségben és F t-ban keli m egtervezni.

Az év végi várható rak tári készletek alakulásáról a 7. sz. m ellékleten kell 
tájékoztatást adni.

21. tétel: Könyv

A csapatalakulatok szépirodalmi, politikai és ism eretterjesztő könyvszük
ségletét norma szerinti bontásban kell előirányozni.

Egyéb szervek — a KPO, a BM Központi Klub Parancsnokság és a Jóléti 
(gyermek, stb.) Intézmények kivételével — csak szakkönyvek, illetve ki
fejezetten szolgálati célra szükséges politikai jellegű könyvek beszerzését 
tervezhetik.

22. tétel: Étkezde és konyhafelszerelés

E tételen kell megtervezni a különféle étterm i és konyhafelszerelési gé
pek, berendezések, eszközök és anyagok — a textiliák kivételével — be
szerzési költségeit, valam int az elhelyezési körletek, irodák, ivópohár, tál
ca és vizeskancsó igényeit.

A szükségleteket összevontan csak Ft-ban a 4. sz. mellékleten kell meg
tervezni.
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31. tétel: Kiképzési felszerelés

A céleszközökből és anyagokból a céltáblákat, célkereteket, tüzér általános 
kiképzési eszközöket, tüzér-célanyagokat, fém célanyagokat és berendezé
seket, célmozgató és jelzőberendezéseket és egyéb kiképzési felszerelése
ket kell itt előirányozni.
Ezen a tételen kell előirányozni továbbá a speciális oktatás-technikai gé
pek, berendezések (audió-vizuális berendezés, tanári asztal, fordító-tol- 
mácsfülke, terepasztal, tabló, m akett stb.) fedezetét is.
Kiállítások rendezésére és múzeumok felállítására előirányzat csak a BM 
IV/II. Csoportfőnökség előzetes jóváhagyása alapján tervezhető.
A tételen jelentkező term ékigényből az 5 000,— Ft egyedi beszerzésj_ér^ 
tékhatá rt meghaladó igényeket cikkenként, term észetes m értékegységben 
és Ft-ban, m inden más szükségletet pedig összevontan csak F t-b a n . kell 
előirányozni a sz. m ellékleten-

32. tétel: Kulturális felszerelés

E tételen kell előirányozni összevontan, csak Ft-ban a 4. sz. m ellékleten a 
kulturális felszereléseket, hangszereket, szórakoztató eszközöket és tar- 
tozékaikat.

33. tétel: Sportfelszerelés

Itt kell előirányozni a kiképzési és tömegsport részére szükséges sport
eszközt és sportruházatot.

A Dózsa SE-ek céllövő szakosztályai és a töm egsport célú fegyverzet és 
lőszer szükségletét a 05/41 Fegyverzeti és pirotechnikai anyag kv. tételen 
kell előirányozni.

A szükségleteket összevontan, csak Ft-ban a 4. sz. mellékleten kell meg
tervezni.

41. tétel: Fegyverzeti és pirotechnikai anyag

Ezen a tételen kell valam ennyi költségvetés készítésére kötelezett szerv
nek a saját költségvetésében (helyileg) a 4. sz. m ellékleten cikkcsoporton
ként és azon belül cikkenként megtervezni:
— a szolgálati karhatalm i fegyver, lőszer, pirotechnikai és egyéb fegy

verzeti anyag szükségletet,
— a kiképzési terv  alapján a kiképzési lőszer és pirotechnikai anyag 

szükségletet, indoklásként a számítási m unkalapon az előírt lőszámo- 
kat és a résztvevők számát fel kell tüntetni,

— a Dózsa SE-ek céllövő és öttusa szakosztályai, a BM bajnokságok, és a 
BM spartakiádok sportcélú fegyver és lőszerszükségletét,
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A BM bajnokságok különböző szintű döntőinek lőszerszükségletét a 
rendező — költségvetés készítésére kötelezett — szerv tartozik m egter
vezni.

Előirányzatot csak az érvényes normák, valam int a kiképzési tervekben, 
illetve versenyprogram okban m eghatározott feladatok alapján lehet te r
vezni.

A költségvetés készítési év végén várható rak tári készletek alakulásáról a 
7. sz. m ellékleten ugyancsak külön-külön csoportosításban számot kell 
adni.

42. telel: Vegyivédelmi szakfelszerelés

Valamennyi vegyivédelmi szakfelszerelési szükségletet cikkenként, term é
szetes m értékegységben és F t-ban helyileg kell a költségvetés készítésére 
kötelezett szerveknek m egtervezni a 4. sz. mellékleten.

A költségvetés készítési éve végén várható rak tári készletek alakulásáról 
a 7. sz^ m ellékleten tájékoztatást kell adni.

A nem speciális felszerelésekből és berendezésekből vegyivédelmi célra 
külön szükséglet csak akkor tervezhető, ha az az egyéb rendelkezési he
lyen használt készletből nem biztosítható.

Óvóhelyi szívó-szűrőgép beszerzését csak ott lehet tervezni, ahol légelzá- 
rású óvóhely van. Tábori kivitelű szívó-szűrőgép beszerzése az érvényes 
norma szerint csak ott tervezhető, ahol nem áll rendelkezésre kiépített
óvóhely.

Áramfejlesztő aggregátor beszerzése (kW teljesítm ény megjelöléssel) óvó
helyi világítás és szívó-szűrőgép üzemeltetése céljaira az esetben tervez
hető, ha az em lített célokra más helyről igénybevehető aggregátor nem áll 
rendelkezésre.

43. tétel: Optikai-, fényképészeti-, film-, operatív és számítástechnikai 
anyag

1. altétel: Fotó- és film technika

Itt kell előirányozni a fotó- és film technikai ellátáshoz szükséges
m indennem ű felszerelést, vegyszert és anyagot.

2. altétel: Speciális technika

Itt kell előirányozni
— a BM III/V. Csoportfőnökségnek a III. Főcsoportfőnökség szervei 

által alkalmazott speciális technikai igényeket és az ezekkel kap
csolatos kísérleti, kutatási és műszaki fejlesztési költségeket,

— a BM 1/2. Osztálynak a biztonságtechnikai és rejtjeltechnikai esz
közök és az elektronikus adatfeldolgozó rendszer működéséhez, il
letve karbantartásához szükséges anyagigények költségeit.
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Az 5 000,— Ft egyedi beszerzési értéket meghaladó term ékeket 
cikkenként, term észetes m értékegységben és Ft-ban, a többit ösz- 
szevontan csak Ft-ban, a 4. sz. m ellékleten kell m egtervezni.

