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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
B ELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

0014. számú

UTASÍTÁSA
Budapest, 1960. július 1.

A BM. központi és megyei operatív — politikai és bűnügyi — szervei ré
szére, munkájuk végzéséhez szükséges konspirált ruházati ellátást az aláb
biak szerint szabályozom:

I.

A konspirált ruházat fogalma:

Konspirált ruházat alatt értendő minden olyan ruházati cikk, amely külön
böző operatív feladatok és kombinációk elvégzéséhez szükséges.

Ilyennek kell tekinteni:
1. A BM-hez, HM-hoz és a Közlekedés és Postaügyi Minisztériumhoz, vala

mint a Pénzügyminisztériumhoz tartozó összes szervek részére rendsze
resített egyenruhákat.

2. Polgári ruházatból csak azon ruházat, amelynek megvételére a ruházati 
illetmény terhére az állományt kötelezni nem lehet. (Értendő ezalatt 
minden olyan ruházat, amelybe operatív technika beépítése szükséges, 
továbbá portás, pincér és más, hasonló munka- és védőruházat, reprezen
tatív jellegű férfi és női estélyiruhák, jampec ruhák, paraszti és egyéb 
jellegzetes öltözékek.)

3. A II/9 Osztály, a megyei IX-es alosztályok, valamint a Budapesti Rendőr
főkapitányság Felderítő Osztálya használatában levő, védőruha jellegű 
polgári ruhák és a 2. pontban említett egyéb ruházati cikkek.

Konspirált ruházatot kizárólag az operatív akciók és kombinációk végzé
sénél lehet felhasználni és nem lehet azokat járandóságként (például: hideg
időben meleg ruha pótlásaként) kezelni.

II.

Az ellátás szabályozása:

1. Azon polgári ruhás normacsoportba tartozó tisztek és tiszthelyettesek 
ruházati illetményét, akik az I. bekezdés 1. pontjában meghatározott 
egyenruhaféleségek állandó, folyamatos használatára vannak kötelezve, 
csökkenteni kell.
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Ennek megfelelően pénzbeni ellátás:
tisztek részére: első felszereléskor 3,500 forint,

évenkénti utánpótlás m ellett,
tiszthelyettesek részére: első felszereléskor 3,000 forint,

évenkénti utánpótlás m ellett.
Első felszereléskor az ellátást két részletben kell kiadni.
Felszereléskor:

tisztek részére: 2,000 forintot,
tiszthelyettesek részére: 1,500 forintot.

6 hónap elteltével kiegészítendő a m egállapított ruházati illetm ény.

Csökkentett ruházati illetm ényben részesül a II/9 Osztály Rendőri Alosz
tályának valam ennyi beosztottja, továbbá mindazon szervek beosztottjai, 
akik konspirált beosztásuknál fogva rendszeres egyenruha-ellátásban ré
szesülnek.

A ruházati illetm ény csökkentését — am ennyiben 1 évnél rövidebb idő
szakra történ t a ruhahasználat — hónapokra átszám ítva kell eszközölni. 
Nem vonatkozik a ruházati illetm ény csökkentése azokra az esetekre, 
amikor a konspirált egyenruha-használat 3 hónapnál rövidebb időre 
terjed.

2. Az I. bekezdés 1. pontjában m eghatározott egyenruha-féleségek kihor
dási idejét a „Normák és végrehajtási utasítás a Belügyminisztérium  
csapatainak és szerveinek ruházati ellátásához" című szabályzatban fog
lalt, egyenruhás norm acsoportra vonatkozó norm ák képezik azzal a kü
lönbséggel, hogy a kihordási idő letelte u tán  a ruházati cikkek haszná
lója — az ing és a nyakkendő kivételével — tartozik az összes egyéb 
egyenruházati cikket leadni.

III.

Az ellátás módja:

1. A konspirált ruházatot, vagy ennek pénzügyi fedezetét az operatív szer
vek éves igényei alapján a BM. Külügyi Osztály biztosítja.
A zavartalan ellátás érdekében m inden szerv tartozik éves igényét a BM. 
Külügyi Osztálynak írásban megküldeni.
A beküldött igényeket a Külügyi Osztály vezetője felülbírálja, jóvá
hagyja és visszaigazolja.

2. A fentiek alapján betervezett, illetve jóváhagyott konspirált ruha fel
vételét — a szükségletnek megfelelően — szolgálati jegyen, esetenként 
kell igényelni. A szolgálati jegynek tartalm aznia kell:

— a konspirált ruha megnevezését, m éretét, színét stb.,
— a használat előrelátható idejét,
— a szerv vezetőjének aláírását és bélyegzőjét.

3. Amennyiben az I. bekezdés 1. pontjában m egjelölt konspirált egyenruha
féleségek igénybevétele állandó és folyamatos jelleggel bír és annak egy- 
személyű használója a II. bekezdés 1. pontjában m egjelölt feltételeket 
kimeríti, úgy a szolgálati jegyen ezt a tény t is fel kell tüntetn i, hogy a 
Külügyi Osztály az illetm ényszámfejtő felé a ruházati illetm ény módosí
tására vonatkozó intézkedést foganatosítani tudja.

Az állandó, folyamatos használó nevét abban az esetben is közölni kell, 
ha a Külügyi Osztály az igénylő szerv részére az egyenruházatot nem 
term észetben biztosítja, hanem  ellátm ányt bocsát rendelkezésre, vagy a 
használó szerv a m ár meglevő készletéből elégíti ki.

IV.

