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Tábornok és Tiszt Elvtársak!

1./ A pénzügyi szakszolgálat tevékenységi köre a háborús i
dőszakban - a békeidőszakhoz viszonyítottan - alapvető
en nem változik. FŐ feladatát továbbra is a BM szervek, 
egységek részére a szükséges pénzügyi eszközök lehetőség 
szerinti zavartalan biztosítása képezi, figyelemmel a be
vonultatott hadiállományra.

Működésére nézve a békeidőszak pénzügyi gazdálkodásra 
vonatkozó rendeletek, rendelkezések, parancsok, utasítá
sok, háborús körülmények között értelemszerűen alkalmaz
ható előírásai, valamint a háborús időszakban érvénybe
 lépő rendeletek, parancsok, utasítások az irányadók.

2./ A szakszolgálat tevékenységét a háború jellege, várható 
alakulása, időtartama és a hátországi viszonyokban je
lentkező hatásai befolyásolják. Ennek megfelelően egyes 
szervek pénzügyi szolgálatának feladatköre csökken, vagy 
növekszik, illetőleg speciális feladatokkal kiegészül.

Összefoglaló gondolatok: Amit béke körülmények között
csinálunk, azt rendkívüli viszonyok között feltétlenül

\

egyszerűbben kell végezni. Ez nem azt jelenti, hogy elvi 
engedmények bevezetésére kerül sor. Feltehető, hogy a 
dolgok elbírálásában /pl. visszaélések, lopás stb./ is 
rendkívüli rendelkezések lépnek életbe, amelyek már ön
magukban is visszatartó biztosítékok bizonyos dolgok el
követése tekintetében. Így az adminisztratív engedmény 
más oldalról védett.
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Szükségletek biztosítása

3 ./ A háborús időszak beálltával a BM valamennyi költségve
tés készítésére kötelezett szervek jóváhagyott tárgyévi 
költségvetésének végrehajtása felfüggesztésre kerül.

4./ A háború időszakában a továbbműködő szervek szükségletei 
a BM "Számítási Év Szükségleti Tervé"-ben biztosított 
anyagokból és pénzeszközökből kerül kielégítésre.

A szervek pénzellátásáról a háborús időszak I . negyedévé
ben a BM I/I. Csoportfőnökség - a BM felsőfokú gazdasá
gi szervei által szolgáltatott adatok figyelembevételé
vel - hivatalból gondoskodik, míg a további negyedévekben 
a pénzellátást a szervek által készített és jóváhagyásra 
kerülő negyedéves gazdálkodási tervek alapján végzi.

5./ A háborús időszakban a szükségletek tervezése és bizto
sítása az alábbiak szerint történik:

a./ Illetmények, valamint a személyi jellegű kiadások 
pénzben.

b./ Az anyagjellegű szükségletek

- természetben, központi készletből, illetőleg köz
ponti beszerzés utján térítésmentesen,

- a BM felsőfokú gazdasági szervei által kiadásra 
kerülő keretutalványok alapján, térítésmentesen,

- a BM szervek készleteinek egymás közti átirányítá
sával - térítésmentesen,

- helyi beszerzés utján.

A központi beszerzésű anyagok és a keretutalványok pénz
ügyi fedezetéről, illetékességüknek megfelelően a felső-
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fokú gazdasági szervek gondoskodnak.

6./ A személyi állomány a háborús időszakot követően is jo
gosult mindazon alapilletményekre, valamint pótlékokra, 
amelyet beosztása, vagy munkaviszonya kapcsán élvezett és 
a jogosultság feltételeiben változás nem következett be.

A háborús időszakban - a jelenlegi elképzelések szerint - 
 továbbra is a békeidőszakra érvényes illetményrendszer a 

joghatályos.

A továbbműködő szervekhez bevonuló tartalékosok illetmény- 
megállapítása a fentiekben, valamint a személyzeti munka 
rendjében foglalt előírásokra figyelemmel történik.

7./ A központi természetbeni ellátású anyagok köre a háború 
jellegétől, kimenetelétől, s a hátországi viszonyok ala
kulásától függően változhat.

Feltehető, hogy a szükségletek kielégítése helyi beszer
zés és szolgáltatás igénybevétele utján nagyon korláto
zott lesz.