44. tétel: Orvosi műszer és felszerelés

I tt kell előirányozni

— a BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei, valam int az eü. alapellátási 
egységek (rendelők) és eü. laboratórium ok részére szükséges orvosi 
gép, műszer, berendezés és felszerelés, továbbá

— az eü. alapellátási egységek hatósági, bűnügyi orvosi vizsgálataihoz 
szükséges eszközök felszerelések,

— gyerm ekintézm ények, üdülők, gyógyüdülő, orvosi rendelőinek eü.-i fel
szerelései, valam int

— a felszerelésekhez szükséges kiegészítő tartozékok 
beszerzését.

Az egészségügyi alapellátási egységek részére a tervezés során a m inden
kor érvényben levő norm atívákban foglaltak alkalmazása kötelező. Attól 
eltérni csak a BM I/III. Csoportfőnökség előzetes jóváhagyásával lehet.

A központi beszerzésre tervezett term ékeket cikkenként, term észetes m ér
tékegységben és Ft-ban, az egyéb igényeket összevontan csak F t-ban  a 4. 
sz. m ellékleten kell előirányozni. -

45. tétel: Tűzvédelmi szakfelszerelés

Ezen a tételen a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság tervezi a tűzvé
delmi szakfelszerelések fejlesztésével és tűzkísérletekkel kapcsolatos költ
ségelőirányzatokat.
Az 5 000,— Ft egyedi beszerzési értékhatár feletti term ékigényeket cik
kenként, term észetes m értékegységben és Ft-ban, az egyedi értékhatár- 
alattiakat csak összevontan Ft-ban kell előirányozni a 4. sz. mellékleten.

46. tétel: Műszaki felszerelés

Itt kell előirányozni altételenként elkülönítetten;

— Háziműhelyek felszerelése
— a különféle házim űhelyek (laboratóriumok) műszaki felszereléseit, 

gépeit, szerszámait,

— Bűnügyi technikai felszerelés
— a bűnügyi laboratórium ok m űszereit és technikai felszereléseit, a 

kom plett bűnügyi helyszínelő felszereléseket,
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— Közlekedésrendészeti technika

— a közlekedésrendészeti szolgálat ellátásához szükséges speciális 
eszközöket, műszereket, a közlekedésrendészeti helyszínelő felsze
reléseket,

— FEP-technika (csak a BM Határőrség Országos Parancsnokság és fej
lesztő szervek)

— Egyéb műszaki felszerelés

— egyéb, a fenti altételekre nem tartozó és egyéb kv.-i rovat, illetve 
tétel előírásai között nem szereplő műszaki berendezést és felsze
relést (pl.: mozi és stúdió berendezés, stb.).

Az igényeket^ F t egyedi beszerzési értékhatár feletti term ékeknél
cikkenként és Ft-ban, az értékhatár alattiakat csak Ft-ban a 4. sz. m ellék
leten kell m egtervezni.

A költségvetés készítés éve végén várható rak tári készletről a 7. sz. mellék
leten kell tájékoztatást adni. mmmmammn*

51. tétel: Jármű

A gépjárm ű utánpótlási szükségletet az érvényben levő futási norm ák és 
a várható km -teljesítés alapján gépjárm űvenként (rendszám szerint) kü- 
lön-külön a 6/a. sz. m ellékleten kell kim utatni.

A vízijárm ű utánpótlási szükségletet az érvényben levő élettartam  és 
üzemóra norm ák alapján (rendszám szerint) külön-külön a 6/a. sz. m ellék
let 5., 6., 7. és 8. pontjának értelem szerű módosításával kell kim utatni.

Az így kim unkált, valam int a fejlesztésként jóváhagyott szükségletet — 
járm ű-kategóriánként, ezen belül típusonként összevontan, — term észetes 
m értékegységben és F t-ban a 4. sz. m ellékleten kell előirányozni.

61. tétel: Vonatanyag- és élőleltár

Ezen a tételen kell m egtervezni a fogatolt járm ű, a ló és a kutya szükség
letet, valam int azok felszerelési anyagigényeit.

A szolgálati állatokat és a fogatolt járm űveket darabszám szerint és Ft-ban, 
a többi term éket összevontan csak Ft-ban kell előirányozni a 4. sz. m ellék
leten.

71. tétel: Híradófelszerelés

A tételre  tartozó term ékszükségleteket helyileg kell előirányozni.

Az „A” és „AE” kategóriás cikkekből az igényeket cikkenként, term észe
tes m értékegységben és Ft-ban, míg a „B” és „C” kategóriába tartozókat
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term ékcsoportonként összevontan csak F t-ban kell m egtervezni a 4. sz. 
m ellékleten.

A költségvetés készítés éve végén várható rak tári készletekről a 7. s^
m ellékleten tájékoztatást kell adni. wm'

' *4
A nem híradástechnikai jellegű, a hír. szakszolgálat által is használt, ter
m ékeket (pl.: szerszámok, stb.) a Rovatrend előírásainak megfelelő kv. té
telen — a vonatkozó tervezési előírások szerint — kell megtervezni.

A javítási, karbantartási és felújítási célt szolgáló alkatrészeket és javító 
karbantartó  anyagokat a 03., illetve a 06. kv. rovat megfelelő tételein  kell 
előirányozni.

72. tétel: Hírhálózat építés

A tételen kell előirányozni a szervek közigazgatási, illetve működési terü
letén belül létesítendő távolsági távbeszélő és távgépíró összeköttetéseket és 
az egyes elhelyezési körletekben a hálózat tervezett építési, bővítési és fel
újítási költségét a BM 1/2. Osztály a postai tervjavaslat elkészítésére vo
natkozó irányelvei szerint.

A BM országos hírhálózat fejlesztését, a nemzetközi vonalak építését és 
azok bővítését a BM 1/2. Osztály központilag tervezi.

Az igényeket a 4. sz. m ellékleten összeköttetésenként felsorolva kell rész
letezni.

Ugyancsak itt kell tervezni összevontan Ft-értékben a csapatalakulatok 
tábori távbeszélő hálózatához szükséges anyagok (oszlopok, vezetékek stb.) 
beszerzési költségeit.

A hírközlő berendezések (állomások, készülékek, stb.) felszerelési, áthe
lyezési költségét a 03/73. kv. tételen kell előirányozni.

81. tétel: Egyéb beszerzés

Szolgálati célra épület, helyiség és egyéb ingatlan vásárlására előirányzat 
csak abban az esetben tervezhető, ha annak építése, létesítése az adott he
lyen távlati beruházási tervben nem szerepel, és a szükséglet kielégítésére 
más lehetőség nincs.

A szóban forgó célokra előirányzatot csak a BM I/II. Csoportfőnökség 
tervezhet.

91. tétel: Kisebb építkezés

A beruházási tervben nem szereplő, egyébként jellegénél fogva beruhá
zásnak, vagy felújításnak minősülő olyan építési m unkára tervezhető itt 
előirányzat, m elynek kivitelezési összköltsége egyedenként (munkánként) 
a 100 000,— Ft-ot nem haladja meg.
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Ezen a tételen lehet tervezni a hétvégi pihenőház építéséhez, fejlesztésé
hez igényelt központi támogatás összegét is.

