
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
I/I. Csoportfőnökség

Szám: 30-1116/1-1985.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
I/I CSOPORTFŐNÖKÉNEK

3/1985.sz.
I N T É Z K E D É S E

az 1986. évi költségvetési javaslat összeállításáról

Budapest, 1985. évi március hó 27-n.

A 24/1978. számú belügyminiszteri utasítás 26. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az 1986. évi költségvetési javaslatok ös
szeállítására vonatkozóan kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

I.
Általános rendelkezések

1. A költségvetés készítésére kötelezett szervek /a továbbiak
ban: szervek/ 1986. évi költségvetési javaslatukat a 24/1978. 
számú az éves költségvetés tervezési rendjének részletes sza
bályairól szóló belügyminiszteri utasítás, a BM terv és pénz
ügyi csoportfőnök 5/1982. számú intézkedésével kiadott Költ
ségvetési Rovat- és Tételrend, illetve az 5/1983. számú in
tézkedéssel hatályba léptetett Tervezési Útmutató, valamint 
a jelen intézkedés előírásai alapján kötelesek összeállítani.

2. A költségvetési javaslatok összeállítása során figyelemmel
kell lenni arra, hogy a népgazdasági lehetőségekkel összhang
ban a Belügyminisztérium kiadásai az elmúlt évekhez hasonlóan 
csak igen szerény mértékben emelkedhetnek. Ebből adódóan to
vábbi lépéseket kell tenni a megfontolt, hatékony gazdálkodás 
megvalósítására, a pótlólagos erőforrások feltárására.
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3. Az 1986. évi költségvetési javaslat kialakítását az 1984. évi 
felhasználás és az 1985. évre jóváhagyott előirányzatok tel-
jes körű felülvizsgálatával, elemzésével, értékelésével kell 
kezdeni.

4. A költségvetési javaslat megtervezése során követelményként 
kell érvényesíteni, hogy az előirányzatok az igények megfe
lelő rangsorolásával és kiválasztásával biztosítsák az alap
vető szolgálati feladatok folyamatos működési-fenntartási 
szükségleteit.

5. A költségvetési javaslat előirányzatainak kialakításánál ér
vényre kell juttatni a takarékossági követelmények fokozot
tabb érvényesítéséről rendelkező 22/1979. számú belügyminisz
teri parancs előírásait. Ennek megfelelően nagy figyelmet 
kell fordítani:

a / az energiával és energiahordozókkal való takarékosság
ra, ennek érdekében törekedni kell az energiahordozó-
felhasználás szerkezetének változtatására, a hazai ener
giaforrások arányának növelésére, az olajtüzelésű beren
dezések, gáz, illetve hagyományos tüzelési üzemmódra tör
ténő mielőbbi átállítására, valamint a szolgálati köve
telmények érvényesítése mellett a gépjármű igénybevéte
lek csökkentésére, az energiaveszteség feltáró tevékeny
ségre, a veszteségforrások tervszerű megszüntetésére, az 
energiatakarékossági tervek realitására, konkrétságára,

b/ a tőkés relációból származó eszközök beszerzésének to
vábbra is a legszükségesebb mértékre történő korlátozá
sára, és a szükségletek elsősorban hazai és szocialista 
importból történő biztosítására,

c/ az olcsóbb beszerzési lehetőségek feltárására,

d / a saját vállalkozásban végzett építési, szerelési és 
karbantartási munkák körének és volumenének bővítésére,
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e/ a fegyveres erők és testületek gazdasági együttműködé
sében rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználására, 
és az ez ideig megkötött megállapodásokban foglaltak vég
rehajtására.

6. A kiadások növekedésének részbeni fedezete érdekében a je
lenleginél fokozottabban kell számolni az ár- és díjbevételi 
források bővítésével, s a bevételi előirányzatok reálisabb 
megtervezésével.

7. A folyó évre jóváhagyott kiadási előirányzathoz képest nö
vekmény csak a létszámnövekedéssel összefüggésben, az 1985.
és 1986. évben belépő új objektumok, valamint technikai esz
közök üzemeltetésével kapcsolatos időarányos többlet költsé- 
gekre, valamint az újonnan jelentkező jelentősebb feladatok
ra tervezhető a legindokoltabb mértékben.

II.
A költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatos

részletes előírások

8. Az egyes költséghelyekre /testületi szerv, nem alaptevékeny
séget ellátó szervek/ vonatkozóan külön-külön költségvetési 
javaslatot kell összeállítani.

