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B u d ap e s t, 1969. á p r i l i s  15-én

A Belügyminisztérium  szigorúan titkos állom ányú beosztot
tai illetm ény és egyéb pénzügyi járandóságainak újbóli szabályo
zását elsősorban a konspiráció fokozottabb betartása indokolja.

A szigorúan titkos állom ányú beosztottak -  pénzügyi já ran 
dóságainak elbírálásánál -  nem  kerülhetnek hátrányosabb hely
zetbe, m int a Belügyminisztérium  nyílt állom ányú beosztottai.

A fentiek figyelem bevételével a Belügyminisztérium  szigo
rúan titkos állom ányú beosztottainak illetm ény és egyéb pénz
ügyi vonatkozású ellátását az alábbiak szerint szabályozom :

I.

Általános rész

A Belügyminisztérium  szigorúan titkos állom ányú beosztot
tai (továbbiakban: „SZT.” állomány) a Belügym inisztérium  költ
ségvetésének terhére  a m indenkor érvényben levő -  ny ílt állo
m ányra is érvényes -  általános pénzügyi rendelkezések és jelen 
utasításom együttes alkalmazásával:

-  illetm ényre,
-  szabadságkülönbözet megváltásra,
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-  táppénz-kiegészítésre,
-  különélési, vezénylési, áthelyezési költségekre,
-  illetményelőlegre,
-  közlekedési pótdíjra ,
-  ruházati illetm ényre jogosultak.

Az „SZT.” állom ányú beosztottak jutalom ban és segélyben 
részesíthetők.

II.

Az „SZT.” állomány illetménye

1. Az „SZT.” állom ányú beosztott a Belügym inisztérium ban 
betöltött és szolgálati helyének állom ánytáblázatában m eghatá
rozott beosztása, valam int rendfokozata és az eltöltött szolgálati 
ideje alapján járó illetm ényben részesíthető.

Jogosultság fennállása esetén az engedélyezési joggal felru
házott vezető nyelvtudási és m érnöki pótlék folyósítását is elren
delheti.

a) Szolgálati feladatát az „SZT.” állományú beosztott 
rendszerint fedőm unkahelyen végzi, ahol betöltött be
osztása alapján fizetésben részesül.

b) Am ennyiben a fedőm unkahely szerinti fizetés nem éri 
el az előzőekben m eghatározott Belügym inisztérium tól 
járó összilletményt, úgy azt a belügym inisztérium i illet
m ényből térítm ény ú tján  levonásba kell helyezni.

c) Az „SZT.” állom ányú beosztott fedőm unkahelyen folyó
sított fizetéséből levonásnál (térítmény) csak az alapfize
tést, korpótlékot, nyelvtudási és szolgálati idő pótlékot 
kell figyelembe venni.

A nem em lített ju ttatásokat -  jutalom , nyereségrészesedés 
stb. -  a fedőm unkahelyi illetm énybe beszámítani, illetve levo
násba helyezni nem kell.

Az „SZT.” állományú beosztott összilletményeként -  az elő
zőekben meghatározottak fennállása esetén -  a belügyminisz
tériumi illetményt kell tekinteni és folyósítani.

A fedőm unkahelyi illetm ény térítm ényezése gyakorlatilag 
annak visszafizetése helyett szolgál és egyszerűsíti az adm iniszt
rációt.
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2. A fedőmunkahelyen betöltött beosztás alapján járó össz
fizetést belügyminisztériumi illetményként kell elismerni, 
amennyiben az meghaladja az 1. pontban meghatározott össz
illetményt.

A fedőmunkahely szerinti fizetés ez esetben helyettesíti a 
belügyminisztériumi illetményt.

A fedőmunkahelyi fizetés belügyminisztériumi illetmény
ként történő elismerését parancsban rögzíteni kell.

E ténytől függetlenül azonban az "SZT.” állom ányú beosz
to ttnak  a szolgálati hely szerinti állom ánytáblában rögzített be
osztása alapján a konkrét besorolást is végre kell hajtani, illetve 
parancsban rögzíteni kell.

Ennek végrehajtását indokolja, hogy a Belügym inisztérium 
ban végrehajtott illetm ényrendezés, vagy rendfokozatban, vagy 
szolgálati időben beálló változás növelheti az „SZT.” állományú 
illetményét, oly m értékben, hogy az m agasabb lesz a fedőm unka
helyen kapott fizetésnél. E körülmény fennállásakor értelem
szerűen az „SZT.” állományú beosztott részére az 1. pontban 
meghatározottak alapján kell az illetményt folyósítani, miután 
az kedvezőbb.