A számítási m unkalapon a tervezett építési m unkákat tételesen fel kell 
sorolni.
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06. rovat: 

FELÚJÍTÁS

Ezen a rovaton kell előirányozni a szervek ingatlanai és azok tartozékai, 
a szakmai felszerelések, berendezések, járm űvek, stb. vállalati úton vég
zett nagyjavítását, az épületek fűtőberendezésének cseréjével, korszerűsí
tésével, stb., továbbá az utak, kutak, egyéb m élyépítm ények karban tartá
sával és felújításával kapcsolatos kiadásokat.

Ugyancsak itt kell előirányozni a határzár felújítását, annak fenntartásá
val, illetve karbantartásával kapcsolatos költségeket (beleértve a felú jí
táshoz és karbantartáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzését is), 
függetlenül attól, hogy a felújítás, vagy karbantartás kivitelezése saját vál
lalkozásban, vagy vállalati úton történik.

11. tétel: Ingatlan felújítás

Ezen a tételen kell tervezni a BM kezelésben levő épületek, építmények, 
utak, lőterek, sportpályák, m élyépítm ények (óvóhelyek, kutak, víztárolók) 
felújítását (beleértve a Dózsa SE-ek által használt, valam int az Újpesti 
Dózsa SC kezelésébe utalt sportlétesítm ényeket is), továbbá az u tak  és 
m élyépítm ények karbantartását, javítását, valam int a belvíz-levezető há
lózat felújításához szükséges hozzájárulás összegét is.

Az előirányzatot a jóváhagyott távlati felújítási, illetve az éves felújítási 
előterv alapján az épületek, építm ények állagának és fontosságának m ér
legelésével, a generál felújítás elvének, stb. figyelem bevételével kell a 10. 
sz. m unkalapon elkészíteni, a vonatkozó szakmai előírások szerint.

21. tétel: Berendezési tárgyak és szakmai felszerelések felújítása

A Rovatrend szerint ide tartozó berendezések és felszerelések felújítási 
szükségletét a tapasztalati adatok, valam int az illetékes vállalatok á ra ján 
lata, stb. alapján kell előirányozni.

A tétel előirányzatából kiem elten kell a 4. sz. m unkalapon — külön-kü- 
lön — a fegyver, vegyvédelmi, híradó' és egyéb haditechnikai eszköz 
szükségletet előirányozni.

A házilagos felújítás kivitelezéséhez szükséges ányagokat, alkatrészeket a 
03. rovat megfelelő tételén kell beszerzésre előirányozni.
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Az előírt km futási, illetve teljesítm ényi norm ák várható teljesítése, illet
ve túlteljesítése, valam int a műszaki állapotra előírt követelmények fi
gyelembevételével a tárgyévben szükségessé váló felújítási szükségleteket
— típusonként csoportosítva — a 6, b. sz. melléklet szerinti m unkalapon 
kell tervezni. *------------------------— -----------------

Légijárm űvek felújítására a kormánylégiközlekedéssel kapcsolatban a BM 
Korm ányőrség Parancsnokság, míg a BM Országos Rendőr-főkapitányság 
állományába tartozó járm űvek tekintetében a KPO tervezhet előirányzatot.

31. tétel: Jármű felújítás

32. tétel: Egyéb felújítás

A BM Határőrség Országos Parancsnokságnak itt kell tervezni a határzár, 
továbbá a határjelek, sorompók karbantartásával, fenntartásával és felújí
tásával kapcsolatos valam ennyi bér, anyag, term és-térítés stb. jellegű 
költségeit a tapasztalati adatok, stb. alap ján.

Az anyagszükségletet az anyag nem ére vonatkozóan (műszaki, stb.) a jelen 
Ű tm utató vonatkozó költségvetési tételénél előírtak szerint kell előirá
nyozni.
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07. rovat:

TÁMOGATÁS, PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

Ezen a rovaton kell előirányozni a társadalm i és egyéb szerveknek, továb
bá a bevételek felhasználására jogosult költségvetési folyószámlás szer
veknek nyú jto tt tám ogatást, valam int ezen szerveknél a költségvetést illető 
befizetési kötelezettséget.

II. tétel: BM klubok támogatása

Itt kell tervezni a rendőr-főkapitányságoknak a saját kezelésükben működő 
klubjaik költségvetési tám ogatási igényét.

A kluboknak saját költségvetési előirányzataikat rovatos-tételes bontás
ban a jelen Ú tm utató előírásai szerinti részletezésben kell elkészíteniük. 
A megyei rendőr-főkapitánysági klubok költségvetése a tám ogatást nyújtó 
főkapitányság költségvetésének melléklete.

A BM Központi K lubnak az Ú tm utató előírásai szerint költségvetését 
„K lub”, illetve „Étterem ” költséghelyi bontásban, elkülönítetten és össze
vontan kell elkészítenie. Támogatási szükségletét az 51/41. tételen kell 
terveznie. ,

12. tétel: BM Jóléti Intézmények támogatása

I tt kell előirányozni a megyei rendőr-főkapitányságoknak az utaltságukba 
tartozó bölcsődék és napközi otthonok részére szükséges költségvetési tá
mogatást.

Az egyes intézm ényekről (bölcsődék, napközi otthonok elkülönítésben) ro
vatos-tételes és a jelen Ú tm utató előírásai szerinti költségvetést kell készí
teni, — kiemelve benne a tervezett férőhelyeket és az ellátottak élelme
zési napjainak számát — mely a tám ogatást nyújtó  főkapitányság költ
ségvetésének a melléklete.

A BM 1/4. Osztály gondozásában levő üdülők, bölcsődék és napközi ottho
nok költséghelyi rovatos-tételes és a jelen Ú tm utató előírásai szerint elké
szített költségvetés tám ogatási igényét nem itt, hanem az 51/41. tételen 
kell megtervezni.

13. tétel: BM Központi Konyha támogatása

E tételen csak a BM tárcaköltségvetésében tervezhető előirányzat.
A BM Központi Konyhának a működéséhez szükséges előirányzatokról ro
vatos-tételes és a jelen Ú tm utató előírásai szerinti költségvetést kell ké
szítenie, melyhez az állami tám ogatás összegét az 51/41. tételen kell meg
terveznie.
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21. tétel: Társadalmi tűzoltóság támogatása

Ezen a tételen előirányzatot csak a KPO tervezhet a Rovatrendben meg
határozott célok fedezetére.

22. tétel: BM sajtó kiadás támogatás

v
Itt kell tervezni a BM szervek által kiadott hetilapok, folyóiratok költség- 
vetési tám ogatási igényét. A sajtóterm ékek előállításával és forgalombaho- 
zásával kapcsolatos kiadásokról és bevételekről külön részletes költségve
tést kell készíteni és azt m ellékletként csatolni.

