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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG "TITKOS"
VII. Főosztály vezetője Sorszám: 033

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VII. OSZTÁLY VEZETŐJE

 1. sz. PARANCSA

Budapest, 1951. szeptember 3.-án

A számlák ügyvitelének szabályozása

Az Á.V.H. szerveinél a Kormány által előírt fizetési határidők 
betartása nem minden esetben történik meg, ezért az alábbiakat rende- 
lem el:

1./ Minden megrendelő lapon fel kell tüntetni, hogy az áru szál
lítás esetén a szállító vállalatok az általuk kiállított számlát köz
vetlen az áruátvevő helyre küldjék.

A fizetési kötelezettség határidejének pontos betartása végett a 
megrendelő lapokra a következő szövegű bélyegzőt kell rányomni: "A 
számla kifizetése, a számla béérkezésének napjától számított 6 napon 
belül történik.”

2./ Az anyagátvevő szerv /: anyagszertár :/ egy számlafelelőst 
nevezzen ki, aki a beérkezett számlákat még az nap köteles záradékol
ni és a záradékolt számlát a beérkezést követő nap 9 óráig az illeté
kes anyagmegrendelő osztálynak eljuttatni.

3./ Az anyagmegrendelő osztályok a záradékolt számlákat kötelesek 
érdemileg ellenőrizni /: szállító, mennyiség, cikk, egységár, határ
idő, stb. :/ helyességét, az ellenőrzést és a kifizethetőségét az alá
írásukkal igazolni. A fenti teendők elvégzése után a számla beérkezését 
követő nap 9 óráig a VII/1. költségvetési alosztálynak a számlát le
adni kötelesek.

4./ A pénzügyi osztály költségvetési alosztálya a beérkező szám
lákat számszakilag és amegadott egyszámlát, valamint a csekkszámlát el
lenőrzi és a számlán feltüntetett kifizetési kötelezettségeket csek- 
kelve a Nemzeti Bank pénzforgalmi osztályára 24 órán belül eljuttatja.

5./ Az említett szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett számlá
kat keletbélyegzővel ellátni és iktatókönyvbe szabályszerűen bevezetni.

6./ A pénzügyi osztály vezetője az Államvédelmi Hatóság részére 
szállító vállalatokhoz körlevelet intéz, amelyben felszólítja őket, 
hogy minden, az Á.V.H.-nak címzett számla másolatát a számla megkül
désével egyidejűleg az osztálynak küldje meg, hogy az esetleges kése
delmes fizetések hibái azonnal észrevehetővé váljanak és a megfelelő 
intézkedést végre tudják hajtani.

7./ Minden anyagmegrendelő szerv szeptember 15.-éig köteles az 
összes elfekvő számlákat felülvizsgálni, a számla elfekvésének okát, 
továbbá, a számla nélkül beérkezett anyagok részletezését és az anyagok 
beérkezésének időpontját jelentésbe foglalni és a VII/1. pénzügyi osz
tálynak megküldeni.
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8./ A Hőr. és Belső Karhatalom, valamint a VII/4. osztály anyagi 
szerveinek vezetői jelen parancs kézhezvételétől számított 3 napon 
belül kötelesek a számlák ügyvitelét fenti módon szabályozni és a meg
tett intézkedésről a VII/1. pénzügyi osztály vezetőjét írásban érte
síteni.

Önálló anyagellátó szerv felállítása a VI. főosztályon.
A Hatóság Vezetőjének rendeletéből a VI-os Főosztályon belül, 

VI/2-c. alosztály elnevezéssel önálló anyagellátó szerv alakult. Az 
új alosztály vezetője Pinszki János áv. fhdgy. A VI/2.-C. alosztály
nak feladata a Hatóság valamennyi büntetőintézetének és a VI/2-es 
osztálynak teljes anyagi és pénzügyi ellátása, a szükséges anyagok be
szerzése a VII. Főosztálytól, az anyagok szétosztása, nyilvántartása, 
helyes felhasználásának ellenőrzése, valamint az egész VI-os Főosztá
lyon belül a gondnoksági teendők /: bérleti díjak, villany, fűtés, 
berendezés, javítások, stb. :/ ellátása.

