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K Ö R L E V E L E

a Hivatalos nyelvünk kézikönyve című kiadvány megküldéséről

Budapest, 1976. április 28.

Mellékelten megküldöm a Pénzügyminisztérium Államigazgatási Szer
vezési Intézete Hivatalos nyelvünk kézikönyve című kiadványát és 
annak felhasználására vonatkozó felhívást.

Kérem a Vezető elvtársat, hogy az irányítása alá tartozó szakmai 
területen az érdekelt beosztottaknak a kézikönyvben foglaltak 
megismerését biztosítani, illetve alkalmazását elősegíteni szí
veskedjék.

Melléklet:   1  lap,
1 könyv

Készült: 450 példányban

/ Dr. Berkes István / 
r. ezredes

BM Titkárság vezetője

Felterjesztve:  miniszter,
- államtitkár,
- miniszterhelyettes elvtársaknak

Kapják: főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők, 
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, 
helyetteseik,
BM iskolák parancsnokai,
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok, 
Hőr. kerület /ezred/ parancsnokok.



Kedves Elvtársak!

Az államigazgatási munka az elmúlt évtizedekben lényegesen 
fejlődött. Tartalmában alapvetően megváltozott, feladatai
ban megnőtt. Nyelvét azonban ma is hibák torzítják. E hibák 
részben öröklöttek, s erre rárakódtak még a megnövekedett 
feladatok ellátásához szükséges új szakkifejezések, idegen 
szavak. A magyar közigazgatásban dolgozók ugyanis elsősor
ban a szocialista közigazgatás tartalmi megteremtésére kon
centráltak. Ugyanakkor nem fordítottak kellő figyelmet a hi
vatali nyelv közérthetőségére. Emiatt sok bírálat hangzott 
el, de ezek megváltoztatásához szakszerű segítséget lényegében 
senki nem adott.

A hibák kijavítása ma annál is inkább a közigazgatásban dol
gozók feladata, mert a szocialista ügyintézés tiszta nyelvet, 
közérthetőséget követel. Meg kell szüntetni a meglévő k e t t ő s
séget a korszerű igazgatási munka és az elavult hivatalos nyelv- 
használat között. Ezt várja a társadalom.

A feladat minél jobb és gyorsabb megvalósításához nyelvkönyvet 
készíttettünk, amelynek megírására hivatásos nyelvművelőket 
szerződtettünk.

Az elavult hivatali nyelvet elsősorban az államigazgatós terü
letén dolgozóknak kell megváltoztatni. Ezért felhívással for
dulunk a hivatalos nyelvet használókhoz, hogy indítsunk együt
tes mozgalmat az egyszerű, közérthető hivatalos nyelvhaszná
latért, szabadítsuk meg nyelvünket a h o m á l y o s , nehézkes fogal
mazástól!

KÉRJÜK CSATLAKOZZANAK MOZGALMUNKHOZ!