23. tétel: Egyéb hozzájárulás

— Párt- és tömegszervezetek kiadásai.

A m inisztérium, a határőr szervek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Pártbizottsága, valam int BM KISZ Bizottság működéséhez szükséges 
kiadások fedezete a felső pártszervezet előírásai szerint elkészített és 
jóváhagyott külön költségvetés alapján irányozható elő.

Az egyéb szerveknél csak a pártszervezetek reprezentációs költségei
nek fedezete (pártbizottságok á 1 200,—, alapszervezetek á 200,— Ft) 
állítható be. (Egyéb szükségleteik fedezete a jogcím term észetének 
megfelelő kv. tételen tervezhető, a szükségletnek megfelelően.)

A BM KISZ-szervezetek és szakszervezeti alapszervek reprezentá
ciós költségeire a területileg illetékes pártbizottság jóváhagyása alap
ján tervezhető előirányzat. Egyéb szükségleteikről az illetékes párt- 
bizottság jóváhagyása alapján a jogcímnek megfelelő kv-i tételen le
het előirányzatot tervezni.

A reprezentáción felüli igényeket szervenként (KISZ, szakszervezet 
stb.) a 11. sz. m ellékleten is ki kell m utatni.

— Egyéb hozzájárulás.

E címen előirányzatot a különböző szerződési kötelezettségek alapján 
lehet tervezni (közmű, vízmű hozzájárulás, stb.).

24. tétel: Dózsa SE-ek támogatása

E tételen csak a BM tárcaköltségvetésben tervezhető előirányzat

Az Újpesti Dózsa SC-nek kezelésébe u talt BM tulajdont, vagy bérlem ényt 
képező sportlétesítm ények fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan 
felmerülő személyi és dologi jellegű szükségletek, továbbá a BM spartaki- 
ádok rendezési és részvételi költségei, valam int külön rendelkezésben biz
tosított közvetlen egyesületi tám ogatásról rovatos-tételes és a jelen Üt-
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m utató m eghatározásainak megfelelő költségvetést kell készítenie, mely
hez a BM tám ogatás összegét az 51/41. kv-i tételen kell előirányoznia.

Az egyéb Dózsa SE-ek részére adott tám ogatást a jogcímnek megfelelő té
telen kell előirányozni és a 11. sz. mellékleten külön kim utatni.

31. tétel: Költségvetési befizetés

I tt kell előirányozni a bevételeik felhasználására jogosult költségvetési fo
lyószámlás szerveknek a többlet-bevétel (bevételi felesleg) m iatt jelentke
ző, költségvetést illető befizetési kötelezettségét.

41. tétel: Lakásépítési alap kiegészítése

A BM I/I. Csoportfőnökség tervezi.

51. tétel: Tartalék

E tételen előirányzatot tervezni nem lehet.
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BEVÉTELI ROVAT
előirányzatának tervezése
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51. rovat: 

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Ezen a rovaton — a tételrend szerinti részletezésben — kell előirányozni 
m inden olyan bevételt, mely a szerveket működésükkel kapcsolatosan, to
vábbá térítési, vagy bérleti díjként, valam int selejtezésből, anyagértéke
sítésből, kártérítésből, stb. eredően bevételként megilleti.

I tt kell tervezni még az ellátási utaltságba tartozó, a bevételeik felhaszná
lására jogosult szervek befizetéseit (feleslegeit), illetve a folyószámlás szer
veknél kv. hiány fedezésére igényelt költségvetési támogatást, valam int 
ezen szerveknél az előző évben várható év végi pénzm aradványt is.

A bevételi előirányzatokat az érvényben lévő utasítások, továbbá megál
lapodások, szerződések, ezek hiányában pedig a tapasztalati adatok alap
ján kell megtervezni.
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KIEGYENLÍŐ ROVATOK
előirányzatának tervezése
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61. rovat:

KIEGYENLÍTŐ KIADÁS

11. tétel: Illetményelőleg

A hivatásos, a kinevezett polgári állomány szervezetszerű és szerződéses 
főfoglalkozású állandó polgári alkalmazottak tervezett létszáma után 
80,— Ft/fő normával irányozható elő.

Az előirányzatból le kell vonni a BM iskolák nappali tagozatán a tárgy- 
időszakban várhatóan tanulók után járó összeget, mivel azok u tán  elő
irányzatot csak a KPO tervezhet.

12. tétel: Működési kölcsön

Közétkeztetések, klubok; stb. gazdálkodásának átm eneti kisegítésére ter
vezhető előirányzat, a várható szükséglet szerint.

13. tétel: Tüzelővásárlási előleg 

Előirányzatot tervezni nem lehet.
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62. rovat: 

KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL

11. tétel: Illetményelőleg

A 61/11. Illetményelőleg kv. tételen tervezett összeget kell beállítani.

12. tétel: Működési kölcsön

Igénybe vett kölcsön visszafizetése.

13. tétel: Tüzelővásárlási előleg

Előirányzatot tervezni nem lehet.
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1. sz. melléklet

T Á J É K O Z T A T Ó
a kö ltségvetési m érőszám ok szám bavéte léhez

A költségvetési javaslat elkészítésének alapját képező mérőszámokat az alábbiak 
szerint kell felmérni, illetve számbavenni:

1. A mérőszámok felmérése előtt az illetékes vezetőktől tájékoztatást kell kérni a 
tárgyidőszakban a szerv előtt álló feladatokról, illetve a várható feladat és szerve
zési változásokról.

A feladatok, stb. ismei’ete /mennyiségi, minőségi) alapján lehet megkezdeni azok 
mennyiségét jelző, illetve kifejező mérőszámok számbavételét.

A számbavételnek mindazokra a mérőszámokra ki kell terjedni, amelyek a tárgy- 
időszaki feladatok, anyagi-pénzügyi szükséglete mértékének meghatározásához, il
letve megállapításához alapul szolgálnak.

2. A számbavétel során figyelembe kell venni

a) valamennyi ellátásilag hatáskörbe tartozó, illetve utalt szerv,

b) a nem belügyi szervek részére bérbeadóit, illetve használatra átengedett, de 
egyébként saját kezelésben levő,

c) a kezelésben levő sportlétesítmények (tartozékaival),

d) a tárgyidőszak folyamán belépő új ingatlanok (beruházás, stb.) valamint a je
lenleg meglevő, de esetleg leadásra kerülő objektumok, stb.

mérőszámait, továbbá

e) minden olyan jóváhagyott, vagy tervezett szervezeti változást és egyéb fejlesz
tési célkitűzést, melyek a mérőszámok alakulására a tárgyidőszakban kihatás
sal lehetnek.