A ruházat tárolása, nyilvántartása és karbantartása:

l .A  Külügyi Osztály által kiadott, vagy jóváhagyással m egvásárolt kons
pirált ruházat kezelése, tárolása és nyilvántartása kétféle módon tö r
ténik :
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a) Az I. bekezdés 1. pontjában m eghatározott olyan egyenruhákat, me
lyek használóinak ruházati illetm ényét csökkenteni kell, a Külügyi 
Osztály szervek szerint és személy szerint is nyilvántartja.
A személy szerinti ny ilvántartást a használó szerve is tartozik az erre 
a célra rendszeresített nyom tatványon szabályszerűen vezetni.

b) M inden más, az I. bekezdés 2. és 3. pontjában foglalt ruhákat — me
lyeket a Külügyi Osztály tartós használatra ad ki, vagy m egvételére 
ellátm ányt bocsát rendelkezésre — a Külügyi Osztály globális nyil
vántartása m ellett a szerveknek is nyilvántartásba kell venni. Ezek a 
szervek saját készletükből (raktárukból) egy-egy alkalom ra kiadott 
konspirált ruhával tartoznak a felvevő személyét m egterhelni és gon
doskodni arról, hogy a használat letelte u tán  a konspirált ruhák rak
tárukba azonnal visszavételezést nyerjenek.

Az ilyen, esetenkénti kiadásokhoz rendszeresíteni kell úgynevezett 
személyi nyilvántartó  kartont, melyben a felvevő nevét, rendfokoza
tát, a felvételezés időpontját, a használat előrelátható időtartam át, a 
felvett ruházat pontos megnevezését, állagát és az osztályvezető, illetve 
alosztályvezető engedélyezését fel kell tüntetni.
Amennyiben a Külügyi Osztály ellátm ányt bocsát a ruházat m egvéte
lére, a beérkezett számlát a rak tári bevételezési jegy csatolása és a 
szerv vezetőjének, illetve helyettesének záradékolása m ellett a Kül
ügyi Osztálynak meg kell küldeni, hogy a szervet a számlázott anya
gokkal m egterhelhesse.

2. Abban az esetben, ha a szerv egy-egy akció lebonyolításához, rövid idő
tartam ra (legfeljebb 2 hónapra), alkalomszerűen igényel az I. bekezdés 
1., 2. és 3. pontjában m eghatározott ruházati cikket, úgy ezek nyilván
tartását a Külügyi Osztály eszközli. Ezért elengedhetetlen, hogy a K ül
ügyi Osztály felé küldött szolgálati jegyen ez a tény, valam int a ruházat 
használójának neve és rendfokozata fel legyen tüntetve.

Az ilyen igénylést a Külügyi Osztály csak akkor elégítheti ki, ha a ruha 
felvételezését maga a használója eszközli.

A használat letelte u tán a ruházatot azonnal vissza kell adni a Külügyi 
Osztály raktárának. Ellenkező esetben a Külügyi Osztály m inden felszólí
tás nélkül a kiadott ruházat teljes értékét tartozik a használóval meg
téríttetn i, illetve illetményéből való levonás irán t az intézkedést meg
tenni.

3. Úgy a Külügyi Osztály, m int az I. bekezdés 3. pontjában m eghatározott 
szervek raktárában levő és a jövőben beszerzett konspirált ruházatot re j
te tt módon, embléma jelzéssel kell ellátni.

4. a) A csökkentett ruházati illetm ényben részesülő, az I. bekezdés 1. pont
jában felsorolt, konspirált egyenruhában szolgálatot teljesítő beosztot
tak a ruházat karbantartásáról, rendszeres tisztításáról saját költségü
kön gondoskodnak.

b) Az I. bekezdés 2. és 3. pontjában m eghatározott ruházati cikkek kar
bantartása és tisztítása — a költségvetés terhére  — a használó (raktá
rozó) szerv feladata.

5. A rendeltetésszerű használat következtében elkopott ruházat kiselejte
zése évenként egy alkalommal, a Külügyi Osztály által kijelölt bizottság 
útján  történik. A kiselejtezésig a szervek tartoznak a ruházati cikket 
megőrizni.

V.

Zárórendelkezések:

Az utasítás megjelenésével az illetékes vezetők 30 napon belül vizsgálják 
felül és a Külügyi Osztállyal közöljék azon beosztottak névsorát, akik ál
landóan a II. bekezdés 1. pontjának megfelelően konspirált egyenruhában 
teljesítenek szolgálatot.
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Továbbá vizsgálják felül az eddig kiadott anyag használatát, a kintlevő 
anyag helyzetét és a jelen utasításnak megfelelően — a Külügyi Osztály 
vezetőjével egyetértésben — rendezzék.

A szervek vezetői és a Külügyi Osztály vezetője tartoznak mindazon be
osztottakkal szemben kártérítési határozatot hozni, akik a felvett konspi- 
rált ruházatot gondatlanul használják, indokolatlanul m egrongálják, illetve 
a rendeltetésszerű használat után a kijelölt tárolási helyre azonnal nem  ad
ják le.

Vezető elvtársak jelen utasításom at az érin tett beosztottak előtt teljes m ér
tékben ismertessék.

B A R T O S  A N T A L
miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

BM. II. Főosztály vezetője, helyettesei és osztály-
vezetői,

ORFK. vezetőjének bűnügyi helyettese, Bűnügyi 
Osztály vezetője,

BM. Terv és Pénzügyi Főosztály vezetője,
BM. Külügyi Osztály vezetője,
Határőrség Felderítő Osztály vezetője,
Budapesti Rendőrfőkapitányság Felderítő Osztály 

vezetője,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok.

Készült: 80 példányban.
Tartalmaz: 4 oldalt.
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