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Budapest, 1967. február 1-én.

Tárgy: A „B” ellátm ány felhasználását szabályozó 0011/1963. számú 
főcsoportfőnöki utasítás módosítása.

Az elm últ évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a „B” ellátm ányt 
felhasználó politikai és bűnügyi szervek igen jelentős előrehaladást értek 
el a takarékos gazdálkodás, a pénzügyi és anyagi fegyelem  tekintetében. 
Hibák, hiányosságok — sőt ritkábban visszaélések — előfordulnak ugyan, 
de további fokozott ellenőrzéssel ezek kiküszöbölhetők.

Az elért eredm ényekre tám aszkodva célunk az, hogy — a pénzügyi fe
gyelem m egsértése nélkül — könnyítsük a „B” ellátm ányt felhasználó szer

vek és beosztottaik m unkáját, különösképpen szűkítsük az olyan adatközlé
seket, amelyek dekonspirációt eredményezhetnek.

Ezért a „B” ellátm ány felhasználását, elszámolását, ny ilvántartását és 
ellenőrzését szabályozó 0011/1963. számú BM. I. Főcsoportfőnöki U tasítást 
— további intézkedésig — az alábbiak szerint módosítom:

IV. fejezet 2. bekezdés a) pontját:

Az ügynökséggel kapcsolatos találkozási költségeket 1966. évi október 
hó 1-től a szerv vezetőjének döntésétől függően kéthetenként, de legfeljebb 
havonta egy alkalommal, gyűjtö tten  kell elszámolni. Az egyes találkozókról 
tehát nem kell külön-külön nyugtákat készíteni, hanem  kéthetenként (ha
vonta) egy kim utatásban fel kell sorolni:

— az ügynök (ügynökök) fedőnevét,
— a találkozók időpontját,
— a találkozók alkalm ával felm erült költségeket.

Ezt a k im utatást az operatív beosztottak folyam atosan (naprakészen) 
kötelesek vezetni, m ajd az elszámolási időszak — két hét, egy hónap — 
végén lezárni, keltezéssel és aláírással ellátni. Ezt követőleg kötelesek köz
vetlen engedélyezésre jogosult vezetőjükkel záradék form ájában aláíratn i 
(engedélyeztetni). Az elöljárói (parancsnoki) záradéknak tartalm aznia kell 
a kim utatásban felsorolt találkozók m egtörténtének, szükségességének és 
a felm erült, illetve kifizetett költségek m értéke indokoltságának igazolását. 
A „B” ellátm ánykezelők csak ezeket az adatokat m aradéktalanul ta rta l
mazó kim utatások alapján teljesíthetnek  a szerv „B” ellátm ányából kifize
téseket.
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IV. fejezet 2. bekezdés h) pontját:

Az ügynökséggel kapcsolatos találkozási költségek elszámolásának 
m ódosítását értelem szerűen alkalm azni kell a fent írt pontra is. Eszerint a 
társadalm i kapcsolatokkal történő találkozókat is gyűjtötten, kéthetenként 
(havonta) kell elszámolni, felsorolva:

— a társadalm i kapcsolat m onogram ját,
— a találkozók időpontját, 

 — a felm erült költségeket.

Ezt a kim utatást ugyancsak folyam atosan (naprakészen) kell vezetni.

A találkozási költségek elszámolásának jelen utasításban elrendelt 
m ódja szükségessé teszi, hogy a „B” ellátm ánykezelő a találkozásokat le
bonyolító operatív tiszteket az alosztályvezető (osztályvezető, vagy m aga
sabb parancsnok) engedélyével a tervezett találkozókkal arányos, kétheti 
(havi) előleggel lássa el, m elynek rendeltetésszerű felhasználását esetenként 
ellenőrizni kell.

A „B” ellátm ánykezelő az előleget az elszámolásig boonként kezelje.

A 0011/1963. számú BM. I. Főcsoportfőnöki U tasításnak az elszámolá
sok engedélyezésére vonatkozó része változatlan marad.

Minta az elszámolásokhoz:

.........................................................  Szigorúan titkos!
szerv megnevezése

E L S Z Á M O L Á S

az 196___ é v ............................................... h ó -------- t ó i ----- -ig terjedő időben
lebonyolított ny ílt találkozásaim ról

Sorszám Találkozó napja Ügynök (inf.) fedőneve K ifizetett összeg

1. F t

2. F t

3. F t

Ö sszesen :............................F t

a z a z .......................................................................... forint.

, 196........................................ -n.

Az elszámolásban feltün te te tt találkozók az elszámolást végző
m egtörténtét, szükségességét, a kifizetett olvasható aláírása
összegek indokoltságát igazolom.

........................................ , 196.................................-n

engedélyezésre jogosult 
elöljáró (parancsnok) 

olvasható aláírása
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A társadalm i kapcsolatokkal történő találkozások elszámolását ugyan
így kell teljesíteni!

V. fejezet 4. pontját:

A „B” ellátm ány ellenőrzését végző helyi 3 tagú ellenőrző bizottságok 
1966. évi október hó 1-től ellenőrzéseik eredm ényéről csupán két példány
ban készítsenek jegyzőkönyvet. A BM. Külügyi Osztálynak a jegyzőkönyv  
egy példányát ettől az időponttól kezdve nem  kell megküldeni.

Az V. fejezet többi rendelkezése változatlan marad.

Felhívom  a Vezető Elvtárs figyelm ét arra, hogy az elszámolások és 
okmányforgalom m egkönnyítése, illetve csökkentése még fokozottabb ér
demi ellenőrzést követel, m elyek lehetőségei elsősorban a Vezető Elvtárs 
és az alárendeltségébe tartozó parancsnokok részére biztosítottak.

Fokozottabb ellenőrzést kell gyakorolnia a helyi három tagú ellenőrző 
bizottságnak is.

Jelen  utasításom ban foglaltakat a Vezető Elvtárs valam ennyi é rin tett 
beosztottjával teljes terjedelm ében ismertesse.

Dr. La n t o s  Jó z s e f  s. k.
rendőr ezredes,

BM. I. főcsoportfőnök

Felterjesztve: m iniszter elvtársnak. 
Kapják: elosztó szerint.
Készült: 130 példányban.
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