3. Az előző 1. és 2. pontban m eghatározott illetm ények mel
le tt 300 forinttól 800 forintig terjedő összegben személyi pótlé
kot is m egállapíthat az illetékes m iniszterhelyettes, am ennyiben 
az „SZT.” állom ányú beosztott m unkahelyi körülm ényei és a 
belügyi (operatív) érdekek ezt indokolják.

A személyi pótlék folyósítását parancsban kell m egálla
pítani.

4. Az „SZT.” állomány részére a Belügyminisztériumtól, 
illetve a fedőmunkahelytől járó évi rendes szabadságnapok kö
zötti különbözetet pénzben kell megváltani.

A szabadságkülönbözet m egváltása és kiszám ításának alap
jaként -  m indkét m unkahely (fedő és belügym inisztérium i) -  
kizárólag az évi rendes szabadság vehető figyelembe.

A fedőm unkahelyen járó évi rendes szabadságból igénybe 
nem vett napokat pénzben m egváltani nem lehet.

A szabadságkülönbözet kiszámításánál a fedőmunkahelytől 
járó évi rendes szabadsághoz minden hat nap után egy napot 
kell hozzáadni.
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5. Táppénzkiegészítés címén az „SZT.” állomány részére be
tegségük esetére a Belügyminisztériumtól járó illetmény és a 
fedőmunkahelyükön folyósított táppénz közötti különbözetet 
kell érteni.

Am ennyiben az „SZT.” állományú beosztott illetm ényét a 
2. pontban meghatározott módon állapították meg, úgy a táp
pénzt a fedőmunkahelyi fizetésre kell kiegészíteni.

A táppénzkiegészítés folyósításának ideje nem haladhatja 
meg a Belügyminisztérium nyílt állományára vonatkozó rendel
kezések, illetve jogszabályokban biztosított időtartalmat, tehát 
a teljes illetmény folyósításának lehetőségét.

Betegség esetén egyébként az illetm ényt az „SZT.” állomá
nyú beosztottaknál is a m indenkor fennálló belügyi rendelkezé
sek figyelembevételével kell folyósítani.

6. Az „SZT.” állomány ruházati illetm ényre -  állom ány
viszonyuktól függően -  a polgári ruhás, vagy az irodai norm á
ban m eghatározottak szerint jogosult a nyílt állománnyal azonos 
módon.

III.

Egyéb pénzügyi járandóságok

1. Az „SZT.” állom ányt a Belügyminisztérium  ny ílt állományával
 azonos elbírálás alá kell venni vezénylési, különélési, 

áthelyezési költségek, díjak felszámításánál, illetve folyósítá
sánál.

Nem illeti meg az „SZT.” állom ányú beosztottat a járandó
ság, ha a fedőm unkahely e címeken m ár téríte tt.

Amennyiben a fedőm unkahelyen -  a Belügym inisztérium 
tól eltérően -  a fenti esetekben alacsonyabb a térítés, úgy azt 
ki kell egészíteni.

2. Az „SZT.” állományt, am ennyiben fedőm unkahelye Bu
dapest közigazgatási területén  belül van, közlekedési pótlék térí
tés illeti meg.

Közlekedési pótlékként a budapesti utazásra jogosító arc
képes villam osbérlet m indenkori havi d íját kell kifizetni.

Irodai rendfokozatú „SZT.” állomány részére közlekedési 
pótdíj nem folyósítható.
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Nem folyósítható a közlekedési pótdíj abban az esetben, ha 
a fedőm unkahelyen ilyen irányú térítés, vagy term észetbeni ju t
tatás biztosított.

3. Az ,,SZT.” állomány a vonatkozó rendelkezések betartása 
m ellett jutalom ban, segélyben részesíthető.

4. Illetményelőleg az „SZT.” állomány részére csak abban 
az esetben folyósítható, ha fedőmunkahellyel nem rendelkezik 
és illetményét teljes egészében a Belügyminisztérium folyósítja.

5. Az „SZT.” állomány a konspiráció betartása érdekében, 
saját jogán nem veheti igénybe a Belügyminisztérium  üdülőjét.

Üdülésre csak a fedőm unkahely lehetőségeinek igénybevéte
lével jogosultak.

6. Az „SZT.” állományú beosztottak és családtagjaik a kons
piráció betartása m iatt a belügym inisztérium i m unkaviszonyuk 
alapján nem jogosultak a MÁV. 50%-os utazási kedvezményt 
biztosító igazolvány igénybevételére.

IV.

Számfejtés, okmányolás módja

1. A konspiráció biztosítása érdekében az „SZT.” állományú 
beosztottakat fedőszámmal -  törzsszám -  kell ellátni, a BM. 
Külügyi Osztály által m eghatározott rendben.

Az illetm ények és egyéb járandóságok szám fejtése a BM. 
Külügyi Osztály részéről fedőszámmal történjen.