9. A miskolci és szombathelyi rendőrtiszt-helyettesképző isko
lák /a továbbiakban: iskolák/ szükségleteit - az illetmény 
kivételével - az ellátásilag illetékes szerveknek a saját 
költségvetésükben kell megtervezni. Az iskolák szükségle
ti tervét az ellátó szerv költségvetési javaslatához kell 
csatolni.

10. A béralap tervezés vonatkozásában:

a/ a béralap előirányzat után bérfejlesztést tervezni egyik 
állománycsoportnál sem lehet, mivel annak összege közpon
tilag kerül megállapításra,

b / a miniszteri béremelési hatáskörbe vont vezetők beosztá
si illetménye és a bérkeretet terhelő nyelvpótléka - 1985. 
január 1-i hatállyal - központilag kezelt vezetői bérke-
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retbe került összevonásra. Ez a változás a hivatásos 
állomány illetményének és bérjellegű járandóságainak 
tervezését és a felhasználás elszámolását nem érinti.
A vezetői bérkeretbe tartozók illetményét - a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően - a szolgálati helyük szerint 
illetékes szervnek kell megtervezni,

c/ a polgári alkalmazottak létszám- és béralap előirány
zatát a 8/1982. számú belügyminiszteri utasításnak meg
felelően - a tételes tervezésen túl - a Tervezési Út
mutató 5. számú mellékletén is meg kell tervezni. A költ
ségvetési javaslat rovatos-tételes előirányzatai és a 
szóban forgó melléklet megfelelő adatai között az egye
zőséget biztosítani kell.

Az előirányzatok kialakításánál a költségvetés készíté
sének időpontjában ismert, engedélyezett összpolgári bér
alapból és az állománytáblázatban állománycsoportok sze
rint jóváhagyott létszámadatokból keli kiindulni.

Az összpolgári béralap állománycsoportok közötti megosz
lását a felhasználás várható alakulásának megfelelően 
kell tervezni.

A tervezett változások között kell feltüntetni a folya
matban lévő beruházások, felújítások vonzataként jelent
kező létszámigényeket, az 1985. évben - költségvetés ké
szítéséig - történt szervezési változások - beleértve a 
személyi igazolványok periodikus cseréje miatti változá
sokat is - hatására visszaigazolt béralapok egész évre 
történő kiegészítését és minden egyéb, a szerv által kez
deményezett változást.

A tervezett változásokat részletesen indokolni kell, mely 
ben létszámigény esetén annak hatályát, munkaköri kulcs
számát és megnevezését is fel kell tüntetni.

A részfoglalkozásúak tervezett munkaóráinak számát a szá
mítási munkalapon, létszámát - melyet a tervezett munka
órák 2184-gyel történő osztása utján kell meghatározni -

ÁBTL - 4.2. - 30-  1116/1 /1985 /4



11. Az állományba tartozók jutalmazására, reprezentációra, vala
mint a belügyi munkát elősegítő állományon kívüli polgári 
személyek jutalmazására az 1985. évre jóváhagyott szinten ter
vezhető előirányzat.

12. A BM 1986 .évi valuta- és deviza előirányzatát a felhasználó 
szervek igényeinek figyelembevétele mellett a BM Külügyi Osz
tálynak saját költségvetésében kell szerepeltetni. A "tech-
nikai eszközök” áruforgalmon kívüli devizakeret szükségletét 
a BM III/V. Csoportfőnökség közvetlenül a BM Terv és Pénzügyi 
Csoportfőnökséghez küldje meg.

13. Sajtótermékek vonatkozásában csak a szolgálat ellátásához 
feltétlenül indokolt kiadványok és csak a legszükségesebb 
példányszámban kerülhetnek előirányzásra.

14. A Dózsa Sportegyesületek, a tömegsport, a tudományos kuta
tás, a párt-, a KISz, a szakszervezet és a kulturális kiadások
költséghozzájárulásait a jogcím természetének megfelelő 
k öltségvetési tételen kell előirányozni és a Tervezési Út
mutató 17. számú mellékletén összesítetten feltüntetni.

