
Belügyminisztérium. Tárgy: Kötelezettségvállalási és utal-
131-2-4/1952.IX/1. ványozási jog gyakorlásának sza

bályozása.

VALMENNYI MINISZTERHELYETTES, FŐOSZTÁLYVEZETŐ ÉS OSZTÁLYVEZETŐ 
ELVTÁRSNAK.

A minisztérium eddigi gazdálkodási szervezetében, a Pénzügyi és 
Anyagi Főosztályok felállításával bekövetkezett változások szük
ségessé teazik a kötelezettségvállalási és utalványozási jog gya
korlásának újbóli szabályozósat.

Ezért a 0462/1952. min.titk. számú körlevelem kiegészítéseként a 
következőket rendelem:

Kötelezettségvállalás.

Kötelezettségvállalási jog illeti meg a

MINISZTERHELYETTESEKET

a minisztert megillető hatáskörben a belügyi tárca valamennyi költ
ségvetési címének összes alrovataira, a

FŐOSZTÁLYVEZETŐKET ÉS HELYETTESEIKET

értékhatárra való tekintet nélkül a főosztályuk által érdekelt 
költségvetési cinek valamennyi alrovatára, a

SZEMÉLYZETI FŐOSZTÁLY VEZETŐJÉT ÉS HELYETTESÉT

értékhatárra való tekintet nélkül a belügyi tárca valamennyi költ
ségvetési cinének összes bérjellegű alrovataira, az

ANYAGI FŐOSZTÁLY VEZETŐJÉT ÉS HELYETTESÉT

értékhatárra való tekintet nélkül a központi jellegű anyagbeszer
zésekre az Anyagi Főosztály rendelkezésére bocsájtott hitelkeretek 
terhére.

A főosztályvezetők és helyetteseik alkalmazottak felvételével kap
csolatos kötelezettséget csak a Személyzeti Főosztály vezetőjével 
egyetértésben vállalhatnak.

50.000.- Ft egyedi értékhatárig kötelezettségvállalási jog illeti 
meg a bérjellegű alrovatok kivételével a

KÖZPONTI GAZDASÁGI
SZOCIÁLPOLITIKAI
IGAZGATÁSI KÖLTSÉGVETÉSI
AMEO
KÖZRENDÉSZETI ANYAGI
TŰZRENDÉSZETI ANYAGI 
LÉGOLTALMI ANYAGI OSZTÁLYOK VEZETŐIT ÉS HELYETTESEIT.
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az osztályuk által érdekelt költségvetési címek valamennyi alro- 
vatára, továbbá az

ANYAGI FŐOSZTÁLY anyagellátási osztályának vezetőjét

az Anyagi Főosztály rendelkezésére bocsájtott beszerzési hitelke
retek terhére és végül a

KÖZRENDÉSZETI, TŰZRENDÉSZETI, LÉGOLTALMI FŐOSZTÁLYOK SZEMÉLYZETI 
OSZTÁLYAINAK VEZETŐIT ÉS HELYETTESEIT

a Személyzeti és az illetékes főosztály vezetője által meghatáro
zott jogkörben az érdekelt költségvetési cím bérjellegű alrovata- 
ira.

A kötelezettségvállalási okiratok érvényességéhez a főosztályilag 
illetékes költségvetési osztály ellenjegyzése szükséges.

A költségvetésileg nem biztosított, tehát póthiteligényt jelentő, 
kötelezettségek esetében az ellenjegyzés csak a Pénzügyi Főosztály 
vezetőjének előzetes hozzájárulása esetén eszközölhető.

A Közrendészeti, Tűzrendészeti és Légoltalmi főosztályoknál az al
kalmazottak felvételével kapcsolatos kötelezettségek vállalásához 
az illetékes pénzügyi osztály ellenjegyzése nem szükséges, azonban 
ezen főosztályok személyzeti osztályainak vezetői kizárólagosan 
felelősek azért, hogy a költségvetésben megállapított létszám és 
törzsilletmény keretek betartassalak, Ezt a felelőséget nem érinti 
az sem, ha ezek a főosztályok az alkalmazott felvételi jogkört  
részben alegységeik vezetőire ruházzák át.

Az Anyagi Főosztály vezetője és helyettese, valamint az Anyagi 
Főosztály anyagellátási osztályénak vezetője által kiadott köte- 
lezettségvállalási okiratok ellenjegyzését az anyagbeszerzési köz
pontok pénzügyi alosztályai végzik.

Kiküldetések elrendelésére és a kiküldetési rendelvények aláírásá
ra a főosztályvezetők és osztályvezetők részére adok felhatalma- 
zást. A főosztályvezető elvtársak kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az egyes főosztályokon belül a dolgozók kiküldetéséről a 
33/1951.MT.sz. rendelet 3.§-ának /3/ bekezdésében előírt nyilván
tartást pontosan vezessék. a kiküldetési rendelvény a kiküldeté
sekről vezetett nyilvántartásba való bevezetés nélkül nem adható 
ki. A feljegyzés a kötelezettségvállalásokhoz szükséges ellenjegy
zéssel egyénértékű.

Utalványozás.

Utalványozási jog illeti meg a

MINISZTERHELYETTESEKET

a minisztert megillető hatáskörben a belügyi tárca valamennyi 
költségvetési címének összes alrovataira.

Értékhatárra való tekintet nélkül utalványozási jog illeti meg a
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PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY VEZETŐJÉT ÉS HELYETTESÉT

a belügyi tárca valamennyi költségvetési címének összes alrovatai- 
ra.

50.000.- Ft egyedi értékhatárig utalványozási jog illeti meg a

KÖZRENDÉSZETI, TŰZRENDÉSZETI, LÉGOLTALMI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLYOK 
KÖLTSEGVETÉSI OSZTÁLYAINAK VEZETŐIT ÉS HELYETTESEIT

a kezelésükben lévő költségvetési címek összes alrovatairól.

A rendőrség közgazdálkodási kölcsönvagyona terhére utalványozásra 
kizárólag csak a MINISZTERHELYETTESEK vagy a PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY 
VEZETŐJE jogosultak.

A közigazgatási incassó rendszerben teljesített kifizetéseket
- amennyiben az annak alapját képező kötelezettségvállalás a költ
ségvetési osztály előzetes ellenjegyzése mellett történt - érték
határra való tekintet nélkül az illetékes főosztály költségvetési 
osztályának vezetője, vagy helyettese utalványozza.

Ellenjegyzés nélkül kiadott kötelezettségvállalások incassó kifi
zetésének utalványozására kizárólag a Pénzügyi Főosztály vezetője 
jogosult.

A fentiekben meghatározott kötelezettségvállalási és utalványozá
si jog mindenkor a felsorolt beosztásokat betöltő személyeket il
leti meg és az minden külön felhatalmazás nélkül gyakorolható.

Jelen utasításommal minden korábbi kötelezettségvállalási és utal
ványozási jog gyakorlásával kapcsolatos rendelkezés hatályát vesz- 
ti.

Fenti rendeletem 1952. június hó 5.-ével lép hatályba.

A fenti rendeletem szigorú betartásáért az illetékes vezető elv
társakat teszem felelőssé.

Budapest, 1952. évi június hó 2.
A kiadmány hiteléül:  Házi Árpád s.k.

belügyminiszter. 
irodavezető. 
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