Előtérbe lép a kombinatív ellátás /természetbeni és pénz
beni ellátás/.
Ennek mértéke /egymáshoz való viszonya/ feltehető, hogy az 
idő múlásával változni fog. Arra is számolni kell, hogy a 
hozzátartozók is bevonásra kerülnek a közvetlen ellátásba, 
ez önmagában is rendkívüli gond és probléma egy esetleges 
szervi evakuálás-kitelepülés során különösen.

Alapvetően a feladatok nem változnak, de a körülmények várha
tóan igen, amelyek közepette történik majd a végrehajtás.

Nagyon fontos az átállásra való felkészülés. Ez folyamatban 
is van.

-  4 -
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 Pénzellátás, gazdálkodás

8./ Népgazdasági szinten a PM már kidolgozta ez életbelé
pő új rendet. Nekünk ehhez kell alkalmazkodni.

Ennek lényege:

- két-ütemű pénzellátás lép életbe negyedéven belül 
/az igénylés is/,

- a folyószámlás szervek nettó gazdálkodásról a bruttó
ra térnek át,

- negyedéves gazdálkodási tervet kell készíteni, a vég
rehajtásról ugyancsak negyedévenként beszámoló jelen
tést kell készíteni,

- könyvelési rendünk a jelenlegi marad életben,
- a pénzforgalmazás rendjét az MNB szabályozza,
- szűkített rovatrend lép életbe /nem lesz 05 beszerzés 

és 06 felújítás rovat/,
- az illetmény-ellátás terén lényegbeli változásra nem 

kerül sor /a pótlékok vonatkozásában lehet számolni 
néhány megszűnésével és újabbak rendszeresítésével/,

- a ruházati ellátásban áttérünk a teljes természetbeni 
ellátásra /megszűnik a ruh. ill . fizetési rendszer/,

- élelmezés terén a természetbeni ellátás mint juttatás 
lép életbe, családtagokra is kiterjesztve /térítés 
ellenében természetesen/,

- egyebekben a népgazdasági általánoshoz alkalmazkodva 
fog szerveink ellátása történni,

- technikai ellátás /minden szerv bankszámlája megszű
nik, a pénzeszközök elvonásra kerülnek, a továbbra is 
működő szervekre nézve a minisztérium kéri “Kiadási 
számla” nyitását. Külön bevételi számlája a szerveknek 
nem lesz.

Összegezve: a rendelkezésünkre bocsátott eszközöket szi-

5
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gorúan csak a honvédelem érdekei és a lakosság alapve
tő ellátását szolgáló feladatok megvalósítására lehet 
felhasználni.

Lényegileg igény-kielégítés korlátozására kerül sor a 
honvédelmi érdekek kivételével.

Részleteiben

9./ A háborús időszak beálltával a BM valamennyi költségve
tés készítésére kötelezett szerve bevételi számlájának 
egyenlegét, a megszűnő szervek kiadási bankszámlájuk e
gyenlegét is, 24 órán belül kötelesek átutalni a

- bevételek tekintetében a BM I/I. Csoportfőnökség 
235-90100-9339 számú

- kiadások vonatkozásában a BM I/I. Csoportfőnökség 
235-90034-0004 számú

számlájára.

A továbbiakban a működő szervek bevételeiket - átfutó 
kezelésben - negyedévenként a fent megjelölt bevételi 
számlára tartoznak befizetni.

10./ A költségvetési folyószámlás szervek nettó gazdálkodási 
rendje megszűnik. E szervek a továbbiakban bruttó módon, 
csak költségvetési támogatásból fedezhetik kiadásaikat.

A rendőr-főkapitányságok gyermekintézményeinek, valamint 
klubjainak önálló gazdálkodása felfüggesztésre kerül.

A gyermekintézmények működési kiadásairól a továbbiak
ban az illetékes rendőr-főkapitányság köteles gondoskodni.
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- 7 - 11./ A háborús időszaki ügyrendjük alapján továbbműködő.

szervek kiadási bankszámlái megrnaradna k , a felfü g
gesztett költségvetés  kiadási maradványai nem ke
rülnek elvonásra.

A megszűnő szervek bankszámláinak megszüntetéséről 
az I/I. csoport főnökség központilag intézkedik.