Az anyagi-műszaki és technikai fejlesztésekre szolgáló ke
retek jelentősebb mérvű emelésére 1986. évben előreláthatóan 
nincs lehetőség. Az 1986. évi fejlesztési tervjavaslatok ösz-
szeállításánál ezért a következő szempontokat kell figyelem
be venni:

a/ a 11/1984. számú BM utasításban megjelölt tervező szer
veknek összességében az 1985. évre jóváhagyott fejlesz
tési keretek, vagy ehhez közelálló összegek állhatnak 
majd rendelkezésre,

b / a tervjavaslat keretében elsősorban a VI. ötéves tervidő
szakban már megkezdett fejlesztések továbbfolytatását, 
illetve befejezését kell előirányozni,

c/ a VII. ötéves anyagi-műszaki és technikai fejlesztési 
tervjavaslatokban szereplő új fejlesztési célkitűzések,
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az 5. számú mellékleten kell szerepeltetni.
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programok közül azon témákat lehet a tervben szerepel
tetni, melyek megvalósítására nézve korábban már felső
szintű állásfoglalás, vagy döntés történt,

d/ a tervjavaslat összeállításánál különös figyelmet kell 
fordítani a fejlesztési témák realizálhatóságára, az 
ipari háttér biztosítottságára, a beszerzések konkrét 
specifikáltságára. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanis 
azt mutatják, hogy az éves tervben szereplő fejlesztések 
mintegy 20 %-ának megvalósítása rendre a következő évre 
áthúzódott, melynek következtében a feleslegesen lekö
tött fejlesztési célú pénzeszközök zavarokat okoztak a 
szervek pénzellátásában, a működési-fenntartási szükség
letek kielégítésében,

e/ a fejlesztési tervjavaslatokban a BM II. címszó alatt el
különítetten kell előirányozni a kormányzati célú /pl.: 
ALTÁJ vezetői URH rádiótelefonrendszer bővítése, "K" ve
zetési hírrendszer, stb./ fejlesztési feladatokat.

III.
A lakásépítési alap tervezése

16. Az első fokú lakásügyi szerveknek a lakásépítési alap köz
ponti juttatás iránti igényüket - a BM terv és pénzügyi és 
az anyagi és technikai csoportfőnökei 19/1983. számú együt
tes intézkedésének 2. pontjában foglaltaknak megfelelően - a 
költségvetési javaslat keretében kell megtervezni a követ
kezők figyelembevételével:

a/ az 1986. évi és az 1987. évi előzetes lakásépítési alap 
szükséglet tervezésének a személyi állomány körében 
végzett igény felmérésen kell alapulnia,

v

b / a tervezés során az igények elbírálását a 29/1982. szá
mú BM utasítás és végrehajtására kiadott 12/1983. számú 
BM anyagi és technikai csoportfőnöki intézkedés, továb
bá a 18/1983. számú BM utasítás és végrehajtására kiadott 
19/1983. számú BM terv és pénzügyi csoportfőnökének és az 
anyagi és technikai csoportfőnökének együttes intézkedése
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előírásai figyelembevételével kell elvégezni,

c/ a lakásépítési alap igényeket az 1. számú, a lakásépíté
si alap forrásait a 2. számú melléklet szerinti formában 
kell összeállítani és szöveges indoklással együtt a költ
ségvetési javaslathoz kettő példányban csatolni,

d / a lakásépítési alap tervezése során kiemelt figyelmet 
kell fordítani a saját bevételi források pontos felmé
résére,

e/ a lakásépítési alap szükséglet tervezésénél elsősorban 
a lakásleadásért fizetendő térítés és az önerős lakás
építés vásárlás munkáltatói támogatása vehető figyelem
be. A lakást leadok részére munkáltatói támogatás csök
kentett mértékben tervezhető,

f/ a lakásépítésekhez nyújtható munkáltatói támogatás összegét
 a 18/1983. számú BM utasítás 14. pontjában foglal

tak figyelembevételével kell megtervezni,

g/ bérlő kiválasztási jog, vásárlás csak rendkívül indo
kolt szolgálati érdekből tervezhető lakásonként maximá
lisan a lakás nettó építési költsége 35 %-ának megfele
lő összeghatárig,

h/ a budapesti szervek a részükre központilag biztosított 
OTP társasházi lakásokhoz munkáltatói támogatást nem 
tervezhetnek, mivel az azokhoz szükséges belügyi kölcsön 
tervezése és elosztása központilag történik.

IV.
Egyéb rendelkezések

17. Az 1986. évre vonatkozó költségvetési javaslatokat kettő pél
dányban folyó év május hó 1-ig kell a BM Terv és Pénzügyi 
Csoportfőnökség részére megküldeni.

