
A Belügyminisztérium  szigorúan titkos állományú beosztottainak illet
m ény- és egyéb pénzügyi vonatkozású ellátását az alábbiakban szabályozom.

I.

A Belügyminisztérium szigorúan titkos állományú beosztottai (a továb
biakban: sz. t. állományúak'' a Belügyminisztérium  költségvetésének terhére 

az illetm ény és egyéb vonatkozású, mindenkor hatályban levő pénzügyi ren
delkezések alkalmazásával

a) illetm ényre,
b) közlekedési pótlékra,
c) ruházati illetm ényre,
d) szabadságkülönbözet megváltásra,
e) jutalom ra, segélyre, illetményelőlegre,
f) táppénzkiegészítésre 

jogosultak a következőkben foglaltak szerint.

II.

1. A sz. t. állományúak illetm énye megoszlik:
a) tényleges rendfokozatuk és a betöltött beosztásuk alapján járó, az 

állom ánytáblázatban m egállapított beosztási, illetve rendfokozati 
illetm ényre;

b) szolgálati időpótlékra.

2. Amennyiben a sz. t. állományú beosztott fedőm unkahelyén folyósí
tott illetm énye magasabb az előző 1. pont szerint részére a Belügyminiszté
rium tól járó illetm énynél, a fedőm unkahelyen folyósított illetm ényt kapja.

3. Az előző 1. és 2. pontban m eghatározott illetm ényekkel szemben az 
illetékes m iniszterhelyettes személyi illetm ényt is m egállapíthat, am ennyi
ben a sz. t. állományú beosztott fedőmunkahelyi körülm ényei és a belügyi 
(operatív) érdekek azt indokolják.

4. A sz. t. állom ányúak részére m inden esetben a Belügyminisztériumtól 
járó (II. rész 1. és 3. pont) és a fedőm unkahelyen folyósított illetm ény közötti
különbözetet lehet kifizetni.
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5. A fedőm unkahelyen folyósított illetm ény ala tt csak a havi alapfizetés 
és a prém ium  értendő. Nem kell azonban számításba venni a kiegészítő fize
téseket és az esetenként kapott ju ttatásokat (éjszakai pótlék, jutalom , segély, 
családi pótlék stb.).

6. A sz. t. állományúak részére, am ennyiben fedőm unkahelyük B uda
pest közigazgatási területén  belül van, közlekedési pótlékot kell folyósítani. 
Közlekedési pótlékként a budapesti arcképes összvonalas villam osbérlet min
denkori havi d íját kell kifizetni.

Irodai rendfokozatú sz. t. állományúak részére közlekedési pótlék nem 
folyósítható.

7. A sz. t. állományúak ruházati illetm ényét — állományviszonyuktól 
függően — a polgári ruhás, vagy az irodai norm ának megfelelően kell folyó
sítani.

8. A sz. t. állományúak a részükre a Belügym inisztérium tól és a fedő
m unkahelyüktől járó évi rendes szabadságnapok közötti különbözet erejéig 
szabadságkülönbözet m egváltásra jogosultak, am it készpénzben kell részükre 
kifizetni.

A szabadságkülönbözet megváltás tekintetében — m indkét m unkahely 
(fedőmunkahely és Belügyminisztérium) vonatkozásában — kizárólag az évi 
rendes szabadság vehető figyelembe.

A szabadságkülönbözet megváltás összege a havi illetm énynek (II. rész 
1., 2., vagy 3. pont) a szabadságkülönbözet napjaira eső arányos része.

9. Az évi rendes szabadságból igénybe nem vett napokat pénzben meg
váltani nem lehet még abban az esetben sem, ha a belügyi (operatív) érdekek 
m iatt volt akadálya a szabadság (vagy annak egy része) igénybevételének.

K ivételt jelent az az eset, ha az igénybe nem  vett szabadság készpénz
beni m egtérítését általános érvényű rendkívüli intézkedés egyébként (a nyílt 
állomány vonatkozásában) lehetővé teszi; továbbá, ha — ugyancsak általános 
érvényű rendkívüli intézkedés — az igénybe nem vett szabadságnapok követ
kező naptári év elején történő kiadását engedélyezi, de erre a fedőm unka
helyi körülm ények lehetőséget nem biztosítanak.

