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Budapest, 1975. november hó 20-án.

A Magyar Népköztársaság Belüg/miniszterhelyettesének 
22/1973. számú utasítása 22. pontjában foglaltak alap
ján a BM Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség gazdálko
dási körébe tartozó vagyontárgyak használatból való 
kivonásának, hasznosításának és értékesítésének eljá
rási szabályaira vonatkozóan kiadom az alábbi

1./ Az utasitás előírásainak hatálya kiterjed:

a./ Hiradástechnikai eszközök és szakanyagok;

b./ Állambiztonsági operativ technikai eszközök és 
szakanyagok;

c./ Rejtjeltechnikai eszközök és szakanyagok;

u t a s i t á s t

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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Tárgy: A BM Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség gazdál
kodási feladatkörébe tartozó vagyontárg/ak hasz
nálatból való kivonásának, hasznosításának és 
értékesítésének eljárási szabályai.
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d./ Gépi adatfeldolgozó eszközök és szakanyagok;

e./ Biztonságtechnikai eszközök és szakanyagok;

f./ Rádióelháritási eszközök és szakanyagok;

g./ A Csoportfőnökség fejlesztési tevékenysége ered
ményeként a szervek részére kiadott egyéb eszkö
zök és anyagok

körébe tartozó anyagfőcsoportokon beiül a szervek hasz
nálatában / ikészletében:/ levő és a szakszolgálati fel
adatok ellátásához már nem szükséges, vagy bármely oknál 
fogva nem alkalmas

- berendezésekre és felszerelésekre,
- egyéb eszközökre és tartozékokra,
- üzemelés, karbantartás és javitás során 

használt más szakanyagokra. /:Továbbiak- 
ban: vagyontárgyak*:/

2./ Az utasitás hatálya alá tartozó és az 1./ pontban fel
sorolt vagyontárgyak használatból való kivonására a 
Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség illetékességén 
kivül az alábbi szervek jogosultak:

a./ A hiradástechnikai vagyontárgyak tekintetében a 
költségvetés készítésére kötelezett szervek a 
mindenkor érvényben levő Hiradástechnikai Szak
anyagok Részletes Termékjegyzéké-ben /:Cikkjegy- 
zék:/ meghatározott hatáskörök szerint;

b./ Az állambiztonsági operativ technikai vagyontár
gyak tekintetében a BM III/V. Csoportfőnökség;

c*/ A rejtjeitechnikai vagyontárgyak tekintetében
- a párt és kormányhiradáshoz szükséges vagyontár
gyak kivételével - a BM Országos Rejtjelközpont;

d ./ A gépi adatfeldolgozó vagyontárgyak tekintetében 
az Információ Feldolgozó Csoportfőnökség;

e./ A biztonságtechnikai vagyontárgyak tekintetében 
a BM I/II. Csoportfőnökség, a BM III/V. Csoport- 
főnökség, a BM Kormányőrség Parancsnokság;

f./ A rádióelháritási vagyontárgyak tekintetében a 
BM II1/5• Osztálya;

g./ A fejlesztési tevékenység eredményeként keletkezett 
és használatra kiadott vagyontárgyak tekintetében
a Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség.
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3 » / A  szervek anyagi-technikai, illetve hiradástechnikai 
szakszolgálatainak vezetői felelősek a használatukban, 
illetőleg a készletükben levő és az 1./ pontban felso
rolt vag/ontárgyak használatból történő kivonásának, 
hasznosításának a 22/1973. sz, 8Mh-i, valamint a jelen 
utasításban meghatározottak szerinti végrehajtásáárt0

Ennek érdekében kötelesek:

- figyexeramei kisérni a szolgálati feladatok ellátásá
hoz biztosított és jelen utasítás hatálya alá tarto
zó vagyontárgyak használhatósági állapotának alaku
lását f

- gondoskodni a felesleges /:elfekvő:/, a szolgálati 
feladatok ellátásához^ már szükségtelen, vág/ hasz
nálhatatlan, korszerűtlen vagyontárgyaik kivonásá
ról és hasznosításáról.