12./ A háborús időszak beálltával a BM Jóváhagyott “Számí
tási Év Szükségleti Terve” alapján az I/I. csoportfőnökség

 a PM felé intézkedik a Terv I. negyedévére 
ütemezett pénzügyi eszközök megnyitása érdekében.

13./ A háborús időszak II. és minden további negyedévében 
mind a felsőfokú gazdasági, mind a továbbműködő költ
ségvetés készítésére kötelezett szervek, szükségleteik 
biztosítására vonatkozóan rovatos-tételes részletezés
ben gazdálkodási tervet kötelesek készíteni 2 példány
ban és azt a tervnegyedévet megelőző hó 15-ig tartoz
nak az I/I. csoportfőnökséghez benyújtani.

A gazdálkodási tervhez szöveges indoklást kell csatol
ni, melyben az előző negyedévtől való eltérések okai
ról rövid tájékoztatást kell adni.

14./ Az I/I. csoportfőnökség a beérkezett gazdálkodási ter
vek ellenőrzése, felülvizsgálata után készíti el a BM 
negyedéves összesített gazdálkodási tervét.

A tervet, jóváhagyását követően a PM-hez továbbítja a
hitelek megnyitása végett. Ezt követően a szervek j ó
váhagyott gazdálkodási terveinek visszaküldésével egy
idejűleg gondoskodik részükre a javadalmak kiutalásár
ól.
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-
15./ A háborús időszak beállta és a továbbműködő szervet 

megillető javadalom megnyitása közötti időben a he
lyileg illetékes bankszervek a bérek, bérpótlékok, 
családi pótlék, egyéb személyi kiadás jellegű költ
ségek kifizetését megelőlegezik.
A megelőlegezett összegeket a kiadási számlán meg
nyitott javadalomból a bankszerv részére vissza kell 
téríteni.

16./ A továbbműködő szervek a rendelkezésükre bocsátott 
javadalmat csak a szerv háborús időszaki feladataival 
kapcsolatos kiadások fedezetére használhatják fel.

17./ A továbbműködő szervek vezetői a saját hatáskörű elő
irányzat-megváltoztatási jogkörüket nem gyakorolhat
ják, illetőleg csak az erre vonatkozó kiadásra ke
rülő utasításban foglaltak szerint.

18./ Egyéb nem említett pénzforgalmi és gazdálkodási kér
désekben a békeidőszakban érvényes, illetőleg a hábo
rús időszak alatt megjelenő rendelkezések, parancsok, 
utasítások előírásai a mérvadók.

Nyilvántartás

19./ A pénzügyi szolgálat a háborús időszak beálltával az 
általa vezetett pénzügyi nyilvántartásokat köteles

lezárni, majd azt követően a továbbműködő szerveknél 
egységes, egyszerűsített rendszerű könyvelési nyilván
tartást felfektetni, illetőleg az egyéb nyilvántartá
sokat továbbvezetni.

A vezetendő könyvelési nyilvántartások a következők:
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- MNB napló
- pénztárnapló
- költségvetési tételes számlalapok
- átfutó számlalap
/több részletező analitikus nyilvántartás és statisz
tikai adatnyilvántartás megszűnik/.

A fentieken túlmenően

- a pénztárkönyvet
- az állandó előleg
- az elszámolatlan előleg és
- a letéti számlaforgalom

nyilvántartásokat a békeidőszakra vonatkozó előírások 
szerint kell továbbra is vezetni.

20./ Az előírt nyilvántartásokat - a pénztárkönyv kivételé
vel - negyedévenként le kell zárni és az új negyedév jó
váhagyott gazdálkodási tervének megfelelően megnyitni.
Az előző negyedév javadalom-maradványát, továbbá az áthú
zódó tartozásokat és követeléseket jellegüknek megfelelő
en át kell vezetni.

Az I . negyedév megnyitásakor a felfüggesztett éves költ
ségvetés javadalom-maradványat, megnyitott javadalomként 
a háborús időszak könyvelési nyilvántartásába be kell 
vételezni.

21./ A könyvelés, nyilvántartás egyéb vonatkozásaiban /okmá
nyolás, megőrzés, stb./, valamint a pénztárkönyv veze
tésével, a pénztár kezelésével, az érvényesítéssel és 
utalványozással, előleggel, állandó előleggel, stb. 
kapcsolatban a békeidőszak vonatkozó utasításai az ér
vényesek .

