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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

9.sz . UTASÍTÁSA 
Budapest, 1957 évi január hó 29-én.

HK:10/59.min.utasítás

Tervezés, igénylés, kiutalás:

1./ A Belügyminisztérium "B" pénz szükséglete hitelfedezetének
és valuta szükségletének biztosításáról a BM. Külügyi Osztálya 

gondoskodik. Ennek megfelelően minden évben a költségvetés össze
állításakor - az érintett szervek által benyújtott éves igénylé
sek /költségvetések/ és az előző évi felhasználás adatai alapján -
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A Belügyminisztérium költségvetésében a bizalmas kiadások fedezé
sére biztosított forint összeg /a továbbiakban "B" pénz/ és valu
ták kezelésével, felhasználásával, valamint elszámolásával kapcso
latos teendőket jelen utasítás tartalmazza.

I.
Általános rész:

1. / A "B" pénzt a Belügyminisztérium Külügyi Osztálya központilag 
tervezi, kezeli és tartja nyilván. Ellátja, a felhasználás tekin
tetében elszámoltatja és ellenőrzi az ellátási hatáskörébe utalt 
szerveket.
2. / "B " pénz felhasználására jogosult - a BM . Külügyi Osztálya 
ellátási hatáskörébe utalt - szervek a következők:

- BM. Politikai Nyomozó Főosztály és osztályai 
 BM. ORFK Társadalmi Tulajdonvédelmi Osztály
- BM. ORFK Bűnügyi Osztály és Bűnügyi Központ
- BM. Határőrség Parancsnokság és vidéki szervei
- Budapesti Rendőrfőkapitányság  /volt ORK.V. Oszt./
- Megyei Rendőrfőkapitányságok
- T állománnyal rendelkező szervek.-

A "B " pénz tervezését és kezelését és felhasználását — a koráb
bi gyakorlattal szemben - meg kell szigorítani. Jelen utasítás
ban foglaltak betartásán keresztül a felhasználás terén bizto- 
sítani kell a legszigorúbb takarékosságot, valamint a felhaszná
lás alapos és rendszeres ellenőrzését.

J elen utasításban foglaltak végrehajtásáért, így elsősorban a
"B" pénz szabályszerű felhasználásáért és nyilvántartás /elszá
molás/ vezetéséért, közvetlenül a felhasználó szervek vezetői 
felelősek.

II.



1 ./ A BM. Külügyi Osztálya által rendelkezésre bocsátott "B" pénzt 
és valutákat kizárólag az operatív hálózati munkával közvet
lenül összefüggő kiadások fedezésére lehet fordítani. Ezek az 
alábbiak:

a. / "K" és "T " lakások fenntartási költségei /villany, gáz,
takarítás, lakbér, fűtés stb./

b. / beszervezési és találkozási költségek /élelem,ital stb./

c. / hálózat jutalmazása és költségei /ügynökség jutalmazása,
 utiköltségei stb./ 
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megtervezi a következő évi szükségletet és azt a B.M. Terv  és 
Pénzügyi Főosztállyal a költségvetésbe történő beállítás cél
jából közli, a szükséges indokolás egyidejű benyújtásával, Az 
éves igénylések összeállításának módjáról és beterjesztésének 
idejéről a B.M. Külügyi Osztálya minden esetben /évben/ az érin
tett szervek felé tegye meg a szükséges intézkedéseket.

2 ./ Az I. fejezet 2./ pontjában megjelölt szervek vezetői negyed
évenként egy alkalommal a negyedév utolsó hónapjának 2o. nap
jáig írásban a B.M. Külügyi Osztályától igényeljék a következő 
negyedévre szükséges összeget.Az igénylést minden esetben 
havonkénti ütemezésben kell elkészíteni.

Az igénylés elbírálása céljából az igénylő szerv vezetője köte
les közölni az előző negyedévi igényléstől az újabb igénylés 
napjáig felhasznált összeget és a meglévő maradványt.