4./ A szervek használatából, illetve készletéből ki kell
vonni azokat az utasitás hatálya alá tartozó vagyon-
tárg/akat, amelyek:

a ♦/ a szervek korszerűbb technikai eszközökkel történő 
ellátása folytán feleslegessé váltak,

b./ műszaki jellemzőik és szerkezeti felépitettségük 
miatt az adott technikai rendszeren belüli együtt
működésre már alkalmatlanok,

c ./ a szolgálati követelményeknek és előírásoknak el
avultság, korszerűtlen anyag, vagy szerkezeti meg
oldások miatt már nem felelnek meg,

d ./ felújítási, vagy javitási költsége meghaladja a 
mindenkori tén/Ieges beszerzési ár 50 ^-át,

e./ a természetes elhasználódás, károsodás, vagy ron
gálódás miatt használhatatlanná váltak és nem ja
víthatók,

f./ raktári készlete a maximális készletet, vagy a két 
évre számításba vett felhasználást / jszükségletet:/ 
jelentős mértékben meghaladja,

g ./ felhasználására a szervek részéről igény huzamosabo 
időn át, vág/ egyáltalán nem merült fel,

h ./ életvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi előírá
soknak nem felelnek meg,
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i ./ használatból való kivonását a felettes elöljáró, 
vagy szakirányitó szerv utasításban elrendelte,

j ./ és végül azoknak a használatból kivont régebbi ti-
pusú technikai eszközöknek a javítókészleteit /:zipp- 
jeit:/, alkatrészeit és karbantartó anyagait, amelyek 
korszerűbb technikai eszközökkel való ellátás követ
kezményeként feleslegessé váltak és az újonnan rend
szeresített berendezésekhez sem használhatók.

5./ A Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség fejlesztési és
üzemeltetési osztályainak vezetői gondoskodjanak arról, 
hogy a műszaki fejlesztés eredményeképpen alkalmazásra 
kerülő új rendszerek és eszközök bevezetésével egyide
jűleg a használatból kivonásra kerülő korszerűtlen va
gyontárgyak köre - a használatból való kivonás egységes 
végrehajtása érdekében - meghatározásra és az érintett 
anyagi-technikai, illetve hiradástechnikai és más ille
tékes szakszolgálati szervekkel közlésre kerüljön.

6./ A BM Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség "A" Önálló
Alosztálya gondoskodjon arról, hogy a Csoportfőnökség 
gazdálkodási hatáskörébe utalt vagyontárgyak haszná
latból történő kivonásának, hasznosításának és érté
kesítésének végrehajtása az I „ Főcsoportfőnökség Ellen
őrzési Osztálya éves eklenőrzési programjaiban - az el
lenőrzésre kerülő szervek vonatkozásában ellenőrzési 
témánként- rendszeresen vizsgálatra kerüljön.

Egyben utasitom a Csoportfőnökség fejlesztési és üze~ 
meltetési osztályainak vezetőit, valamint az "A" ön
álló Alosztály vezetőjét, hogy felügyeleti ellenőrzé
seik során jelen utasításom előirás szerinti alkalma
zását minden esetben tegyék vizsgálat tárgyává és ta
pasztalataikról jelentéseikben számoljanak be.

II.

A HASZNÁLATBÓL VALÓ KIVONÁS ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

7./ A szervek használatában levő vagyontárgyak használatból 
való kivonásához szükséges intézkedések megtétele a 
22/1973. sz. öMh-i utasitás I. rész 4. pontjában meg
jelölt vezetők joga és kötelessége.
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A hivatkozott utasitásban előírtak alkalmazása tekin
tetében az önálló hiradástechnikai osztályokkal / : ö Q
alosztályokkal;;/ rendelkező szerveknél a híradástech
nika szakszolgálat vezetőit jogosultság, illetve köte
lezettségei szempontjából az anyagi-technikai szakszol
gálat veze-cőxvel azonos jogkörű vezetőknek keli tekin
teni ö

Az intézkedésre jogosult vezetők kötelesek a 22/1973esz* 
8Hh-i, valamint a jelen utasításokban foglalt valamennyi 
olyan intézkedést megtenni, amely a szerv használatában 
levő vagyontárgyak használatból történő kivonásához és 
továbbhasznositásához szükségesek«

8,/ A kivonásra vonatkozó eljárás megindítását a vagyon
tárgyat kezelő anyagi-technikai vagy hiradástechnikai 
szakszolgálat vezetője köteles kezdeményezni.

Ennek érdekében a kivonásra javasolt vagyontárgyakról
- szakanyagok szerinti csoportosításban - jegyzéket 
kötelesek készíteni, melyet az eljárást lefolytató 
bizottság rendelkezésére keli bocsátani„

A jegyzéket a bizottság által felvett jegyzőkönyv anyag
nyilvántartási példányához keii csatolni*

9*/ A szolgalat ellátásához felesleges, vagy használhatat
lanná vált vagyontárgyakat - az eljárás lebonyolítá
sához - a vagyontárgyat kezelő anyagi-technikai, il
letve hiradástechnikai szakszolgálat raktárába /:tá- 
rolóhelyérez/ kell beszállítani, kivéve, ha a vagyon
tárgy kivonása az utasitas 2./ pontjában foglaltak 
szerint az ott meghatározott szervek hatáskörébe van 
utalva*
Ilyen esetekbe í a raktárba történő beszállításra a 
hatáskörileg illetékes szerv előzetes intézkedését
keli kérni*

Amennyiben az illetékes szerv a saját raktárába tör
ténő beszállításra intézkedik, úgy az átadó szerv a 
kivonás céljából átadott vagyontárgyakat az Általános 
Anyagnyilvántartási Utasitásban előirt okmányváltás 
mellett köteles átadni és az intézkedésben megjelölt 
raktárba beszállítani.

