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UTASÍTÁSA
a rendkívüli időszaki feladatok ellátását biztosító 
 „M”-készlettel való gazdálkodásról

Budapest, 1988. november 14-én.

A rendkívüli időszaki feladatok ellátását biztosító „M”-készlettel 
való gazdálkodás szabályozására kiadom az alábbi

 utasítást:

1. A Belügyminisztériumnak és szerveinek, valamint a hatályos 
honvédelmi bizottsági határozat alapján az állami tűzoltóság 
területi szerveinek (a továbbiakban együtt: belügyi szervek) 
a rendkívüli időszaki feladatok ellátásához ,,M”-készlettel kell 
rendelkezni, a népgazdasági tartaléktól és a népgazdaságból 
történő igénybevételtől függetlenül.

2. Az ,,M”-készlet a rendkívüli időszaki feladatok ellátásához 
szükséges olyan rendszerben levő anyagi és technikai eszkö
zök összessége, amelyet a feladatok, valamint az ,,M” állo
mánytáblázatban jóváhagyott szervezeti és létszámadatok 
alapján kell kialakítani azon termékféleségekből, amelyek a 
belügyi szervek részére a magasabb harckészültségi fokozatok 
elrendelésétől kezdve szükségesek, és biztosításukra más for
rásból nincs lehetőség.

3. Az „M”-készlet
a) számadótesti
b) központi
,,M”-készletre tagozódik.

4. Az ,,M”-készletezés normáit, normatíváit, illetve mérőszámait 
a BM terv és pénzügyi csoportfőnökkel és az anyagnem sze
rint illetékes csoportfőnökség, önálló osztály (a továbbiakban 
együtt: felsőfokú gazdálkodó szervek) vezetőivel egyetértés
ben a BM „M” és szervezési csoportfőnök határozza meg.
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5. A belügyi szervek számadótesti „M”-készlete a magasabb 
harckészültségbe helyezési és a rendkívüli időszaki feladatok 
megkezdéséhez, illetőleg végrehajtásához szükséges anyago
kat, eszközöket tartalmazza.

6. A számadótesti „M”-készlet anyagait, mennyiségét, összetéte
lét - a rendkívüli időszaki várható feladatok figyelembevé
telével -, a BM ,,M” és szervezési csoportfőnök és a felső
fokú gazdálkodó szervek vezetőinek egyetértésével a szerv 
vezetője határozza meg.

7. A központi ,,M”-készlet azon anyagi-technikai eszközök ösz- 
szessége, amely a belügyi szervek számadótesti ,,M”-készle- 
teinek kiegészítését biztosítja.

8. A központi ,,M” készletezésű anyagok körét és mennyiségét 
jóváhagyásommal, a felsőfokú gazdálkodó szervek vezetőinek 
az egyetértésével a belügyi szervek számadótesti ,,M”-kész- 
leti adatait figyelembe véve a BM „M” és szervezési csoport
főnök határozza meg.

9. Az ,,M”-készleteket a belügyi szerveknek a felhasználás he
lyén vagy annak közelében, illetőleg központi tárintézetben, az 
érvényben levő általános, valamint az egyes anyagokra vonat
kozó speciális előírások szerint, a „BÉKE” készletektől elkü
lönítetten, anyagnemenként csoportosítva, hadihasználható 
állapotban, könnyen kezelhető, gyors kiadásra alkalmas mó
don kell tárolni.

10. A központi ,,M”-készlet anyagainak, eszközeinek tárolásáért, 
karbantartásáért az anyagnem szerint illetékes felsőfokú gaz
dálkodó szerv vezetője, a belügyi szerveknél levő számadó
testi „M”-készlet anyagaira vonatkozólag a belügyi szerv ve
zetője a felelős.

11. Az ,,M” készletezésű híradó- és postai rendszerben működő 
berendezéseket, valamint a biztonságtechnikai, vegyivédelmi, 
gépjármű, műszaki, hadiműszaki és egészségügyi szaktechni
kai eszközöket, berendezéseket hadihasználhatóságuk fenn
tartása céljából békeidőszakban is üzemeltetni kell. Az üze
meltetés mértékét és körülményeit a pénzügyi-anyagi-mű- 
szaki miniszterhelyettes határozza meg.

12. Az „M”-készletként tárolt anyagok frissítésére, szavatossági 
cseréjére - hadihasználhatóságuk fenntartása érdekében - 
központi „M”-készletek esetében az anyagnem szerint illeté
kes felsőfokú gazdálkodó szerv, a számadótesti ,,M”-készle- 
teknél a belügyi szerv vezetője folyamatosan intézkedjen.

13. Az ,,M”-készletek korszerűsítéséhez, szavatossági cseréjéhez 
és a hadihasználhatatlanná vált anyagok pótlásához szükséges 
pénzügyi fedezetet a központi ,,M”-készletben levő anyagokra 
a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség a felsőfokú gazdál
kodó szervek vezetőivel együttműködve, a számadótesti „M”- 
készletekre a belügyi szerv vezetője az éves költségvetési ja
vaslatában tervezze.

14. Az ,,M”-készletekbe tartozó, hadihasználhatatlanná vált 
anyagokat, eszközöket a központi „M”-készletből az anyag
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nem szerint illetékes felsőfokú gazdálkodó szerv vezetője, a 
számadótesti „M”-készletből pedig a belügyi szerv vezetője 
köteles folyamatosan kivonni, értékesíteni, illetve selejtezni. 
Az értékesítésből befolyt összeget elsősorban az „M”-készle
tek visszapótlásához kell felhasználni.
A selejtezést első alkalommal 1988. december 31-ig, majd fo
lyamatosan, az anyagok használhatatlanná válásakor kell vég
rehajtani.