-  9  -
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22./ A háborús időszak beálltával a továbbműködő szervek
az illetmény és zsold számfejtését, az illetményszám
fejtési okmányok kezelését, az illetményszámfejtési 
nyilvántartások vezetését ás időszaki, lezárását, az 
illetményfizetési jegyzék készítését továbbra is a 
békeidőszakra vonatkozó parancsok, utasítások, sza
bályzatok előírásai szerint kötelesek végezni.

A megszűnő szervek az áthelyezésre kerülő személyi 
állomány számfejtési okmányait az új szolgálati hely
re azonnal tartoznak megküldeni.

23./ A háborús időszak alatt a költségvetési rovat- és
tételrend azonos marad a békeidőszakra meghatározottal, 
azzal a változtatással, hogy a háború időszakában tör
lésre kerül mintegy 20 kv-i tétel, amelyre a dolgok ter
mészeténél fogva nem lesz szükség. pl:

túlmunkadíj , 
jutalom,
kulturális kiadások, 
sport és kult. felszerelés, 
ingatlan felújítás,
BM klubok támogatása,
Dózsa SE-k támogatása, 
illetményelőleg, 
működési kölcsön stb.

/azon túl, hogy nem lesz 05-ös rovat beszerzés, és 06 
felújítási rovat/.

Beszámolás

24./ A negyedéves gazdálkodási tervek végrehajtásáról a to-

- 30  -
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vábbműködő gazdálkodó szervek beszámoló jelentést kö
telesek készíteni.

25./ A beszámoló jelentés két részből áll:

- számszaki beszámoló,
- szöveges indoklás.

A számszaki beszámoló jelentés a könyvelési adatok alap
ján készül és tartalmaznia kell az időszaki terv költség
vetési tételes teljesítését, az átfutó kezelésű költségek 
alakulását.

A szöveges indoklásban rövid tájékoztatást kell adni a 
tervtől való eltérés okaira, a gazdálkodást nehezítő, 
hátráltató tényezőkre, valamint a pénzügyi szolgálat mű
ködésével kapcsolatos problémákra.

26./ A beszámoló jelentést a tárgynegyedévet követő hó 8-ig 
kell az I/I. csoport főnökség részére megküldeni.

Az I/I. csoportfőnökség a szervek beszámoló jelentései
nek adatai alapján készíti el a BM tárcaszintű beszámoló 
jelentését, és azt a felsőszintű jóváhagyás után továbbít
ja a PM felé.

Egyéb kérdések

27./ A pénzügyi szolgálat feladatait a háborús viszonyok kö
zött az "M" állománytáblázatban rögzített szervezetben 
és létszámmal látja el,

i
- a nem sorolt helységekben működő szerveknél a béke

elhelyezésben,

-  1 1  -
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- a sorolt helységekben működő szerveknél pedig a 
kitelepülés helyén. /Háborús működési hely./

28./ A szakszolgálat felsőfokú szakirányító szerve a BM I/I.
Csoportfőnökség a békeidőszaknak megfelelő irányító és
ellenőrző tevékenységén túlmenően végzi

- a háborús pénzügyi ellátás és gazdálkodás gyakorlati 
rendjének irányítását, szabályozását, különös tekin
tettel a megváltoztatott és esetenként változó körül
ményekre,

a Számítási Év Szükségleti Tervének végrehajtásával 
kapcsolatban az egyes szakszolgálatok közötti koope
rációs tevékenységet,

- a BM szervek negyedéves gazdálkodási terveinek ellen
őrzését, felülvizsgálatát, a BM összesített gazdálko
dási tervjavaslatának összeállítását, a miniszteri 
jóváhagyásra való előterjesztés után, annak az OT, il
letve a PM felé való benyújtását,

- a negyedéves jóváhagyott gazdálkodási terveknek a 
tervkészítő szervek részére történő visszaigazolását,

- a BM szervek működéséhez szükséges pénzellátás biztosítását
, s a tervek végrehajtásához szükséges pénz

ügyi-technikai előfeltételek megteremtését,
f

- a Számítási Év Szükségleti Tervének végrehajtásával 
kapcsolatban a társfőhatóságok felé /OT, PM/ a Bel
ügyminisztérium képviseletét,