10./ A használatból kivonásra javasolt vagyontárgyakat a
szerv készletében levő más anyagoktól elkülönítet ten, 
anyagnemenként, fajtánként csoportosítva keli tárol
ni.
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11./ A vag/ontárg/ak használatból való kivonására vonat
kozó feladatok lebonyolításához szükséges bizottság 
kijelölésére a 22/1973* sz, BMh-i utasítás II,részé
nek 11. pontja szerint az anyagi-technikai, vág/ a 
hiradástechnikai szakszolgálat vezetőjének javaslata 
alapján, a vag/ontárg/at használó költségvetés készi~ 
tésére kötelezett szerv, illetve a jelen utasítás
2. pontjában felsorolt szervek vezetői jogosultak.

A bizottság elnökét és tagjait határozattal kell ki- 
j elölni.

A bizottság egyik tagjául minden esetben a kivonásra 
kerülő technikai eszközöket szakmailag jól ismerő 
szakembert kell kijelölni.

12./ Az eljárás lefolytatásához a kivonásra javasolt vagyon 
tárg/ak beszerzésére, javítására, üzemeltetésére vonat 
kozó iratokat, törzslapokat, törzskönyveket stb-t - a 
szükségnek megfelelően - még a vizsgálat megkezdése
előtt a bizottság rendelkezésé re kell bocsátani,,

i

13./ A bizottság feladata; - a kivonásra javasolt vagyontár 
gyak megvizsgálása abból a szempontból, hogy:

a./ azok további rendeltetésszerű használatra nem al
kalmasak-e?

b./ gazdaságos javítással, felújítással, átalakítás
sal további használatra alkalmas állapotba hoz
hat ók-e ?

c ./ főbb készleteg/ségei, vagy alkatrészei az üzemben 
levő hasonló vagyontárg/akhoz további felhaszná
lásra alkalmasak-e?

d ./ a természetes elhasználódás, vagy erőszakos ron
gálás, mulasztás miatt váltak-e további haszná
latra alkalmatlanná?

14./ A bizottságnak a használatból való kivonási eijárás 
lefolytatása során kötelessége:

r
a./ megtagadni azoknak a vág,ontárgyaknak a használat

ból való kivonását, amelyek eredeti rendeltetésük
nek megfelelő, további használatra gazdaságos ja
vítással, felújítással - az I/4-d pontban foglal
takra figyelemmel - alkalmassá tehetők.
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b ./ a használatból való kivonásra, vagy megtagadásra,
a hasznosítás mértékére és módjára tett megálla
pításait, indokait jegyzőkönyvben rögzíteni,

c./ az erőszakos rongálásból, vagy mulasztásból ere
dően használhatatlanná vált vagyontárgyak kivonása 
esetén a kártérítési eljárás lefolytatására vonat
kozó javaslatát jegyzőkönyvben rögzíteni,

d ./ a jegyzőkönyvet aláírva, a használatból való kivo
nás jóváhagyására jogosult vezető részére felter
jeszteni.

15./ A bizottság a javaslatait a használatból kivonásra
javasolt vag/ontárgyak továbbhasznositására vagy vég
leges kivonására, - a vagyontárgyak szemrevételezése, 
valamint a jelen utasítás 13./ és 14./ pontjaiban fel
sorolt szempontok mérlegelése után - a jegyzőkönyvben 
a következők szerint teheti meg:

A használatból kivonásra kerülő vagyontárgyak

- belüg/i szervek közötti átcsoportosítás 
utján való továbbhasznositását javasolja,

- más feg/veres, vagy polgári szervnek, vagy 
pedig magánszemélyek részére való értékesí
tését javasolja,

- a használatból való végleges kivonását /:se- 
lejtezését,megsemmisítését:/ javasolja.

15./ A jegyzőkönyvet és mellékleteit annyi példányban kell 
elkészíteni, amennyi az ügyintézéshez, a vagyontárgyak 
állományában bekövetkezett változásoknak a nyilvántar
tásokon való átvezetéséhez feltétlenül szükséges.