15. Az „M” készletezésű termékek közül az elavult, de még hadi
használható anyagok, eszközök hasznosítását a „BÉKE” kész
letbe történő áttételezéssel, átminősítéssel vagy értékesítéssel 
kell megoldani.

16. Új eszköz rendszeresítése esetén az ,,M”-készletben levő régi 
típusú eszköz hasznosításáról a rendszeresítést kezdeményező 
szervnek gondoskodnia kell.

17. A számadótesti „M”-készletből történő igénybevételt, felhasz
nálást a belügyi szerv vezetője engedélyezheti.

18. A központi „M”-készletből történő igénybevételt, felhaszná
lást az anyagnem szerint illetékes felsőfokú gazdálkodó szerv 
vezetője a BM „M” és szervezési csoportfőnök egyetértésével 
engedélyezheti. Az igénybevételről a pénzügyi-anyagi-mű- 
szaki miniszterhelyettesnek jelentést kell tenni.

19. Az ,,M”-készletből igénybe vett, illetve felhasznált anyagok 
pótlásáról az engedélyező vezető köteles gondoskodni. A pót
lás módjáról és időpontjáról a BM „M” és szervezési csoport
főnököt az igénybevételt követő 30 napon belül tájékoztatni 
kell.

20. Az „M”-készletet a „BÉKE” készlettől elkülönítetten, a „BÉ
KE” készletre meghatározott módon kell nyilvántartani.

21. A nyilvántartási feladatokat az „M”-készletekről:
a) BM Számviteli és Adatnyilvántartó Szolgálat (a továbbiak

ban: BM SZASZ);
b) az országos parancsnokságoknál és a számadótesteknél az 

anyagi-technikai szolgálat
végezze.

22. Az ,,M”-készletekről a BM SZASZ minden év január 31-ig az 
előző év december 31-i állapotnak megfelelően, anyagnem és 
szervek szerinti bontásban adjon készletjelentést a BM „M” 
és Szervezési Csoportfőnökségnek.

23. Az ,,M”-készletek mennyiségét és minőségi állapotát rendsze
resen ellenőrizni kell. A számadótesti ,,M”-készleteket a 
számadótest-parancsnok, a központi ,,M”-készleteket az ille
tékes felsőfokú gazdálkodó szerv vezetője évente legalább egy 
alkalommal átfogóan ellenőriztesse. A BM „M” és szervezési 
csoportfőnök ötéves tervciklusonként legalább egy alkalom
mal - a felsőfokú gazdálkodó szervek szükség szerinti bevo
násával - ellenőriztesse az „M”-készletgazdálkodás helyze
tét, a készletek mennyiségét és minőségi állapotát.
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24. Az ,,M”-készletek ellenőrzésére jogosult:
a) a BM teljes „M” anyagkészletére vonatkozóan valamennyi 

szervnél, egységnél:
- a belügyminiszter,
- a belügyminisztériumi államtitkár,
- a pénzügyi-anyagi-műszaki miniszterhelyettes,
- a BM „M” és szervezési csoportfőnök,
- a BM ,,M” és Szervezési Csoportfőnökség Mozgósítási 

Osztály vezetője és
- a felsorolt vezetők által kirendelt, „M” anyagkészlet 

ellenőrzésére vonatkozó nyílt paranccsal ellátott sze
mélyek;

b) valamennyi belügyi szervre kiterjedően az anyagnem sze
rint illetékes felsőfokú gazdálkodó szerv vezetője, helyette
se, illetve az általuk nyílt paranccsal megbízott személyek;

c) a saját készletében levő valamennyi anyagra vonatkozóan:
- a szerv vezetője (parancsnoka), helyettese,
- az Anyagi Osztály, illetve híradószolgálat vezetője,
- a terület „M” és szervezési tisztje;

d) a BM Határőrség területi szervei „M” anyagkészletére vo
natkozóan a BM Határőrség országos parancsnoka, illetve 
az által nyílt paranccsal ellátott személyek;

e) az állami tűzoltóság területi szervei ,,M” anyagkészletére 
vonatkozóan a BM Tűzoltóság országos parancsnoka, illet
ve az általa nyílt paranccsal ellátott személyek.

25. A belügyi szervek vezetőinek az ellenőrzések tapasztalatairól 
az anyagnem szerint illetékes felsőfokú gazdálkodó szerv ve
zetőjéhez a beszámoló jelentés, illetve a BM ,,M” és szervezési 
csoportfőnökhöz az „M” felkészülés helyzetéről szóló éves 
beszámoló jelentés részeként összefoglalót kell készíteniük.

26. Az „M” készletek körére és mennyiségére vonatkozó javasla
tokat:
a) a számadótesti ,,M”-készletre a belügyi szerv vezetője a 

BM „M” és szervezési csoportfőnökhöz - egyetértésre - 
1989. január 31-ig;

b) a központi ,,M”-készletre a BM ,,M” és szervezési csoport
főnök - az illetékes felsőfokú gazdálkodó szervek vezetői
nek egyetértésével - 1989. március 31-ig hozzám jóvá
hagyásra terjessze fel.

27. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg a 
03/1975. belügyminiszteri utasítás 10., 11., 12., 17. pontjai, 
továbbá a 013/1975. belügyminiszter-helyettesi utasítás hatá
lyát veszti. Az utasításban foglaltakat az érintett személyi ál
lománnyal ismertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k., 
belügyminiszter

Készült: 140 példányban.
Kapják: elosztó szerint.
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