Olyan mérőszám tekintetében, melynél változás nem várható, vagy amelyre az 
esetleges változás kihatással nincs, a felmérés időpontjában lévő állapotot kell 
rögzíteni.

f) Más szervvel közösen használt ingatlanok (Klub, BM kezelésben lévő lakóház, 
hétvégi pihenőház, csónakház, óvóhely, stb), továbbá berendezési és felszerelési 
tárgyak mérőszámait

— ha az egyes szervek által elfoglalt, illetve használt helyiségek, stb. mérő
számára eső fogyasztás külön-külön mérhető (világításnál; külön árammérő, 
vagy egyéb szolgáltatásnál, stb. a szolgáltató külön számlázza, stb.), akkor 
annak mérőszámát az illetékes fogyasztó szervnek,

— ahol pedig a mérőszám külön fogyasztásmérő eszköz, stb. hiányában nem 
osztható meg, ott a közösen használt ingatlan, stb. teljes mérőszámát a ke-
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zelő szervnek kell számba venni. (A sportlétesítmények adatait még meg- 
oszthatóság esetén is a kezelő BM szerv adatai közt kell szerepeltetni.)

A mérőszámokat ilyen esetben megosztani, illetve megosztva számba venni 
nem lehet.

g) A rendőr-főkapitányságok kezelésében levő BM klubok, gyermekintézmények 
mérőszámait, amennyiben azok a számadótest mérőszámaitól elválaszthatók, 
külön kell szerepeltetni.

3. Mivel a mérőszám a költségvetés készítésének egyik igen fontos eszköze (a szük
séglet, illetve feladat mennyiségét, nagyságát mutatja), ezért a számbavételnél 
nagy körültekintéssel kell eljárni, hogy a megállapított mennyiség minden tekin
tetben a valóságnak megfelelő állapotot tükrözze.

A pontos számbavételen túl, nagy súlyt kell helyezni az egyes mérőszámok közötti 
(a mérőszámon belül a típusok között is) összefüggések és a változások arányai 
helyességére. Pl.:

a) a beépített légtér emelkedésével, vagy csökkenésével általában egyenes arány
ban változik
— a világított alapterület és a fűtött légtér (kivéve, ha lakóépület térfogata 

emelkedett, vagy olyan épületrész bővülés történt, ahol napi takarítási fel
adat nincs, stb.);

b) a beépített légtér (BM kezelésben levő lakóépület figyelmen kívül hagyásával) 
változása maga után vonhatja még

— a gazdálkodó szervek, pl.: gazdálkodási alegységek,

— híradástechnikai berendezések,

— rádiók, televíziók,

— kutak,

— óvóhelyek légtere, stb.
számának, illetve mennyiségének változását is.

A felsoroltakban természetesen a beépített légtér változása nélkül is bekövet
kezhetnek változások. Pl.: szervek összevonása esetén — ha objektum nem is 
kerül leadásra — csökkenhet a gazdálkodási alegységek száma, vagy a hír
adástechnikai berendezések cseréje, illetve a meglevők bővítése folytán emel
kedhet, illetve csökkenhet a fővonalú és mellékállomások száma miatt,

c) fordított arányú változás következik be általában akkor, ha változatlan mérő
szám mennyiség mellett az azon belüli típusok között történik mennyiségi elto
lódás. Pl.: a „beépített légtér” mérőszámon belül a megszűnt szerv épületét BM 
kezelésű lakássá alakítják ki, akkor amennyivel csökken a „minden egyéb épü
let” típusának légtere, annyival emelkedik a „BM kezelésben lévő lakóépület” 
légtere.

4. A mérőszámadatokat írásban kell bekérni és azokat a Pénzügyi Osztály (szolgá
lat) kötelessége körültekintően felülvizsgálni egyrészt a 2. és 3. pontban említet
tek érvényesülésére, másrészt az egyezőségre figyelemmel.

5. A számba vett mérőszámok közül — számadótesti szinten összesítetten — csak az 
l/a. sz. mellékleten feltüntetettekről kell adatszolgáltatást adni a költségvetéshez 
csatolva.
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Az egyes mérőszámok fogalmát és a számbavételre vonatkozó magyarázatot a mel
léklet hátoldala tartalmazza.

A mérőszámadatokat indokolni kell. Az indokolásnak a felmérés időpontjában levő 
állapotból (mennyiségből) kell kiindulni és feltüntetni a tárgyidőszak végéig terv
be vett változásokat és azok okait típusonként. A változásokat összevontan, 'szer- 
venkénti (objektumi) részletezés nélkül kell levezetni, de külön feltüntetve (bruttó 
módon) az összes növekedést és csökkenést.

Az elhelyezési mérőszámok indokolását az összefüggések könnyebb és jobb átte
kinthetősége és a változások okainak felesleges ismételgetése végett a csatolt 1/b. 
sz. melléklet szerinti formájában kell összeállítani.
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MÉRÖSZAMADATOK l/a . sz. melléklet

A m é r ő s z á m
19 . . . ~  19 . . . " 19 . . . 19."..,

c n évre 19. . . évre 19 . . . évre 19. . . évre 19. . .
n , u (bázis) evre (bázis) evre (bázis) évre (bázis) évre
w Megnevezes « —-------------------------—------------ 1—..... ■.------------------------------g g> ____________________ tervezett mennyiseg_________________•
w ____________________________^  számadótest klubok________ bölcsőde j napközi otthon

>
& önálló számadótestNc/]--------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

1 %  utalt számadótest db■re _
0  gazd.alegység

kórház, szanatórium 
 ̂ rendelőintézet-0)-------------------------- ------------------------------------------------------------------------

S> BM kezelésben lévő 
~ lakóépület

2 ÍJ minden egyéb épület m'!
£ ebből: ..............................................................
5 * saját kezelésben 
pq mindösszesen

ebből: _ ..... ..... .............. ...........
______ j saját kezelésben________

3 Fűtött légtér ebből: ^ 3 .......................... ......... ................................... ....................
szolgáltatott fűtésű

4 Világított alapterület m2

Vonal ' ............... ........................................
BM Táv- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

gépíró I.
5 rendszerbe í  db

bekapcsolt 3  _________ :_____________________________________________________
távgépíró n

■a ..........’.................. ..................................................... .....................................................................................................................................................................

^ IV.

BM hírrendszerbe bekap- 
b csőit postai telex állomás

rj Műsorvevő rádió ebből: 
gépjárműbe beépített

8 Televízió db

felnőtt
Üdülők --------——------------------1------------------------^--------------------------------------------

■3 gyermek
9 io ! db 

u  i
gj ! bej áros

Gyermek in- j_____________________ 1_____________________________________________________
tézmények

bentlak.
—

~  . felnőtt
Üdülők. -------- ---------------------------------------------------------------------------------------------as-<u

~ c gyermek
w cí

10 -nsS -----------------------------------------  2 ------------------------ ------------------------------------------------------------------------------
bejaros

Gyerm ekin-_____________________________________________________ j_______._______________
w tézmények

bentlak.