17./ A bizottság tagjai megállapításaikat, véleményüket 
egyhangúlag alakítják ki. Vitás esetekben - a véle- 
mén/eltérések jegyzőkönyvi rögzítése mellett - a bi
zottságot kijelölő vezető Írásbeli döntését kell kér
ni .
A döntésre, illetve a jóváhagyásra jogosult vezető 
határozatát a .bizottsági jegyzőkönyvhöz kell csatol
ni .

A vagyontárgyak használatból történő kivonását végre
hajtó bizottság kijelölésére jogosult vezető a bizott-
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ságot akkor mentheti fel a jelen utasitásban meghatá
rozott kötelmei alól, ha a feladatainak minden kétsé
get kizáróan rendben eleget tett. A bizottság a fel
adatok végrehajtását a jegyzőkönyvön az anyagi-tech
nikai, illetve a hiradástechnikai szakszolgálati ágak 
vezetőivel együtt záradék formájában köteles igazolni*

18*/ A kijelölt bizottság által jegyzőkönyvileg kivonásra 
javaslatba hozott és a döntésre, illetve jóváhagyásra 
jogosult vezető záradékával jóváhagyott jegyzőkönyv 
alapján a 15./ pontban foglaltak szerint meghatározott 
hasznositási, ill. használatból való kivonási eljárás 
végrehajtásában az illetékes anyagi-technikai, illetve 
hiradástechnikai szakszolgálat a bizottsággal együtt 
tevékenyen köteles résztvenni.

Az eljárás során az alábbi főbb szempontokat kell 
alkalmazni:

a./ A vagyontárgyak belügyi szervek közötti továbbhasz- 
nositását elsősorban a használatból való kivonást 
végrehajtó szerv köteles megkísérelni•

Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a belső át
csoportosításra javasolt vagyontárgyak jegyzekét a 
BM Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség "A" önálló 
Alosztályához kell megküldeni*

Az “A" önálló Alosztály a felajánlott eszközök hasz 
nositására intézkedhet

- egyrészt az összbelügyi szervek közti igény
felmérés alapján az átvevő szervek kijelölésé
re ,

- másrészt a felajánlott vagyontárgyak központi 
raktárba történő beszállítására,

- és végül, igénylő szerv hiányában külső érté
kesítésére, vagy használatból való végleges 
kivonására / :selejtezésére:/.

b./ Más fegyveres és polgári szervek, vagy magánsze
mélyek részére történő értékesítést kizárólag a 
22/1973. sz. BMh-i u t . III. részében, illetve a 
jelen utasítás V. részében foglalt előírások szi
gorú betartása mellett lehet lebonyolítani.

Külső szervek részére történő értékesitésnél a fegy 
veres erőket és testületeket előnyben kell részesí
teni .
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Amennyiben ilyen szervek részéről igény nem merül 
fel, a vagyontárgyakat elsősorban az MHSZ szerve
zetek, a BÁV vállalatai, a postaszervek részére 
kell felajánlani,

Magánszemélyek részére a 3M Műszaki Fejlesztési 
Csoport főnökség gazdálkodási körébe tartozó esz
közöket értékesíteni általában tilos, A tilalom 
alól felmentést a Csoportfőnökségtől kell kérni,

c ,/ A használatból véglegesen ki kell vonni /;selej~ 
tezni:/ azokat a vagyontárgyakat, amelyeknek sem 
az a,/, sem a b./ alpontokban foglaltak szerint 
való továbbhasznositására nincs lehetőség, vagy 
amelyek a további használatra sem belügyi, sem 
más szerveknél nem alkalmasak,

A végleges kivonásra kerülő vagyontárgyakat meg 
kell vizsgálni abból a szempontból, hogy egyes 
elemei, alkatrészei javitás, karbantartás stb, 
céljára nem alkalmasak-e. Amennyiben a vagyontár
gyakban ilyen alkatrészek, tartozékok vannak, azo
kat ki kell szerelni és a szerv anyagszámadásába 
bevételezni,

A visszamaradó anyagokat / : fémhulladék, fa, textil 
stb,:/ haszonanyagként kell kezelni és az illeté
kes hulladék, vagy haszonanyag gyűjtő vállalatok
nak vételre fel kell ajánlani. Amennyiben ilyen 
formában sincs hasznositásukra mód, úgy a hulla
dékanyagot alkalmas módon meg kell semmisiteni.

A hasznosításból eredő bevételek elszámolására vonat
kozóan az a,/, b,/ és c ./ alatt felsorolt esetekben a 
22/1973, sz, BMh-i ut, II/9, és 111/17, pontjaiban fog
laltakat kell alkalmazni.

Ha a használatból kivont vagyontárgy belső, vagy BM-on 
kivüii használatra rnég alkalmas, vág/ javítással azzá 
tehető, akkor használatra alkalmatlanná tenni /:pld, 
megcsonkítani:/ nem szabad.