Utasítom a VII. Főosztály valamennyi anyagi ágazatának vezetőjét, 
hogy a VI/2-c. alosztályt mint egy új számadótestet vegye nyilvántar
tásba. Az eddig önálló számadótestként nyilvántartott büntetőintéze- 
tek /: Vác, Kistarcsa, Recsk, stb, :/ nyilvántartását, feljegyzéseit, 
és ügydarabjait jegyzőkönyvileg folyó év szeptember hó 15.-éig adják 
át a VI/2-c. alosztály vezetőjének, Binszki János áv. fhdgy.-nak.

A VII/4. osztály vezetője a VI/2-c. alosztályt érintő nyilvántar
tásokat, feljegyzéseket és ügydarabokat jegyzőkönyvileg folyó év szep
tember hó 15.-éig köteles átadni a VI/2-c. alosztálynak, A VI/1.-es 
osztály beosztottjainak személyi felszerelése, /: ruházat :/ tovább
ra is a VII/4. osztály ügykörébe tartozik.

Utasítom a VII. Főosztály valamennyi osztály és alosztály vezető
jét, hogy a saját szakmai területükön nyújtsanak segítséget az újon
nan megalakult VI/2-c. anyagellátó alosztálynak.

FŐOSZTÁLYVEZETŐI DICSÉRET;
A Központi Fegyverszertárban július hó 2.-tól, július hó 11.-éig 

megtartott félévi leltározásnál kiváló munkát végzett alább felsorolt 
bajtársakat főosztályvezetői dicséretben részesítem:

Rátkai Lajos áv. főtörm. 
Cs. Nagy János áv.őrm. 
Német 1. Péter áv. főtörm.

Dicséretben részesítem továbbá Gál 17. János áv. törm. bajtársat, aki 
a kéthetes szakmai iskolán jó eredményt ért el.

FENYÍTÉS.
A Közületi Döntőbizottság az Államvédelmi Hatóságot 401,85 Frt. 

bírság megtérítésére kötelezte azért, mert a Hatóság által rendelt 
árucikkek árát a Hatóság több, mint egy hónapon keresztül nem fizet
te ki és ezzel a tőke forgási sebességét akadályozta.

Megállapítottam, hogy a késedelmes fizetésért a VII/2. osztályról 
Rékai Miklósné áv. I.o.sgt. felelős, mert nem gondoskodott kellő idő
ben a számla megfelelő helyre való továbbításáról. Azzal, hogy köte- 
lességét elmulasztotta és egy vállalat forgótőkéjét visszatartotta, a 
szocialista építést akadályozta.
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Ezért Rékai Miklósné áv. I.o.sgt.-t 100 Frt. megtérítésére kö
telezem és elrendelem ezen összegnek október havi illetményéből való 
levonását.

Felhívom a VII. Főosztály valamennyi beosztottjának figyelmet 
a beérkezett számlák gondos kezelésére és továbbítására, mert a jövő
ben minden ilyen mulasztásért az okozott kár megtérítésén felül még 
fegyelmi eljárást is indítok a mulasztókkal szemben.

MÁCSI JÁNOS FENYITÉSE;

Mácsi János áv. szkv. /: beosztva VII/3. osztály :/ a Sóstó-i 
gyógyfürdőn, szeszesital fogyasztása után a céllövöldében - fogadás
ból - céllövő gyakorlatra használta szolgálati fegyverét, éles töl
ténnyel veszélyeztetve az ott lévők testi épségét, Mácsi János az ott 
lévő polgári személyek figyelmeztetését visszautasította.

Mácsi János áv. szkv.-t súlyos fegyelmezetlensége miatt 30 nap 
szigorított fogsággal fenyítem meg.

Érsek Tibor s.k. 
államvédelmi alezredes 

VII. Főosztály vezetője.
Helyességéért:

Polgár József áv.hdgy.
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