A szükséges. ”B" pénzt az írásbeli igénylés alapján a BM. Kül- 
ügyi Osztály vezetője utalja ki, mégpedig a budapesti szervek 
részére havonta készpénzben, mig a megyei szervek részére 
negyedévenként előre a megyei rendőrfőkapitányságok pénzügyi 
osztályai javadalom számlájára történő átutalás formájában.
A kiutalt összegekről a felhasználó szervek nyilvántartást 
/elszámolást/ kötelesek vezetni/lásd IV. fejezet./

3./ A valuta szükséglet tervezésére és igénylésére vonatkozóan az 
előző két pontban foglaltakat kell alkalmazni. Csupán azzal az 
eltéréssel, hogy a Belügyminisztérium össz-szükségletét a BM . 
Külügyi Osztálya, nem a BM . Terv és Pénzügyi Főosztállyal köz
li, hanem az illetékes M iniszterhelyettes jóváhagyása után 
közvetlenül a Pénzügyminisztériumnak küldi meg.

III.
F e l h a s z n á l á s:

d./ operatív akciók költségei /figyelések, razziák, élelme
zési és egyéb költségek.

ó./ "T " állománnyal  kapcsolatos k i adások /illetmény, kikülde- 
té si költségek stb./ 

f ./ a B.M. Külügyi Osztálya által eszközölt kiadások /valuta 
beszerzés, anyag-áru és berendezés-vásárlás stb./



A "B" pénznek más célra való felhasználását a legszigorúbban 
megtiltom. A fentieken kivül egyéb kiadások /reprezentációs 
költségek, irodaszerek beszerzése stb,/ melyekre a nyílt költ
ségvetésben fedezet áll rendelkezésre és a szerv ezekre a célok
ra egyébként is kap ellátmányt, B pénzt felhasználni nem le
het.

2./ A. felhasználó szervek /I. fejezet 2./ pont/ az előző pont
a./ -e./ alpontjaiban emlitett költségeken kivül az opera
tív munkával kapcsolatos egyéb ügyekben kiadásokat /vásár
lásokat , beszerzéseket stb./ nem eszközölhetnek: ilyen ter
mészetű szükségletek kielégítése a  B.M. külügyi Osztálya 
feladatkörébe tartozik, mint lakás és lakberendezés vásár
lás, gépek, műszerek beszerzése stb. A felhasználó szervek 
ezekben az ügyekben közvet l enül  forduljanak a B.M. Külügyi 
Osztályához /Bp. V. Jászai Mari tér l6 .sz./

3./A "T" állomány illetményeinek számfejtésére és kiutalására 
vonatkozóan külön utasításban rendelkezem.
A "T " állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások /mint kikülde
tési költségek, átköltözködési  általány stb. / fedezéséhez 
szükséges összegek kiutalását a B.M. Külügyi Osztályától kell 
esetenként felterjesztésben kérni. A szerv vezetője által 
láttamozott felterjesztésben mindenkor fel kell tüntetni,hogy 
a kért összeget milyen célra kívánják felhasználni. E költsé
gek felhasználására és elszámolására a nyílt állományra 
vonatkozóan érvényes korábban kiadott rendelkezéseket kell 
alkalmazni.

 IV.
Nyilvántartás, elszámolás:

1. /A B pénz kezelésével minden felhasználó szerv vezetője egy
bajtársat bízzon meg, aki e feladatát munkaköre ellátása 
mellett végzi. Vezető bajtársak a B. pénz kezelőjének kije
lölésénél legyenek figyelemmel arra, hogy a megbízott min
den tekintetben alkalmas, lehetőleg pénzügyi gyakorlattal 
rendelkező személy legyen. A "B" pénz kezelője a kezelésé
re bízott ellátmány tekintetében  anyagilag és fegyelmileg 
felelősséggel tartozik.