A bármely oknál fogva továbbhasználatra alkalmatlan 
vagyontárgyakat / :haszonanyagoi<at :/ a bizottság fel
tűnő módon /:festéssel, vagy más alkalmas eszközzel:/ 
jelölje meg, hog/ azok a raktári készletbe vissza ne 
kerülhessenek, \

A használatból kivont vagyontárgyakról, amennyiben 
továbbhasznositásuk nem belügyi szervek részére tör-
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ténik,a szolgálati jelleggel összefüggő, vág/ fegy
veres testületi használatra utaló megkülönböztető 
jelzéseket el kell távolítani.

19./ A vagyontárgyak javítása, karbantartása során meghibá
sodás miatt Kiszerelt - a mindenkor érvényes "Termék- 
jegyzék "-ben "C" kategóriába sorolt - alkatrészek és 
javítóanyagok használatból való kivonásánál a bizott
sági eljárást mellőzni lehet*
Ilyen esetekben a kiszerelt selejtes alkatrész vagy 
más "C" kategóriájú vagyontárgy használatból való 
kivonását a javítási naplóban, vagy munkalapon zára
dék formájában fel kell jegyezni.

A záradékban foglaltak valódiságát az anyagi-technikai 
illetve a hiradástechnikai szakszolgálat vezetője rend
szeresen ellenőrizni és ennek hiteléül ellenjegyezni 
köteles.

III.

A HÍRADÁSTcCHNIKAI SZAKANYAGOK HASZNÁLATBÓL VALÓ 

KIVONÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

20./ A hiradástechnikai vagyontárgyaknak a használatból való 
kivonását - ha kivonásuk hel/ileg történik - a vagyon
tárgyat kezelő /stároló:/ hiradástechnikai szolgálatnak 
a jelen utasítás 8./ pontjában meghatározott jegyzék 
formájában kell kezdeményezni, ill. javasolni.

A javaslatnak tartalmazni kell:

- a kivonásra kerülő vagyontárgy termékjegyzék számát, 
pontos megnevezését, típusát és mennyiségét,

- a hiradástechnikai vagyontárgyakhoz tartozó ás más 
célra nem hasznosítható javítókészletek, alkatré
szek és karbantartó anyagok, célszerszámok, speci
ális műszerek megnevezését, típusát és mennyiségét,

- a használatból való kivonás javasolt idejét, a va
gyontárgy kivonás-hatásköri minősítését és a haszno
sítás módjára való javaslatot,

- értékesítés esetén a vagyontárgy javasolt eladási 
árát és az értékesátésbői származó bevétel felhasz
nálására vonatkozó javaslatot.
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21./ Azokat a hiradástechnikai szakanyagokat / v a g y o n t á r 
gyakat:/, amelyekre vonatkozóan a mindenkor érvényben 
levő Hiradástechnikai Szakanyagok Termékjegyzék-ében 
a használatból való kivonás hatásköre "M" jelzéssel a 
Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség hatáskörébe van 
utalva, csak a Csoportfőnökségen központilag - vagy 
megbízottja jelenlétében helyileg - lehet a haszná
latból kivonni.
Az ilyen anyagok kivonására vonatkozó javaslatot a 
hiradástechnikai szakanyagot használó szerv köteles 
előterjeszteni.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a./ a vagyontárgynak a hiradástechnikai szakanyagok 
részletes termékjegyzéke szerinti számát, megne
vezését, tipusát, gyári számát, mennyiségét, ja
vítókészletét / :készletjegyzék szerinti felsoro
lásban:/ és elhasználtsági fokát,

b./ használható eszköz esetén javaslatot a hasznosí
tás módjár'a,

c./ a kivonásra kerülő eszközzel eddig végzett fela
datot a jövőben milyen eszközzel végzik, s az 
eszköz pótlására eddig megtett intézkedést,

d ./ a helyi értékesítés lehetőségét és a vételre vo
natkozó árajánlatokat.

A javaslatot a BM Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség 
"A" Önálló Alosztályához kell megküldeni. Az "A" ön
álló Alosztály - a javaslat műszaki-gazdasági felül
vizsgálata alapján - a javaslattevő szerv felé írás
ban intézkedik a vagyontárgyak használatból való ki
vonására, a kivonás módjára és egyéb feladatokra.