A BM 1/4. Osztálynak az ellátási hatáskörébe tartozó üdülők mérőszámait a „szám
adótest” hasábjaiban kell feltüntetnie.
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Magyarázat

egyes m érőszám ok foga lm ának  és szám bavéte lének  egységes érte lm ezéséhez

1. Szervezetszerű, illetve rendszeresített állomány alatt a tárgyidőszakra érvényes 
állománytáblákban rögzített adatok értendők. Amennyiben az állománytáblákban 
foglalt adatok módosítását (növelését, vagy csökkentését) tervezik, úgy a javasolt 
szervezeti változás szerinti mennyiséget kell figyelembe venni.

2. Azon mérőszámoknál, amelyeknél a számbavehető mennyiséget nem a szervezet
szerű, illetve rendszeresített állomány határozza meg, a tárgyidőszak mérőszám 
mennyiségét a következők szerint kell figyelembe venni, illetve megállapítani.

A felmérés időpontjában lévő tényleges (eszközöknél a használatba lévő) meny- 
nyiséget — ahol gazdasági, szervezési állomány van jóváhagyva, ott annak adatá1"
— korrigálni kell (hozzáadni, illetve levonni) a tárgyidőszakot megelőző év végé
ig továbbá a tárgyidőszakban szervezetszerű változásból, fejlesztésből, stb. várható 
mérőszámemelkedéssel (pl.: új épületek, stb. belépése, lakáskialakítás, központi 
anyagkiutalás, vagy helyi beszerzés, stb.), illetve csökkenéssel (épület, stb. leadás, 
illetve átadás, átalakítás, használaton kívül helyezés, selejtezés, stb.).

3. Beépített és fűtött légtér fogalmát és számbavételét az Elhelyezési Szakutasítás 
tartalmazza.
A fűtött légtérnél a folyósók, lépcsőházak és mellékhelyiségek légtere csak abban 
az esetben vehető figyelembe, ha azok állandó rendszeres fűtése az objektum jel
legénél fogva a rendeltetésszerű működéshez feltétlenül szükséges, illetve engedé
lyezve van.

Szolgáltatott fűtésű fűtött légtérnél olyan épület fűtött légterét kell számításba 
venni, amelynek fűtését nem belügyi szerv végzi, illetve szolgáltatja (annak tüze
lőanyag szükségletéről külső szerv gondoskodik).

4. Világított alapterület alatt a szerv rendeltetésszerű működéséhez rendszeresen 
igénybe vett azon zárt helyiségek négyzetméterben meghatározott alapterületét 
kell érteni, ahol napi takarítási feladatok vannak. Az alagsor és pince alapterülete 
csak abban az esetben, s olyan mértékben tekinthető világított alapterületnek, 
amennyiben ezekben a helyiségekben napi takarítási feladatokat igénylő rendsze
res hivatali munka, vagy egyéb tevékenység folyik (pl.: iroda, étkezde, kultúr- 
szoba, stb.).

5. A Tg. berendezésnél használt római számos jelzések az alábbiakat jelentik:

I. BM tulajdonban és a BM fenntartásában,

II. Postai tulajdonban és a Posta fenntartásában,

III. BM tulajdonban és a Posta fenntartásában,

IV. Postai tulajdonban és a BM fenntartásában.
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AZ ELHELYEZÉSI MÉRÖSZÁMOK INDOKOLÁSA

1/b. sz. melléklet

oo
on

u  o ' Fűtött légtérBeepitett légtér m3 m3 °
------------------------------------------------------------------------------------------Világított ------------------------------------—

S Megnevezés BM kezelés- Minden egyéb épület alapterület
|  ben lévő “ . Mind- Ebből saját m2 összesen szolgáltatott
3 lakóépület összesen ebből sajat összesen kezelésű ' ' fűtésű
w összesen kezelesu

1 ____________ 2___________________3____________ 4____________ 5____________ 6____________ 7____________ 8____________ 9___________ 10

. i

19...... évi mérőszám menny.
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2. sz. melléklet

I. bérkeret (szerződéses főfoglakozású polgári alkalmazottak) előirányzat

Munkaköri A tárgyidőszakra tervezett munkahónap Évj bérkeret (Ft)
£ bértétel változás
|  Megnevezés át]ag -  ^  i \ tervezett
c Ft időponttól ; fejlesztés csökkentés (3X5, ill. jóváhagyott
w meddig ______  | 6. oszlop) l______________
1_________________ 2______________________ 3______________4______________5_____________ 6______________7______ _______8______

1 A tárgyidőszakot megelőző
év március 31-ig engedélye- |
zett éves bérkeret .

..........  fő állandó

..........  fő időszaki
összesen: ..........  fő lét- — — — —
számra

2 Tervezett munkaköri vál
tozások

%

3 Bérfejlesztés .................... Ft
béralap után .................. % — — i — —

4 összesen (1-|- —2+3) sor
szám : ' 
létszám: '•
állandó ..............  fő

________időszaki .............. fő j _
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Megjegyzés:

1. Az 1. sorszám 7. oszlopába az engedélyezett éves szintrehozott bérkeret írandó (március 31-ig évközben a következő évre szólóan 
is engedélyezett pót-bérkeretet egész évre, illetve időszakinál éves viszonylatban engedélyezett foglalkoztatási hónapokra kell szá
mítani).

i
2. A 2. sorszám

— 2. oszlopába a munkaköri kulcsszámát, megnevezését és az emelésre, illtve csökkentésre tervezett létszámot,
— 3. oszlopába a tervezett munkaköri változás bértételét,
— 5. és 6. oszlopába csak a fejlesztésre, illetve csökkentésre tervezett alkalmaztatási hónap számát kell beírni (pl.: 2 fő plusz takarító 

létszámot terveztek, de mindkettő csak március 1-től kerül alkalmazásra; az 5. oszlopba 2X9, azaz 18 hónap írandó).
Az azonos munkakörben, de eltérő időponttól, illetve időpontig tervezett létszám külön sorba írandó.

— 7. oszlopába a változás előjelét (+  —) fel kell tüntetni.

3. A 3. sorszám alatt csak a klubok, üdülők és gyermekintézmények tervezhetnek bérfejlesztést a tervezett béralap előirányzat után 
a külön megadott mértékben.

4. A Napközi Otthon költséghelynél külön munkalapon kell előirányozni a pedagógus és külön a technikai állomány bérkeretét.