A költségvetési javaslat 5., 8., 10., 12., 13., 14., 16. és 17. szá
mú mellékleteiből, az 5. számú melléklethez kapcsolódó indok-
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lásból további 2 példányt, a megyei művelődési ház költség
vetési javaslatából pedig további 1 példányt kell összefű
zés nélkül megküldeni,

18. A pénzügyi szervek részére a költségvetési javaslatok össze
állításához szükséges nyomtatványok közvetlenül kerültek meg 
küldésre.

19. Az 5/1982. számú BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intézke
déssel kiadott Költségvetési Rovat- és Tételrend, valamint 
az 5/1983. számú BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedés 
sel kiadott Tervezési Útmutató az állami költségvetés Rovat- 
és Tételrendjének változása miatt a 3. és 4. számú melléklet
ben foglaltak szerint módosulnak. A módosításokat a Költség
vetési Rovat- és Tételrenden és Tervezési Útmutatón át kell 
vezetni.
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20. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyide
jűleg a 4/1984. számú BM terv és pénzügyi csoportfőnöki in
tézkedés hatályát veszti.

/ Kincses Zoltán r. vörgy. / 
főcsoportfőnök-helyettes

Nytsz: 4-14/7-1985.
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szerv megnevezése 1. számú melléklet

Az 1986-87 évekre tervezett lakásépítési alap igény jogcímenkénti
részletezése

Az igény jogcímének megnevezése
1986 . Összesen

/e.Ft-ban/
1987. Összesen

/e.Ft-ban/db Ft db Ft
1. Lakásleadás, ill. csere esetén 

BM által fizetendő térítés
2. Családiház-épitéshez kölcsön
3. Toldalék építéshez, szintráépítés

hez, tetőtér beépítéshez kölcsön
4. Önálló lakást eredményező emelet

ráépítéshez kölcsön
5. Társasházi lakásépítéshez, vásár

láshoz kölcsön
6. Bérlőkijelölési jog vásárlás.
7. Vevőkijelölési jog vásárlás
8 . Szolgálati lakás vásárlás
9 . Egyéb /a cél megjelölésével/

MINDÖSSZESEN: f
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2. számú mellékletszerv megnevezése

Az 1986-87 évekre tervezett lakásépítési alap forrásonkénti
részletezése

A bevétel jogcímének megnevezése 1986 . összesen
/e.Ft-ban/

1987 . Összesen
db Ft db Ft /e.Ft-ban /

I. Tervévet megelőző év végére várható
maradvány

II. Saját bevételek
- Lakás céljára szolgáló házasingatlan 
elidegenítés

- Lakás használatbavételi díj befizetés| - Munkáltatói kölcsön visszafizetés
- Más munkáltató által átvállalt 
BM kölcsön

- A lakásépítési alapszámlán kezelt 
összeg után az OTP által térített 
évi 2 % kamat

- Egyéb saját bevétel
Saját bevétel összesen:

III. Lakásépítési alap központi juttatás

j Lakásépítési alap mindösszesen: \ ....
Megjegyzés: x = Az összes forrásnak meg kell egyeznie az 1. számú melléklet mindösszesen sorával.



3 .számú melléklet

Kiegészítések pontosítások az 5/1982. számú 
BM I/I. csoportfőnöki intézkedéssel kiadott 

Költségvetési Rovat- és Tételrendhez

6. oldal:
ll/90  Bérszint fejlesztés elnevezésű tételcsoportot

törölni kell

9. oldal:
22/80 Munkabér kiegészítés elnevezésű tételcsoportot

törölni kell.

11. oldal:

51/20-22 Biztosítási kártérítés elnevezésű tételt tö
rölni kell.

52/20 Szolgáltatás tételcsoportot két tételre kell
bontani:
21. Személyi tulajdonú gépkocsik javítása
22. Egyéb szolgáltatás.

52 Rovat új tételcsoporttal egészül ki

52/90 Egyéb ár- és díjbevétel

25 .  o l d a l :

11/90 Bérszint fejlesztés elnevezésű tételcsoportot 
törölni kell.

26. oldal:
Az utolsó mondatot /Kitüntetések, stb. okmá
nyai.... .../ törölni kell.

27. oldal:

12/30-30 Egyéb utazási költség altételcsoport jogcímei
közül törölni kell a másodikként feltüntetett 
jogcímet /közlekedési költségátalány, illetve 
költségtérítés/.
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12/30-50 altételcsoportot törölni kell.