*

22./ A BM tulajdonként kiépített vezetékes hiradástechni
kai rendszerek / :alépitmények, légvezetékek, kábel- 
hálózatok stb.:/ BM szervek közötti átadására / h a s z 
nosítására:/ kizárólag térítésmentesen kerülhet sor. 
Átadására vonatkozóan az átadó és átvevő szerv jegy
zőkönyvben köteles megállapodni. Az átadott vezeté
kes rendszer kezelő szervében történt változásról a 
területileg illetékes postaszervet az átadó BM szerv 
köteles tájékoztatni.

23./ A szervek kezelésében levő területi vezetékes háló
zatok polgári szervek részére történő átadását és
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értókesitését a költségvetés készítésére kötelezett 
szerv vezetője saját hatáskörében, az országos há
lózatok hasonló átengedését a BM Műszaki Fejleszté
si Csoportfőnökség 3* Osztályának vezetője jogosult 
engedélyezni #

Az engedélyezést megelőzően a szolgálati érdekek elsőd
legessége mellett a következőket kell alapul venni?

- az átadásra, értékesítésre kerülő hírhálózati rend
szer, vagy berendezés az eredeti szolgálat'i rendel
tetésnek megfelelően - teljes kiépítettségében - a
BM szerveknél már eg/általán nem szükséges, vagy csak 
igen kis mértékű igénybevétellel használják és ebből 
eredően BM-tulajdónként való további fenntartása nem 
gazdaságos,

- az átadásra, értékesítésre kerülő hírhálózati rend
szert, rendszerrészt, vág/ berendezést üzemeltető 
szervek között ú j , korszerűbb hiradástechnikai ősz- 
szeköttetés létesült, amely a szolgálat zavartalan 
ellátását biztosítja és így a régi rendszer további 
fenntartása nem- indokolt,

- az átadásra, értékesítésre kerülő hírhálózati rend
szer, rendszerrész, vagy berendezés további fenntar
tása nem indokolt, ha az a postaszervek által fenn
tartott technikai rendszerhez nem csatlakoztatható, 
vág/ a csatlakoztatáshoz szükséges kiegészítő tech
nikai egységek költsége meghaladja az ugyanazon sza
kaszra Kiépíthető magasabb műszaki színvonalú /:kor- 
szerübb:/ rendszer építési költségének 50 % - á t .

24./ Távbeszélő vonalak, kábelhálózatok megsemmisítését a 
lehetőséghez képest mellőzni kell, azokat továbbhasz- 
nositás végett - a használatból vaió kivonás általános 
szabályainak betartása mellett - elsősorban postaszer
vek részére kell átadásra felajánlani.

25./ A hiradószakan/agok közül a használatból kivont olyan 
vagyontárgyakat, amelyeket a polgári szervek is általá 
nosan használnak /jvezetékes eszközök, kábelek, távbe
szélő és rádióalkatrészek, speciális műszerek, stb„ :/ 
a lehetőségek figyelembevételével polgári szervek 
/ ivállalatok:/ ás magánszemélyek részére is felajánl
hatok megvételre. Ezekre a 18./ pont b./ alpontjában 
meghatározott tilalom nem vonatkozik.

_______________________________________ ..
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26./ A mindenkor érvényes Híradástechnikai Szakanyagok
Részletes Termékjeg/zékében a "B" és "C" kategóriába 
sorolt vag/ontárgyak használatból való kivonása a 
jelen utasitás szabályainak betartása mellett a va
gyontárgyat kezelő /rtároló:/ belüg/i szerv hatáskö
rébe, illetve feladatkörébe tartozik.
Ilyen vagyontárgyak központilag történő használatból 
való kivonására javaslatot tenni nem lehet.

27./ URH objektumok épitmény részének ás más hiradó célo
kat szolgáló ingatlanok használatból'való kivonására 
a 22/1973. sz, BMh-i utasitás 4. és 5. pontjában elő
írtak szerint csak a BM Anyagi és Technikai Csoport- 
főnökség járhat el. Ezért az ingatlanok használatból 
való kivonására vonatkozó javaslatokat a 10/1973.sz. 
BM I/II. Csoport főnöki utasitás 6./ pontja szerint 
oda kell előterjeszteni*

28./ Az épületbe beépitett távbeszélő központok és ehhez
szorosan tartozó technikai eszközök használatból való 
kivonását, illetve értékesítését, ha az épület más 
szerv részére kerül átadásra, értékesítésre, illetve 
lebontásra, az átadással vagy lebontással egyidejűleg 
kell használatból kivonni, illetve értékesítésére in
tézkedni .

29./ A nem belüg/i szervek részére átadásra kerülő épüle
tekbe beépitett távbeszélő központok és szoros tarto
zékaik használatból való kivonásához a BM Műszaki Fej
lesztési Csoportfőnökség előzetes engedélyét kell kér
ni. Az átadást / :hasznositást:/ az épület átadásával 
eg/idejüleg a BM Anyagi és Technikai Csoportfőnökség
gel együttműködve kell végrehajtani.