- a háborús időszaknak esetleges egy éven túl terjedő 
időtartama esetén kialakítja a további időszak Szük
ségleti Terve elkészítésének és összeállításának rend

- 12 -
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szerét, szervezi és irányítja a BM Szükségleti  Ter
vének összeállításában közreműködő szervek munkáját. 
Összeállítja a BM Szükségleti Tervét ás annak minisz
teri jóváhagyása után, az OT, PM felé történő továbbí
tással, gondoskodik a további időszakban való működés 
megfelelő pénzfedezetének biztosításáról,

- az időszaki tervek végrehajtását - a pénzügyi eszkö
zök felhasználásának alakulása utján - figyelemmel kí
séri, s az esetleges operatív intézkedések megtételé
re, a minisztérium felső vezetése részére javaslatot 
tesz,

- a háborús időszak információs rendszerén belül az egyes 
szervek beszámoló jelentéseinek ellenőrzése és felül
vizsgálata után, elkészíti a BM felső vezetése részére 
az egyes időszaki tervek végrehajtására vonatkozó be
számoló jelentéseket,

- az elfogadott beszámoló jelentések alapján a társfőha
tóságok részére szolgáló tájékoztatást,

- a szükségnek megfelelően a háborús ellátási, teljesít
ményi, fogyasztási normák kidolgozását a szakszolgála
tokkal közösen, illetőleg abban közreműködik,

-  gondoskodik a háborús időszaki ügyrendjében meghatáro
zott egyéb feladatok ellátásáról.

 29./ A továbbműködő szervek pénzügyi szolgálata az alapvető
feladatain túlmenően végzi

- a háborús időszak beálltával a szerv hatáskörébe ke
rülő feladatok ellátásához, valamint

- a szerv megváltozott működési körének ellátásához 
szükséges pénzeszközök biztosítását /a bevonultatott

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 61/104 - 1977 /14



hadiállományról való gondoskodás/,

- a szerv negyedéves gazdálkodása, tervei összeállítását
, a társszervekkel együttműködve,

- a jóváhagyott Számítási Év Szükségleti Terv, valamint 
a gazdálkodási tervek végrehajtásával kapcsolatosan a 
szakszolgálati ágak közötti kooperációt,

- a tervek végrehajtását - a pénzügyi eszközök felhasz
nálása után - figyelemmel kíséri, s a szükséges intéz
kedések megtételére a szerv vezetője, illetőleg az I/I. 
csoportfőnökség felé javaslatot tesz,

- a tervek végrehajtásáról szóló beszámoló jelentések 
összeállítását,

- valamint a szerv háborús időszaki ügyrendjében a szol
gálat részére megállapított egyéb pénzügyi feladatokat

30./ A pénzügyi szolgálatba tartozó beosztottak áthelyezése, 
leváltása, háborús okok miatti kiesése esetén a hadmű
veleti viszonyok között is lehetőséget kell teremteni a 
szolgálati beosztások átadására.

Az egyes munkaköröket betöltők kiesése esetén a folya
matban lévő ügyeket, pénzügyi eszközöket, nyilvántartá
sokat számba kell venni, jegyzőkönyvbe foglalni és az 
átvétel szabályszerűségéről gondoskodni.

31./ Az egyes továbbműködő szervek esetleges megszüntetése 
esetében a felszámolást a békeidőszakra vonatkozó sza
bályok, parancsok, utasítások előírásai, valamint az
I/I. csoportfőnökség külön- e tárgyban kiadásra kerülő

i
intézkedése alapján kell végrehajtani.

- 14 -
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32./ A továbbműködő szervek és a felsőfokú gazdasági szer
vek együttműködésében változatlanul érvényben marad a 
17/1971. a békeidőszak költségvetési gazdálkodását a
lapvetően meghatározó miniszteri parancsban rögzített 
alapelvek.
Mindenekelőtt, hogy nézetazonosság hiánya esetében az 
egyezkedési és döntési fórum igénybevételének lehető
sége változatlanul érvényben marad.

Készült: 1 pld-ban 
Sokszorosítva: 180 pld-ban 
Egy pld: 8 lap 
Kapják: Elosztó szerint 
Nytsz: 116/68-179/1977.
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