Ennek megfelelően az „SZT.” állom ányra vonatkozó vala
mennyi ügyirat -  állom ányparancs kivonatok, igazolások, 
fizetési jegyzékek stb. -  m inden esetben név helyett fedőszám
mal készítendő.

2. A szolgálatilag illetékes operatív és személyügyi szervek 
vezetői az „SZT.” állományt érintő mindennemű pénzügyi járan
dóság -  kinevezések, állományviszonyban beálló változások, 
fedőmunkahelyi fizetésigazolás, „MILL. lap” stb. -  elrendelésé
nél, igénylésénél, elkészített bizonylatokban csak az „SZT.” állo
mányú beosztott fedőszámát írhatják, illetve ügyintézésre e for
mában küldhetik meg a BM. Külügyi Osztálynak.

A BM. Külügyi Osztálynak m egküldött -  fedőszámmal el
láto tt -  bizonylatra az eredeti névvel elláto tt okmány, parancs
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iktatószám át rá kell vezetni, az azonosítás, ellenőrzés biztosítása 
érdekében.

3. Az „SZT.” állományú beosztottak fedőmunkahelyükön be
álló illetményváltozásról a szolgálatilag illetékes szerv vezetője 
a BM. Külügyi Osztály vezetőjét esetenként értesíteni köteles.

Az „SZT.” állományú beosztottak, am ennyiben a fedőszerv
nél kapott fizetésükben csökkenés, vagy emelés történt, kötelesek 
fizetéskim utatást beszerezni és azt e lju tta tn i közvetlen vezető
jükhöz.

Amennyiben az „SZT.” állományú beosztott fedőszervétől 
fizetésének igazolását dekonspirációs veszély m iatt írásban nem 
kérheti, úgy a fizetésben beálló változást saját nyilatkozattal pó
tolja. A nyilatkozatot szakmai elöljárója felé tartozik azonnal 
továbbítani. 

A szerv vezetője a nyilatkozat helyességéről köteles meg
győződni.

A fedőm unkahelyi igazolás, illetve az „SZT.” állományú be
osztott nyilatkozata alapján az érin te tt szerv vezetője fedőszám 
megjelölésével írásban értesíteni köteles a BM. Külügyi Osztályt 
az illetm ényben beállott változás időpontjáról és összegéről.

A változásjelentés elmulasztásából származó jogtalan illet
m ény folyósításáért az „SZT.” állományú beosztottak és a szol
gálatilag illetékes közvetlen vezetők anyagilag is, együttesen 
felelősek.

4. A konspiráció biztosítása érdekében az „SZT.” állom ány
nyal rendelkező operatív szervek vezetői állandó jellegű megbí
zással jelöljenek ki ügyintézőt, aki a BM. Külügyi Osztállyal a 
rendszeres kapcsolatot tartja . A m eghatalm azásról a BM. Külügyi 
Osztály vezetőjét írásban értesíteni kell.

5. Az illetmény és egyéb járandóságok felvételét az „SZT.” 
állományúak fedőszámuk betűvel történő aláírásával eszközöljék. 
Az aláírt okmányokat „szigorúan titkos"-ként kell kezelni és az 
illetékes operatív szervnél kell irattárba helyezni.

A konspiráció biztosítása érdekében -  mivel a fizetési jegy
zékek egy-egy szerv részére összesítve készülnek -  az „SZT.” 
állományú beosztottak illetm ényük felvételét ne a fizetési jegy
zéken, hanem  külön átvételi elism ervényen eszközöljék. Az á t
vételi elism ervényen a felvett illetm énynél meg kell jelölni az 
esedékesség időpontját (például: augusztus 16-án járó illetmény).
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M iután az „SZT.” állom ányú beosztott a fizetési jegyzéket 
nem látja , ezért tájékoztatni kell illetm ényének összegéről, il
letve az abban beálló változásokról. Az „SZT.” állom ányú beosz
to tt a tájékoztatót, illetve járandóságának m egismerését aláírá
sával igazolja.

E bizonylatot a szolgálatilag illetékes szervnél ira ttá
rozni kell.

A kifizetések rendbeni megtörténtéről a szolgálatilag illeté
kes szerv vezetője esetenként köteles a BM. Külügyi Osztályt 
írásban értesíteni. Az értesítéseket a BM. Külügyi Osztály az 
eredetiek helyett, okmánypótlóként kezelje.

V.
Eljárás letiltás, tartozás esetén

v

1. A nyílt állományból „SZT.” állom ányba helyezett beosz
to ttak  előző szolgálati helyén keletkezett illetm ény-, illetve tü 
zelő-előlegből származó tartozását a konspiráció érdekében ren
dezni kell.