30./ Mobil hiradóeszközök /:rádióállomások , javitómühelyek :/ 
jármű részének használatból való kivonása csak a 
10/1973. sz. BM I/II* Csoport főnöki utasitás II. rész
5./ pontjában, továbbá annak 1, számú melléklete VI. 
részében meghatározott szabáiyoí< és előirások szerint 
történhet. £nnek megfelelően ilyen jármüvek használat
ból való kivonását kezdeményezni és ieoonyolitani az 
a gépjármű szolgálat jogosult, amely a jármüvet nyil- 
vánta rtja .
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IV.

A SPECIÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATBÓL VALÓ KIVONÁSÁNAK

ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

31./ A jelen utasítás 1./ pontjának b./, c„/, d./, e ./ és
f./ alpontjai alatt felsorolt anyagfőcsoportba tar-* 
tozó különleges rendeltetésű vagyontárgyakat a 22/1973 
sz. BMh-i utasitásban foglalt szabályok betartása mel
lett a jelen utasitásban előirt általános eljárási sza 
bályok szerint kell a használatból kivonni.

A kivonási eljárás során szigorúan be kell tartani a 
különleges rendeltetésű vagyontárgyak tárolására, ke
zelésére vonatkozóan mindenkor érvényben levő rend
szabályokat .

A lyukkártya rendszerű adatfeldolgozó gépek és az 
elektronikus számítógépek selejtezéséhez - a 7/1968* 
/:II„4«:/ PM.sz„ rendelet II.fejezet 8„§ /!/ bekez
désének megfelelően - a Központi Statisztikai Hiva
tal / jügyvitelgépesitési Felügyelet:/ hozzájárulását 
is ki kell kérni.

A hozzájárulás iránti kérelmet véleményezés végett
- a KSH-hoz való megküldés előtt - a BM Műszaki Fej
lesztési Csoportfőnökségen keresztül a BM Számitás- 
technikai Alkalmazási Bizottság vezetőjéhez fel kell 
terjeszteni,

32./ Az 1./ b.-f./ pontokban meghatározott vagyontárgyak 
használatból való kivonása - a Műszaki Fejlesztési 
Csoportfőnökség raktárában tárolt, vagy általa hasz
nált vagyontárgyakat kivéve - a 2./ pont b.-f./ al
pontjai szerint felsorolt szervek illetékességébe, 
illetve feladatkörébe tartozik. Ilyen vagyontárgyak 
használatból való kivonására a költségvetés készíté
sére kötelezett szervek / :számadótestek:/ intézke
dést nem tehetnek. A használatukban /készletükben:/ 
levő elavult, korszerűtlen, vagy bármely ok miatt 
feleslegessé vált speciális vagyontárgyakat a hivat
kozott pont szerint illetékes szervekhez kötelesek
- előzetes értesítés mellett - beszállítani.
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AZ ÉRTÉKESÍTÉS SZABÁLYAI

V.

33./ A jóváhagyott jeg/zőkönyv alapján a bizottság, illet
ve az anyagi-technikai,vág/ hiradástechnikai szak- 
szolgálat a 22/1973. sz. 3Mh-i utasitás III.részében 
meghatározott szabályok szerint, az ugyanott felsorolt 
szervek részére a használatból kivont tárgyakat térités 
ellenében értékesítheti.

Amennyiben az állami gazdálkodó szervek /: vállalatok, 
és szövetkezetek:/ a felajánlott vag/ontárgyak megvé
telére nem tartanak igén/t és hasznosításukra más mód 
nincs, úgy külön engedély alapján a vagyontárgyak álla
mi szervek, intézmények, iskolák, tanműhelyek, vállala
tok részére téritésmentesen / :okmányváltás mellett:/ is 
átadha tók.

A használatból kivont bármely vagyontárgy téritésmen- 
tes átadásához - kellő indokolás mellett - a BM Terv 
és Pénzügyi Csoportfőnök előzetes engedélyét kell kér
ni. Az engedélyezés iránti kérelmet az a szerv köteles 
előterjeszteni, amely a használatból való kivonási el
járást lefolytatja.

34./ Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak eladási árának 
mégha tározása kor

- ha a termék az értékesítés időpontjában gyár
tás alatt van, akkor a termék új beszerzési 
árából,

- ha a terméket az értékesítés időpontjában már 
nem gyártják, akkor a termék eredeti beszer
zési árából

kell kiindulni.

Figyelembe kell venni az elhasználódottság, az érték- 
csökkenés mértékét, valamint az értékesítési lehető
ségeket. Az értékesítés során a legkedvezőbb egység
ár elérésére Kell törekedni és a vevővel megállapod
ni .