2. /A kiutalt "B” pénzről a felhasználó szervek oldalszámmal
ellátott, átfűzött és hitelesített pénztárkönyvet tartoznak 
vezetni. A pénztárkönyv rovatai:folyószám, a bevétel-kiadás 
kelte, okmányszám, bevétel-kiadás megnevezése, három forint 
rovat /bevétel, kiadás, maradvány ,/ végül megjegyzés rovat.
A maradvány rovatot, ha egyéb más körülmény /pénztárkönyv 
lezárása, a B .pénz kezelője személyében beálló változás, bi
zottsági ellenőrzés, rovancsolás stb. esetében/ azt szük
ségessé nem teszi, csak egy-egy oldal összesítésekor kell 
kitölteni. A pénztárkönyvbe ada t o k a t /akár bevételt, akár 
kiadást/ csak okmányok/szabályszerűen kiállított, aláirt, 
és engedélyezett nyugták, ellennyugták, záradékolt számlák, 
stb./ alapján lehet bejegyezni azaz az elszámolás /nyilván
tartás,/ valamennyi adatát okmányokkal kell igazolni.
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Az eredeti nyugtákat a B . dossziéba kell lerakni. A lerakott 
eredeti nyugtákról a fedőnév szerint kiállított nyugtát kell 
elkönyvelni. Ezt az operatív beosztott tölti ki és a szerv 
vezetője láttamozza. A nyugtán  hivatkozni kell a "B" dosszié 
számára, melyben az eredeti nyugtát lerakták.

Kiadási okmány lehet az alsóbb szerv által elkészített és a 
B. pénz kezelője által érdemileg és számszakilag felülvizsgált 
felhasználási jelentés is.
Az elszámolásra /előlegként/ kiadott összegeket a pénztárkönyv
be végleges kiadásként elkönyvelni nem lehet.

Bevételi okmányként a B .M. Külügyi Osztálya által kiállított 
ellennyugtát kell kezelni.

3./ Az előlegként kiadott  összegekkel minden vezetőnek és beosz- 
tottnak hetenként el kell számolnia.

6./ A beszerzett leltári anyagokról a B .M.Külügyi Osztálya szin
tén nyilvántartást köteles vezetni.A leltári nyilvántartás ada
tainak tartalmaznia kell a beszerzett anyag /bútor, gép stb./ 
megnevezését, értékét,/beszerzési árát/a beszerzés idejét, an
nak a szervnek a megjelölését, mely az anyagot használja/keze- 
li/. E nyilvántartásba fel kell venni az operatív munkához 
vásárolt lakásokat is. Az induló leltár adatainak beszerzésé
re / a készletfelvétel elvégzésére/ a B.M. Külügyi Osztálya 
az érintett szervek felé tegye meg a szükséges intézkedéseket.

A beszerzett anyagok meglétéért a használó szerv vezetője fe
lelős. Amennyiben valamely anyagra a használó szervnek to
vábbra nincs szüksége, azokat a B.M. Külügyi Osztályának át 
kell adni, illetve e körülményt az Osztállyal közölni kell.
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Abban az esetben ha a munka természete  folytán, vagy a d e -  
konspirálódás veszélye miatt az elszámolás egyes adatai 
okmányokkal nem támaszthatók alá, az okmányt a szerv /főosz
tály, osztály, kapitányság, /vezetője, indokolt esetben az al
osztályvezető által kiállított feljegyzés helyettesítheti. 
Kivételes esetekben ugyanezt az eljárást lehet alkalmazni 
kisebb /pl: találkozások alkalmával felmerülő/költségek ese
tén is, amikor szabályszerű nyugta,számla /block/nem csatol
ható. Ebben az esetben a feljegyzés helyett nyugtát kell csa
tolni .

4. / A "T"állománnyal kapcsolatos bevételekről és kiadásokról /be
leértve az illetménye k et is/ külön pénztárkönyvet kell vezet
ni. A pénztárkönyv rovatai megegyeznek a 2 ./ pont első bekez
désében említett pénztárkönyv rovataival.Bevételi okmányként a  
kiutaló szerv által kiállított ellennyugtát,kiadási okmányként 
pedig a fizetési jegyzéket,és az egyéb kiadásokkal kapcsola
tos számlákat kell kezelni.

5. / A B.M.. Külügyi Osztálya a kiutalt összegekről központi nyilván
tartást köteles vezetni a kettős könyvelés szabályainak meg-
felelően.



A B.M.. Külügyi Osztálya a jelentés  alapján intézkedik /az anyagot 
a központi raktárba beszállíttatja, vagy más szervnek ad ja át, 
stb ./

V.