II. BÉRKERET ELŐIRÁNYZAT
3. sz. melléklet

Munkaköri A tárgyidőszakra tervezett munkahónap j bérkeret (Ft)
H v,  ̂ 4. 'i  i változás
I  Megnevezés bertetel ---------------------------------------------;-----------------------------------------------------------------
w átlag mely tervezett
0_______________________________________ Ft időponttól fejlesztés csökkentés (3X5, ill- jóváhagyott 
03___________' meddig_____________________________________6. oszlop)_________________
________________ 1 2________________3______________4______________5_____________ 6______________7_____________ 8______

1 A tárgyidőszakot megelőző 
év március 31-ig engedélye
zett éves bérkeret
(részfogl. létszám: ..........  fő
állandó, ..........  fő időszaki)
ebből:
— részfoglalkozásúaké
— túlmunkadíj
— megbízási díj

2 Tervezett változások
a) részfoglalkozású m un

kakör :

b) túlmunkadíj
c) megbízási díj

3 Bérfejlesztés ...................  Ft

béralap után .................. %
4 összesen (1+ —2+3) sor

szám:
Részfoglalkozású létszám: k
állandó ..............  fő „ •
időszaki ..............  fő ____________________________
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Megjegyzés:

1. Az 1. sorszám 7. oszlopába az engedélyezett éves szintrehozott bérkeret írandó (március 31-ig évközben a következő évre szólóan 
is engedélyezett pót-bérkeretet egész évre, illetve időszakinál éves viszonylatban engedélyezett foglalkoztatási hónapokra kell szá
mítani).

2. A 2. sorszám a) pont

— 2. oszlopába a munkaköri kulcsszámát, megnevezését és az emelésre, illetve csökkentésre tervezett létszámot,

— 3. oszlopába a tervezett munkaköri változás bértételét,

— 5. és 6. oszlopába csak a fejlesztésre, illetve csökkentésre tervezett alkalmaztatási hónap számát kell beírni (pl.: 2 fő plusz takarító 
létszámot terveztek, de mindkettő csak március 1-től kerül alkalmazásra; az 5. oszlopba 2X9, azaz 18 hónap írandó).

Az azonos munkakörben, de eltérő időponttól, illetve időpontig tervezett létszám külön sorba írandó.

3. A 2. sorszám b) és c) pont 7. oszlopába csak a tervezett fejlesztés, illetve csökkentés összegét kell beírni, feltüntetve a változás elője
lét. (A vonatkozó kv. tételen a tárgyévi teljes szükségletet kell előirányozni és ott indokolni az előírások szerint.)



szerv  m egnevezése
K I M U T A T Á S

a te rv eze tt te rm ékbeszerzések rő l

4. sz. melléklet

kv. té te l .....................................  szakanyag  É rték : 1 000,— F t-b an

A c i k k I I Várható rak- _______ Tervezett______________ Jóváhagyva---------
megnevezése M. e. Egységár tári készlet . , , ,, ,  . , . ,

száma (típus, méret) évvégén mennyiseg ertek mennyiseg ertek

1 ________________ 2___________________ 3________ 4______________ 5______________ 6___________7___________8___________9

________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1. ________________________________________ 2_____________________________

összesen (átvitel):
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szerv  m egnevezése
5. sz. melléklet

K I M U T A T Á S
a te rv eze tt fe jlesz tések rő l

kv. té te l .....................................  szakanyag  É rté k : 1 000,— F t-b a n

Fejlesztés (termék yV téma) _  Tervezett_______  Jóváhagyva
n Megjegyzés
u megnevezése db Ft db Ft0
C/2

__________________ 1 2_____________________ 3____________ 4___________5___________6___________7_______________ 8_________

I
\ V ^

/  I

I /

\

__________________________ ___________________________________________________________________________ I____________________________________ i _ _____________ _____________________‘ ____________

összesen (átvitel):
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szerv megnevezése

a já rm ű  u tán p ó tlá s i szükség le t m egá llap ítá sáh o z

ADATSZOLGÁLTATÁS

K m : 1 000 k m -b en

(j a. sz. melléklet

Kilométer felhaszn.
------------- A Tervezett Jóváhagyva

^ Forg Üzembe- a kv. összeáll.-kor a terve- A csere 
n Típus és felépítmény ,.pnri„  áll. ideje ------  “  zett csere időpontja
§ " év’ hó összesen Iel*i í t  időpont- <».év) db eFt db eF(
ín után jakor

• 1___________________ 2______________  3________4________ 5________ 6 j 7________8__ __9______ 10__ 11 12

*

.

\

összesen (átvitel):
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szerv megnevezése

a jármű nagyjavítási szükséglet megállapításához

ADATSZOLGÁLTATÁS

Km: 1 000 km-ben

6 b. sz. melléklet

co

Kilométer felhaszn.
P • Ü7pmhp 1 ~ ---------- 1-------- A fpiúiít Tervezett Jóváhagyva3  Fore uzemoe- a kv. osszeall.-kor a terve- a  ieiujit.
3 Típus es felépítmény áll. id e je -------------------------- zett fel- időpontja-----------------------------------------------
8 ■ év' hó összesen újít. idő- <». év) db eF, db ept
m után pontjakor

1______________________2__________________  3 4_________ 5_________ 6_________ 7_________8_______ 9_______10 11 12

\

összesen (átvitel):

____________________________________________________________________________ V
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KÉSZLET ELSZÁMOLÁS
7. sz. melléklet

szerv megnevezese

.....  kv. tétel ......... ....... - .................  szakanyag

A cikk (termék)_______________  ~  19...évfo- 19... dec. 31-i várh. állapot GSZÁ-val szem
b e -  _• >, lyamán várh. .. , a h a sz -  ben várh. (4—9)

M. e. <1 »-< a j ------------------------ossz- keszlet- ná]ható-
száma megnevezése N ^  ^  készlet bői hasz- , , ,  ,

oi-T bevet. kiad. (5+6—7) nálható bo1 rak- hiány többlet\D ‘■cö h  rH ban

______________ 2______________________ 3 4 5 6______ 7 8________ 9________10_______11_______ 12

Kitöltési utasítást lásd a hátoldalon!



Kitöltési utasítás:

1. A „Készletelszámolást” a BM I II. Csoportfőnökség e tárgyú rendelkezésében foglalt KÉSZLETJELENTÉS adatai, valamint az emlí
tett rendelkezés előírásainak értelemszerű alkalmazásával kell kitölteni.

2. A készletelszámolást költségvetési tételenként külön-külön lapon, de csak azokra a termékekre nézve kell elkészíteni, melyek beszer
zésére a költségvetésben előirányzás is történt.

3. Azokra az anyagokra (termékekre) vonatkozóan , am elyek re  a T ervezési Ú tm u ta tó  a  té te le s  (c ikkenkén ti) te rvezést nem  ír ja  elő, 
csak a  k im u ta tá s  10. h a sá b já b a n  — „Egyéb nem  k iem elt te rm é k ” m egnevezéssel — a ra k tá r i  készlet összevont F t-é r té k é t kell k im u 
ta tn i.