Ennek érdekében a BM. Külügyi Osztály a fennálló tarto 
zást, a szolgálatilag illetékes vezető javaslatára illetm ényelőleg
ként egy összegben rendelkezésre bocsátja. Az érin te tt beosztott 
a korábbi tartozását az előző pénzügyi szervnél az így engedélye
zett összegből azonnal tartozik kiegyenlíteni. E módszerrel a 
konspiráció biztosított.

Nem kell megelőlegezni az előzőekben m eghatározottak sze
rin t fennálló tüzelő-, illetve illetm ényelőleg-tartozást, am ennyi
ben az „SZT.” állományú beosztott fedőm unkahelyre történő ki
helyezésénél előző m unkahelyként a Belügym inisztérium  van 
megjelölve.

Gyakorlatilag ez esetben a tartozásokat „MILL. lap”-on kell 
előjegyezni, am elynek alapján a levonást a fedőm unkahely hajtja  
végre.

A BM. Külügyi Osztály vezetője az illetm ényelőleget a vo
natkozó, e kérdést szabályozó utasítás betartása m ellett engedé
lyezi a szolgálatilag illetékes szerv vezetőjének javaslatára.

Az így folyósított illetm ényelőleg nem terheli az érin te tt 
szerv részére egyébként m egállapított norm ál keretet.

2. Az „SZT.” állományú beosztott illetm ényéből bírósági, 
vagy más törvényes határozattal elrendelt gyerm ek-, szülő- stb.
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tartásdíj, vagy egyéb tartozás levonását, a konspiráció betartásá
val kell végrehajtani.

A BM. Külügyi Osztály az illetékes operatív szerv vezetőjé
vel egyetértésben döntheti el a levonás foganatosításának, illetve 
a levont tartozás továbbításának módját. Az operatív álláspont, 
azonban a levonás m egtörténtét -  a törvényes rendelkezések be
tartását -  nem zárhatja ki.

VI.

Vegyes rendelkezések

1. Jelen utasítás végrehajtásának megszervezése és ellenőr
zése a BM. Külügyi Osztály hatáskörébe tartozik.

A szükséges pénzügyi fedezetet a BM. Külügyi Osztály költ
ségvetésében kell biztosítani.

2. Az „SZT.” állománnyal rendelkező szervek részére az állo
m ánytáblázatban biztosított beosztásokra a béralapot és bérfej
lesztést a nyílt állomány részére biztosított arányok figyelem be
vételével a BM. Külügyi Osztály vezetője állapítja meg.

3. Az „SZT.” állomány jelen utasítással szabályozott já ran 
dóságát a BM. Külügyi Osztály szám fejti és folyósítja. Indokolt 
esetben a Külügyi Osztály vezetője egyetértésével a feladat á t
ruházható.

4. Az „SZT.” állomány eredeti pénzügyi okm ányainak (szol
gálatilag illetékes helynél irattározott) eredeti bizonylatainak 
m eglétét a BM. Külügyi Osztály vezetője és az általa e célra kü
lön megbízottak ellenőrizhetik.

5. Az „SZT.” állom ánnyal rendelkező szervek állom ánytáb
lázatában a létszámok m ellett meg kell határozni a betölthető be
osztásokat, illetve bérkategóriákat.

Ennek végrehajtásáról az érin te tt szervek vezetői a személy
ügyi szervekkel együttesen gondoskodjanak.

6. Az „SZT.” állom ányú beosztottak leszerelésekor, az ope
ratív  módszerek védelme érdekében a korábbi BM. állom ány
viszonyt általában konspirálni kell.

E körülm ény fennállása indokolttá teheti, hogy a Belügy
m inisztériumm al szembeni tartozása egyéni elbírálás alapján 
törlésre kerüljön.
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A tartozás törlésénél a konspiráció betartása elsődleges, te 
hát a leszerelés körülm ényeitől függetlenül kell eljárni.

Az „SZT.” állományú beosztott Belügyminisztériumm al 
szembeni tartozásának konspirációs érdekből történő törlésére az 
illetékes szerv vezetőjének részletes indokolással ellátott javas
lata alapján a BM. I. főcsoportfőnök jogosult.

7. Az utasítás hatálya k iterjed a Belügyminisztérium  vala
m ennyi „SZT.” állom ánnyal rendelkező szervére.

8. Az általános pénzügyi rendelkezések alkalmazásától csak 
jelen utasításom ban m eghatározott m értékig lehet eltérni, illetve 
kivételt tenni.

9. Utasításom megjelenésével lép hatályba. Ezzel egyidejű
leg a 002/1962. számú főcsoportfőnöki u tasítást hatályon kívül 
helyezem.

10. Jelen utasításom ban foglaltakat az é rin te tt szervek veze
tői az illetékes ügyintézőkkel és az „SZT.” állom ányúakkal meg
felelő m értékben ismertessék.

Dr. LANTOS JÓZSEF s. k .
r. ezredes, 

főcsoportfőnök
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