29. oldal:
12/60-13 altétel jogcímei közül törölni kell a második

ként feltüntetett jogcímet /sportrendezvények 
előkészítésével és lebonyolításával összefüggően 
felmerülő alkalmi feladatok ellátói dija/, amelyet 
a későbbiekben a 11/60 tételcsoporton kell elszá
molni.

12/60-14 altétel a következő új jogcímekkel egészül ki:
- a politikai és szakmai előadások tisztelet

díja;
- vendégművészek, kisegítő zenészek fellépéséért, 

ismeretterjesztő előadásokért megállapítható
tiszteletdíjak,

-ifjúsági klubvezetők tiszteletdíja.

30. oldal:
12/70 tételcsoport jogcímei közül törölni kell a máso

dikként /vendégművészek, kisegítő zenészek fel
lépéséért, ismeretterjesztő előadásokért megál
lapítható tiszteletd íjak/, a harmadikként /poli
tikai és szakmai előadások tiszteletdíja/ és a 
negyedikként feltüntetett jogcímeket /ifjúsági 
klubvezetők tiszteletdíja/.

33. oldal:
13/10-13 altétel jogcímei közül a negyedik a következőre

módosul: "védő ital", és a tizennegyedikként fel
tüntetett jogcímet törölni kell /melegítő ital/.

35. oldal:
13/30-39 tétel jogcímei közül törölni kell a tizenkette

dikként feltüntetett jogcímet /érmek és jelvé
nyek/.

3 6. oldal:
13/50-14 altétel felsorolásából törölni kell a "kitünteté

si okmány, emléklap" szövegrészt.

- 2 -

28 . oldal:
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13/70-78 tétel a jogcímek felsorolása után a követke
ző bekezdéssel egészül ki:
Itt kell elszámolni azon göngyölegek árát is, 
amelyet a szerv rendszeresen visszaküld a szál
lítónak.

41. oldal:
13/90-99 tétel szövege a következőre módosul:

Itt kell tervezni és elszámolni a kitüntetések
kel járó plakettek, okmányok, emléklapok, érmék 
és jelvények költségeit és beszerzését, valamint 
az előző tételre nem tartozó anyag és árukészlet 
beszerzéseket.

42. oldal:
14/20 tételcsoportnál a 11. és 12. altétel számozás

megszűnik, törölni kell az eddigi 11. altétel jog
címei közül a negyedikként feltüntetett jogcímet 
/továbbtanuló dolgozók tanulmányaival kapcsolat
ban felmerülő utazási költség/, valamint az ed
digi 12. altételt /Munkábajáró beosztottak utazá
si költségtéritése/.

48. oldal:
14/90-99 tétel a következő altétellel egészül ki:

14. Nemzetközi tagsági dijak
Itt kell tervezni és elszámolni a költség- 
vetési szervet terhelő nemzetközi tagdíj
fizetési kötelezettségeket.

52. oldal:
2 1/30 tételcsoport altételei kiegészülnek a követke

zővel:
14. Gyermekgondozási díj.

54. oldal:
22/90 tételcsoport 14. altétel megnevezése a követke

zőre változik:
14. A munkahelytől távol lakó, állományban lé

vők utazási költségtérítése.

- 3 -

39. oldal:
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22/90-15 altétel a következő jogcímekkel egészül ki:

- tanulmányi versenyek jutalma,
- továbbtanuló dolgozók tanulmányaival kap

csolatban felmerülő utazási költség

22/90 tételcsoport a következő altételekkel egészül
ki:

1 6. A helyi jellegű közlekedési eszközök hi
vatalos igénybevételéért /egyénenként, 
vagy bérlet/ fizetendő díj. 

17. Közlekedési költségátalány, illetve 
költségtérítés

67. oldal:
51/10-15 tétel jogcímei közül törölni kell az első jog

címet /Vendégszobák, hétvégi pihenők, szállá
sok ......../,

51/20-21 tétel jogcímei közül törölni kell az elsőt
/Belügyminisztérium ingatlanaiban. . . / és
másodikat /bíróságok, döntőbizottságok ál
tal. . . / .

68. oldal:
51/20-22 tételt törölni kell.

51/20-23 tétel jogcímei közül törölni kell a harmadik
ként /tagdíjból származó bevétel/ és negyedik
ként feltüntetett jogcímeket /esetenkénti ren
dezvényekből származó bevételek/.

69. oldal:
52/20-22 tétel a következő új jogcímmel egészül ki:

- Állományba tartozók részére végzett egyéb más 
szolgáltatásokért befizetett térítési dijak.
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52/70 tételcsoport jogcímei kiegészülnek a következővel:

- vendégszobák, hétvégi pihenők, szállások, stb. 
/ágynemű, bútor, egyéb berendezési és felsze
relési tárgy/ használati dija.