35./ Amennyiben az értéuesitésre kerülő vagyontárgy egy
ségárát valamely előxjáró szerv előre meghatározta,
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úgy annak érvényesitése kötelezőé Ettől eltérni ~ az 
értékesítés! lehetőség figyelembevételével - külön 
javaslat alapján csak a használatból való kivonás 
engedélyezésére jogosult vezető jóváhagyása alapján 
lehet *

36./ Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakról az értékesí
tést végrehajtó szerv a szükséges péidányszámban szám
lát köteles kiállítani és a bevétel beszedésére, vala- 
mint annak nyilvántartására a 22/1973* sz, BMh-i utasí
tás III. részében foglaltak szerint eljárni.

37./ Amennyiben a költségvetés készítésére kötelezett szerv 
a vagyontárgyakat helyileg önállóan vonja ki haszná
latból, úgy az anyagi-technikai, illetve hiradástech
nikai szakszolgálatok vezetői kötelesek az eljárás be
fejezése után a bizottsági jegyzőkönyv egy példányát, a 
törzslapokat, valamint az értékesitésről szóló számla 
másolatát - a központi nyilvántartásra kötelezett va
gyontárgyak állományváltozásának átvezetése végett - a 
Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség "A" önálló Alosz
tályának megküldeni*,

A téritésmentes átadásnál, vagy a használatból való 
végleges kivonásnál / :selejtezésnél :/ a jegyzőkönyvhöz 
és az anyagváltozási bizonylathoz számlamásolatot csa
tolni nem kell.

VI.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

38./ A jelen utasitás körébe tartozó vagyontárgyakat kezelő
szervek a használatból való kivonást kötelesek a vagyon
tárgyak szükségtelenné, feleslegessé, vagy használhatat
lanná válásának időpontjában folyamatosan kezdeményezni 
és végezni.

Ennek érdekében a használatból történő kivonás folyama
tos biztosításához a 11./ pont szerint meghatározott 
bizottságot az arra jogosult vezető állandó jelleggel 
is kijelölheti és folyamatos működését elrendelheti.
A bizottság ilyen folyamatos jellegű működtetése kü
lönösen a hiradószakanyagok tekintetében kivánatos.
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39./ Nem lehet használatból való kivonást végrehajtani 
leltározás, rovancsolás alkalmával, továbbá a leltá
rozást vagy rovancsolást követően azokból a vagyon
tárgyakból, melyekből a leltározás, rovancsolás alkal
mával hiányokat, vagy többleteket állapítottak meg.
£ vagyontárgyak használatból való kivonására csak a 
hiányok, többletek rendezése, a felelősség megállapí
tása és a kártérítési eljárás lefolytatása után tör
ténhetnek intézkedések.

40./ A műszaki fejlesztési tevékenység eredményeként elő
állított mintadarabok /ráramköri minták ;/, prototí
pusok, nullszériák használatból va,ló kivonását a BM 
Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség 1. és 2. Osztályai 
vezetőinek hatásköréoe utalom.

41./ Műemléknek, vagy muzeális emléknek minősített vagyon
tárgyak használatból való kivonása során a 22/1973.sz. 
BMh-i utasitás 20. pontjában foglalt előirások szerint 
keil eljárni.

42./ A nemesfémeket és nemesfémtartalmú anyagokat /:plati- 
nát , aranyat, ezüstöt:/ a BM Anyagi és Technikai Cso
portfőnök 10/1973.sz. utasitása l.sz. mellékletének 
II/l. pontjában meghatározottak szerint kell a hasz
nálatból kivonni*

43./ Jelen utasitás hatálya nem terjed ki azoknak a vagyon
tárgyaknak a használatból való kivonására, amelyek a 
műszaki fejlesztési tevékenység befejezése után más el 
látásiiag illetékes felsőfokú gazdasági szervek gazdái 
kodási hatáskörébe tartoznak, üzen vagyontárgyak hasz
nálatból való kivonását a gazdálkodásilag illetékes 
felsőfokú gazdasági szervek által kiadott szabályok 
szerint kell lefolytatni.

44./ Ezen utasitás kiadásával egyidejűleg lép hatályba. Ren 
delkezéseit a 22/1973. sz. BMh-i utasitás előírásaival 
együtt kell alkalmazni.

45./ Az utasításban foglaltakat az anyagi-technikai, a hír
adást echnikai és a pénzügyi szolgálat személyi állomá
nyának oktatás tárgyává keil tenni.

Makádi János s„k. 
r. ezredes 

csoportfőnök

Készült : 270 példányban 

Kapj ák : Elosztó szerint.
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