Ez utóbbi esetben — az érin te tt operatív szerv részletes indokolása alap
ján — az illetékes m iniszterhelyettes engedélyével az előző 8. pontban foglal
tak  szerint kell az igénybe nem vett szabadságnapok m egváltását készpénz
ben kifizetni.

10. Táppénzkiegészítés címén a sz. t. állományúak részére betegségük 
esetén a Belügyminisztériumtól járó illetm ény (II. rész 1., vagy 3. pont) és a 
fedőm unkahelyükön folyósított táppénz közötti különbözetet kell kifizetni.

III.

1. Jelen utasítás rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos ügyek 
intézése, megszervezése és az ellenőrzés a BM. Külügyi Osztály hatáskörébe 
tartozik. A szükséges hitelfedezetet a BM. Külügyi Osztály költségvetésében 
kell biztosítani.

2. Az előző pontban foglaltaknak megfelelően a sz. t. állom ányúak jelen 
utasítással szabályozott összes járandóságait a BM. Külügyi Osztály szám
fejti és folyósítja.

A BM. Külügyi Osztály a szám fejtést és folyósítást az alábbiak figye
lembevételével szervezze meg, illetve bonyolítsa le:

a) a sz. t. állom ányúakat fedőszámmal kell ellátni a BM. Külügyi Osz
tály által m eghatározott rendben;
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a sz. t. á llom ányiakra  vonatkozó valam ennyi ügyiratban — állo
m ányparancs-kivonatok, igazolások, fizetési jegyzékek stb. — név 
helyett a fedőszámot kell feltüntetni;

b) az operatív szervek vezetői a sz. t. állom ányúakat érintő kinevezé
sekről, állományviszonyban beálló változásokról s tb . továbbá a 
fedőmunkahelyi illetm ényről és az abban beálló változásokról, vala
m int a fedőm unkahelyen folyósított prém iumról a BM. Külügyi 
Osztály vezetőjét esetenként értesíteni kötelesek;

c) az operatív szervek vezetői nyílt állományú beosztottaik közül 
állandó jellegű megbízással jelöljenek ki egy ügyintézőt, aki kizáró
lagosan intézi a BM. Külügyi Osztállyal a sz. t. állom ányúakkal kap
csolatos ügyeket;

d .) az illetm ény és egyéb járandóságok felvételét a sz. t. állományúak 
nevük aláírásával eszközöljék. Az aláírt okm ányokat „szigorúan tit
kos"-ként kell kezelni és az illetékes operatív osztálynál kell ira t
tárba helyezni. A kifizetések m egtörténtéről az operatív osztály ve
zetője esetenként köteles a BM. Külügyi Osztályt értesíteni. Az ér
tesítéseket a BM. Külügyi Osztály az eredetiek helyett okm ány
pótlóként kezelje.

3. A szabadságkülönbözet megváltás címén a sz. t. állom ányúak részére 
járó összegeket — az illetékes operatív osztály igazolása alapján — a BM. 
Külügyi Osztály minden év december hó 31-ig fizesse ki.

A táppénzkiegészítés címén folyósításra kerülő összegeket egy-egy hó
napban előforduló összes betegségi napokra összegyűjtötten a BM. Külügyi 
Osztály a következő hónap 10-ig fizesse ki.

IV.

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium  valam ennyi, sz. t. 
állománnyal rendelkező szervére.

2. Jelen utasításom  végrehajtására vonatkozó részletes utasítást a BM. 
Külügyi Osztály vezetője — a BM. III. főcsoportfőnök-helyettessel egyet
értésben — dolgozza ki és kiadásáról gondoskodjék.

3. Utasításom 1963. évi január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 
64/1957. számú m iniszterhelyettesi utasítást, valam int az e tárgykörben ki
adott m inden más, ellentétes rendelkezést (parancs, utasítás stb.) hatályon 
kívül helyezek.

4. Jelen utasításomban foglaltakat az érin tett szervek vezetői a sz. t. 
állományúakkal megfelelő m értékben ismertessék.

PETÁK PÁL s. k.
re n d ő r  a lez red es ,

BM. I . fő c so p o rtfő n ö k
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