52 Rovat új tételcsoporttal egészül ki

52/90 Egyéb ár és díjbevétel /Tételcsoport/

- A magán telefonbeszélgetésért járó bevéte
lek

- Belügyminisztérium ingatlanában és ingótár
gyaiban okozott károk, s egyéb károk megté
rítésével kapcsolatban befolyó bevételek,
- bíróságok, döntőbizottságok által megítélt, 
vagy egyéb egyezség utján beszedésre kerülő 
kötbérekből, késedelmi kamatokból eredő be
vételek,

- az Állami Biztosítótól kapott biztosítási 
kártérítések,

- az esetenkénti rendezvényekből származó be
vételek,

- a pártoló tagsági díjból és tagdíjból szár
mazó bevételek,

- a szállítóknak visszaküldött göngyölegeként 
átutalt bevételek,

- az üdültetésből származó olyan többletbevé
telek, amelyek költségvetési támogatás növe
lésével nem járnak /átmenetileg üresen mara
dó férőhelyek igénybevételéért fizetendő térítési

 dijak, élelmezési norma szerinti összeg 
felett nyújtott szolgáltatás, stb./.

82. oldal: 01/30 tétel leírásából törölni kell a göngyölegekre vo
natkozó második mondatot.

A módosításokat a Költségvetési Rovat- és Tételrend minden példá
nyán át kell vezetni!

A módosítások 1986. január 1-től lépnek érvénybe, azokat az 1986. 
évi költségvetési javaslat tervezése során kell először alkalmaz
ni.
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69. oldal:

ÁBTL-4.2 .-30-1116/1 /1985/ 1 5



ÁBTL-4.2. -30-1116/1  /1985 /16

4. számú mellé klet

Kiegészítések, pontosítások az 5/1983. számú 
BM I/I. csoportfőnöki intézkedéssel kiadott 

Tervezési Útmutatóhoz

17. oldal: 
11/90Bérszint fejlesztés elnevezésű tételcsoportot

törölni kell.

22. oldal:
v 12/30 tételcsoport utolsó bekezdése /A rendőrség és

a határőrség.... / törlésre kerül.

29. oldal:
13/10 tételcsoport 2. bekezdés 3. sorában a "védő és

melegítő ital" szövegrész, a következőre módo
sul "védő ital".

31. oldal:
13/30-39 tétel második bekezdéséből törölni kell a 

"kitüntetések és azok tartozékait" szöveg
részt.

32. oldal:
1 3/50 tételcsoport 3. bekezdéséből a "miniszteri

kitüntetések okmányainak költségeire elő
irányzatot a BM I/II. Csoportfőnökség ter
vezhet" szövegrész törlésre kerül.

39. oldal:
14/20 tételcsoport 2. bekezdését /A munkába járó

beosztottak..... / törölni kell.

59. oldal:
22/80 Munkabér kiegészítés elnevezésű tételcsopor

tot törölni kell.

101. oldal:
51/10-15 tétel szövege helyesen:

A tételen kell tervezni az egyes természet
beni szolgáltatások után /pl.: víz, villany, 
fűtés, stb./ fizetett térítési díjakat.
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51/20-21 tétel szövege helyesen:
A tételen kell tervezni az eljárási, vala
mint egyéb bevételből származó összegeket.

102. oldal:
51/20-22 tételt törölni kell, az e címen jelentkező 

bevé telek beszedését 52/90 tételcsoporton 
kell kimutatni.

51/20-23 tétel szövegezése a következőre módosul:
Itt kell tervezni mindazokat a működéssel 
összefüggő bevételeket, amelyek n e m  
tartoznak  a rovat más tételeire /pl.: kiadásokból 
visszafizetett térítmények stb./.

107. oldal :
52. Rovat új tételcsoporttal egészül ki:

90 tételcsoport: Egyéb ár- és díjbevétel

Ezen a tételcsoporton kell tapasztalati ada
tok alapján a Rovatrend szerint ide tartozó 
bevételeket előirányozni.

A_módosításokat a Tervezési Útmutató minden példányán át kell vez
etni!

A módosítások 1986. január 1-től lépnek érvénybe, azokat az 1986. 
évi költségvetési javaslat tervezése során kell először alkalmaz-
ni.

ÁBTL-4.2. -30-1116/1  /1985 /17