4. Haditechnikai eszközökből (fegyverzet, vegyvéd. anyagok, híradófelszerelések) csak a h ad ih aszn á lh a tó  mennyiséget szabad raktári 
készletként számításba venni.

5. Azoknál a termékeknél, melyeknél jóváhagyott GSZA n incs m eg á llap ítv a  az 5. h asáb b an  fe ltü n te ten d ő  III. hó 1-i helyze t szerin ti á l
lapo tbó l ke ll k iindu ln i.



.........................................................  K I M U T A T Á S  8- sz- m ellék le t
szerv megnevezése ,

a  F t-  összegben összevon tan  e lő irán y zásra  kerü lő  
te rm ék szü k ség le t r a k tá r i  kész le te inek

a lak u lá sá ró l A d ato k : 1 000,— F t-b a n

Költségvetési tétel (termékcsoport) Várható
fefhasználás év végi raktár Megjegyzésszama megnevezese leindbzndias készlet

1________________________________ 2____________________________________ 3________________ 4___________________ 5__________

03/21 Iroda és egyéb szakmai felszerelés fenntartásából — —

— fegyveralkatrész és karb. anyag

— vegyv. anyagok alk. részei és karb. ag.

— híradóanyagok alk. részei és karb. ag.

03/31 Járm ű fenntartás és üzemeltetésből — —

— gépjárművek alkatrészei

— akkumulátorok

— gumiköpenyek és tömlők

04/32 Sor-, növendék- és tartalékos állomány ruházati ellátása

05/11 Bútorzat és berendezési tárgy Engedélyezett készlet
értéke: .................. eFt

■

Kitöltési utasítást lásd a hátoldalon!
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Kitöltési utasítás:

1. Készletként csak a szerv raktárában tárolt termékeket kell figyelmebe venni.

2. A kimutatást csak azokra a költségvetési té te lek re  (te rm ékcsopo rtok ra) vonatkozóan kell k itö lten i, melyekre a kö ltségvetési ja v a s la t
b an  igény e lő irán y zásá ra  is sor kerül.

3. A 03/ 21 és a 03/31 kv. tételen kimutatott raktári készleteknél csak az ú j c ik k ek e t ke ll szám ításb a  venni.

4. A 05/11 és 04/32 kv. tételek vonatkozásában mind az új, mind a használt készleteket — az osztályozási értéknek megfelelően — fi
gyelembe kell venni. Az 50%-nál alacsonyabb értékű készleteket figyelmen kívül kell hagyni.

5. Az év végi várható raktári készlet megállapításánál a te rvezés id ő p o n tjáb an  előtalált (nyilvántartott) raktári készletből kell kiindul
ni, figyelembe véve az év folyamán még várható beszerzéseket (+) és felhasználást (—).

i—ioto
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9. sz. melléklet

LÉTSZÁM — ALAKULÁS
(19........március 31-i állapot szerint)

I— ____ Lesz e re lj^ . I...........^Felszerelője ~  Létszámhullámzás
M e g n e v e z é s  összesen Ebböl: Összesen Ebből: „ ( + r }  ,nyugdíjaz. átminősített (lesz.-félsz.) 

_________ __________ :_________________________________________________________________________________________________________________________________________

| tiszt
Egyenruhás :----------------------- —

tiszthelyettes

I tiszt
Vegyesruhás --------------------------

tiszthelyettes________________________________________________________________________________________________________________
7 "tiszt

Polgári ruhás --------------------------
tiszthelyettes

Hivatásos állomány összesen 

Kinevezett polgári alkalmazottak

Megjegyzés:

A leszerelek és a felszerelők adatait a tervkészítés évének március 31. napjától visszamenően az előző év április 1. napjáig kell fi
gyelembe venni.

*
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INGATLAN FELÚJÍTÁSI TERV
10. sz. melléklet

Érték: 1 000,— Ft-ban
J a v a s o l t

tárgyévi . ,  , Jóváhagyva
g A felújítás helye A munka részletes munkatelj. tárgyévet kivitele- tárgyév a tárgyévi Meeieevzés

es megnevezése leírása felú;j> Ft megelőző zéshez kivitelezésre BJ co
2 szüks. Ft telj. szüks. szu e Ft
á  Ft Ft

1________________ 2______________________ 3_______________ 4____________ 5__________ ._6____________ 7____________ 8_______________ 9________

Mindösszesen:
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11. sz. melléklet

k ö ltségve tési ju t ta tá s

19......  évi
19......  évi

Rovat-tétel Jogcím megnevezése módosított tervezett jóváhagyottszama

__  előirányzat____________________
________ 1___________________________________2____________ _______________________ 3________________ 4________|________ 5_______

\

összesen (átvitel):

\
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— Dózsa Sportegyesületek,

— Tömegsport,

— Tudományos kutatás.

— Pártszervezetek,

— KISZ szervezetek,

— Szakszervezetek,
— Egyéb szervek támogatási igény összesítője. 
Szervenként külön-külön kell elkészíteni.

o
00





Klubok
Gyermekintézmények évi költségvetési előirányzat

1 000,— Ft-ban

A r o v a t  19...... é v i __________ 19......  évi előirányzat________________
f ih á s z n á lL  módosított tervezett jóváhagyott ne- I jóváha_szama megnevezese telnasznaias --------------------- !-------------------------------------------- gyed- tervezett PVntt

előirányzat év______
01 Illetmény és béralap TÁMOGATÁS
02 Egyéb személyi kiadás
03 Fenntartási kiadás '
04 Működési kiadás II.
05 Beszerzés ______________ j

06 Felújítás j j j
07 Támogatás, pénzügyi lebonyolítás j  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

j I ^
KIADÁSOK ÖSSZESEN: ______________ j________

-------- :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KIEGYENLÍTŐ
| Működési bevétel KIADÁS

(61 rovat). . . _ _ _  | - . y
51 ■ Költségvetési támogatás I.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II.
.

61 | Kiegyenlítő kiadás III.

62 í . Kiegyenlítő bevétel IV. :
l _____________!______________________ ;_________ L ________

Megjegyzés:
A rendőr-főkapitányságoknak a bölcsőde és napközi otthon, előirányzatát és támogatási igényét összevontan is ki kell mutatniuk.
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Ill

Klub
N apközi................. évi költségvetési támogatási igénye 
Bölcsőde

12 a. sz. melléklet

19..........  évi
19......  évi

Rovat — Tétel Jogcím megnevezése módosított tervezett jóváhagyott
szama

_____________________ előirányzat_____
________1___________________________________2___________________________________ 3________________ 4________ |________ 5________

összesen (átvitel):

M egjegyzés:
A gyermekintézmények előirányzatát és támogatási igényét külön Bölcsőde és külön Napközi Otthon bontásban kell elkészíteni.
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