Ellenőrzés:

1./ A "B " pénz felhasználásának ellenőrzésére jogosultak:

a. / a BM . Külügyi Osztály Vezetője 
b. / a B.M. Terv és Pénzügyi Főosztály vezetője

külön megbizó-levél  /parancs/ nélkül.

c . / a BM, Külügyi Osztálya ellenőrei az Osztály vezetője által
aláirt megbizó-levél /parancs/ alapján.

d. / az esetenként ezzel a feladattal megbízott személyek ki
zárólag az általam adott külön megbízó-levél /parancs/ 
alapján, végül

e. / a felhasználó szerveknél a következő pont alapján létre
hozandó bizottságok.

Az a./ - d./ alpontban felsoroltak a felhasználó szerveknél 
működő bizottságok munkáját, is ellenőrizhetik.

A BM . Külügyi Osztálya ellenőrei az évi dokumentációs ellen
őrzés során az alábbiakra kiterjedő vizsgálatot kötelesek le
folytatni.

- a pénztárkönyv számszaki és készpénz összegének helyes
ségét.

- az egyes okmányok, nyugták, alakilag, tartalmilag és 
számszakilag megfel elnek-e az előirt követelményeknek, 
illetve pénzügyi szempontból elfogadhatók-e /tartalmaz- 
zák-e az osztályvezető, illetve alosztályvezető enge
délyezését./

- a költségek összegei reálisak - és elfogadhatók-e, nem 
haladják-e meg az osztályvezetés által megszabott költ
séghatárokat ,

- szúró-próbaszerű en megvizsgálják, hogy az egyes nyugtá k 
eredeti példányai a "B" dossziéban el vannak-e helyezve

- az egyes költségek egymáshoz viszonyított alakulása 
reális-e /pl; nem túl magasak-e a találkozási költségek 
a többi költségekhez viszonyítva stb./

A BM. Külügyi Osztály ellenőrei az ellenőrzésről jegyzőköny
vet vesznek fel, mely e t jelentésükkel együtt a szerv vezető
jének bemutatnak; a jegyzőkönyv és jelentésük ala pján tájékoz
tatják a szerv vezetőjét a B. pénz gazdálkodással kapcsola
tos észrevételeikről.
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Az ellenőrzés tapasztalataitól függően a B.M. Külügyi Osztály 
ellenőrei a "B" pénz kezelők megjutalmazására,visszaélés 
esetében pedig a fegyelmi eljárás  megindítására tehetnek ja
vaslatot a szerv vezetőjének.

2./ A "B " pénz felhasználásának ellenőrzésére valamennyi érin
tett szervnél /I. fejezet 2.pont / három főből álló bizottsá
got kell kijelölni, A bizottságnak legalább egy tagja pénzügyi 
szakember legyen.

3./ A "T " állománnyal kapcsolatos kiadások /bevételek/ nyilvántar- 
tására felfektetett pénztárkönyvet a szerveknél működő bizott
ságok nem ellenőrizhetik. Ennek ellenőrzésére kizárólag a 
jelen fejezet 1. pont a,/ - d./ pontjaiban említettek jogo
sultak.

VI.
Záró rendelkezések:

/Pőcze Tibor sk,/ 
r.vőrgy.

M iniszterhelyettes
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E bizottságoknak havonta legalább egy alkalommal tételesen 
ellenőrizniük kell a felhasználást. Az ellenőrzés eredményé
ről három példányban jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv 
a következőket tartalmazza:

- az utolsó ellenőrzés keltét 
- az utolsó ellenőrzés óta mennyi volt a bevétel
- az utolsó ellenőrzés óta milyen összeget használ

tak fel
- az ellenőrzés időpontjában mennyi a maradvány
- az ellenőrzés során felmerült észrevételeket és az 

azokkal kapcsolatos javaslatokat.

A bizottság a jegyzőkönyv egy példányát szóbeli beszámolás 
mellett a szerv vezetőjének adja át, egy példányt pedig a BM. 
Külügyi Osztálynak küldje meg, mig a harmadik példányt irat
tárba kell helyezni.

Jelen utasitás 1957 évi január hó 1-i hatállyal visszamenőlege
sen lép érvénybe. Ezzel egyidejűleg az e tárgyban kiadott, koráb
bi utasítások /rendeletek, parancsok/ jelen utasítással ellen
tétes rendelkezései hatályukat vesztik .

Felhivom jelen utasítással érintett szervek vezetőit, hogy a 
szükséges további intézkedéseket saját hatáskörükben tegyék meg.

Kiadmány Hiteléül:


