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I.

A MININISZTÉRIUM MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI

1./ A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma munkáját a Magyar 
Dolgozik Pártja politikájának, iránymutatásának, a Magyar- 
Népköztársaság Alkotmányának és törvényeinek, valamint a fel
sőbb államhatalmi és államigazgatási szervek rendelkezéseinek 
megfelelően végzi.

Feladatai végrehajtása során szorosan együttműködik a többi 
minisztériummal és más' országos szervekkel,

2./ A minisztérium elvi irányitő szerv. A felsőbb szervek rendel
kezéseinek megfelelően kidolgozza és meghatározza az irányítá
sa alá tartozó szervek feladatait és irányítja azok végrehaj
tását, fejleszti ezen szerveket és operatív munkájukat, hogy 
mind alkalmasabbá váljanak a, feladatok maradéktalan végrehajtásá
ra,

3./ A minisztérium a miniszter egységes irányítása alatt áll, a  
minisztérium szervezetében és működésében egységes egész. Ezért 
a minisztérium főosztályai és ezen belül kisebb hivatali egy
ségei egymással a legteljesebb együttműködésben, összehangolva 
végzik irányitó tevékenységüket,

4. / A minisztérium minden dolgozója a rábízott, feladatok végre
hajtásáért személyében felelős. Minden hivatali egység vezető- 
je felelős az irányítása alatt álló munkaterület eredményes 
működéséért, az irányítása alatt álló dolgozók neveléséért, 
munkájáért. Különösképpen érvényesülnie kell annak az elvnek, 
hogy ” a vezető az elsőszámú káderes és elsőszámú oktató”,

5. / A minisztérium működésének alapvető feltétele minden dolgozó
öntudatos fegyelme. Minden dolgozó kötelessége a hivatali 
elöljáróitól kapott feladatok, utasítások, parancsok, határo
zatok maradéktalan végrehajtása. Minden hivatalvezető köteles
sége a feladatok, az utasítások, parancsok, határozatok, vég
rehajtásénak biztosítása, elsősorban a rendszeres ellenőrzés 
utján.

6./ A minisztérium minden dolgozójának kötelessége a minisztérium 
egész működési területén az éberség követelményeinek követ
kezetes betartása és betartatása. Különös gondot kell for
dítani az államtitok és a hivatali titok megőrzésére.

7./ A minisztériumban állandó, tervszerű harcot kell folytatni a 
bürokrácia minden maradványa ellen, A minisztérium irányító  
munkájának állandó tökéletesítésével, a minisztériumnak a 
dolgozó tömegekkel és az irányítása alá tartozó szervekkel 
való kapcsolatának elmélyítésével és a minisztérium helyes, 
feszes létszámának kialakításával biztosítani kell a minisz
térium új, bürokrácia-mentes, szocialista munkamódszerének ki- 
alakítását. ÁBTL - 4.2 - 0200/1953. Min. T itk. TÜK /4
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Minden vezetőnek kötelessége, hogy irányitó munkájának állandó 
fejlesztésével és beosztottjai politikai és szakmai nevelésé
vel harcoljon az irányítása alatt álló területen a bürokrácia 
ellen. Kötelessége, hogy a dolgozókat a bürokrácia elleni harc
ra nevelje.

8./  A minisztérium minden dolgozójának kötelessége munkaterületén 
a legnagyobb takarékosság érvényesítése. Minden dolgozónak, de 
különösen minden vezetőnek takarékoskodnia kell a létszám terén: 
a dolgozó nép államának pénzével és minden anyagi, értékével. 
A takarékosság nem reszortfeladat és nem időszaki feladat, ha
nem a minisztérium működésének és minden dolgozó munkamódsze
rének alapvető jellemvonása.

II.

A./ Kiadmányozási jog.

A kiadmányozási jog azt határozza meg, hogy egyes hivatalvezetők 
az ügyek milyen körében dönthetnek.

1. /A. miniszter személyes kiadmányozására fenntartott ügyek:
A Belügyminisztérium által a Minisztertanács részére készített 
előterjesztések.
A"Minisztertanács elnöke, elnökhelyettesei, a miniszterek, az 
országos államigazgatási szervek vezetői, s a külföldi magyar 
követek saját kezéhez címzett átiratok, valamint azokra az ira
tokra adott válaszok, amelyeket az említettek a miniszterhez 
címezve saját kezűleg írtak alá.
A minisztérium valamennyi dolgozóját érintő jelentős ügyek.
A minisztérium irányítása alá tartozó valamennyi szervre vonat
kozó oly rendelkezés, amely a lakosság széles körét nem érinti. 
A belügyminisztérium működésének, munkájának egészét, vagy több 
különböző miniszterhelyettes felügyelete alá tartozó főosztály 
működését, munkáját érintő ügyek.
Egy főosztály, vagy irányítása alatt álló összes, szerv fő felada- 
tait, működésének, szervezetének munkamódszerének, fejlesztésé
nek alapvető kérdéseit érintő és egyéb e szervek egészére, 
vagy azok egy részére kiható elvi jelentőségű kérdés. 
Más minisztereknek a belügyminiszterrel együttesen kiadandó 
utasításaihoz hozzájárulás. 
A minisztérium szervezetének és egyes szervei ügykörének meg
változtatásában való döntés.

2. / A miniszter első helyettese a miniszter akadályoztatása esetén
a miniszter kiadmányozási jogát gyakorolja,

3. / A miniszterhelyettesek részére fenntartott ügyek.
A felügyeletük alá rendelt főosztályok valamennyi dolgozóját 
érintő jelentős ügyek,
A felügyeletük alá tartozó főosztályok, vagy egy részük és azok 
irányítása alá tartozó szervekre vonatkozó, a miniszternek fent 
nem tartott jelentős kérdések.
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Más miniszternek a belügyminiszterrel együttesen, vagy egyet
értésben kiadandó utasításaihoz hozzájárulás, amennyiben az 
utasítás a felügyelete alá tartozó főosztályok valamelyikének 
feladatkörét, működését érinti, 

4./ A minisztérium, titkársága vezetőjének a feladatkörébe utalt 
ügyek tekintetében főosztályvezetői kiadmányozási joga van. Ezen
túl dönt a miniszternek fent nem tartott, a minisztérium belső 
életére, rendjére vonatkozó ügyekben. Hozzájárulást adhat más 
minisztereknek a belügyminiszterrel egyetértésben kiadandó utasí
tásaihoz.

5./ A főosztályvezetők kiadmányozási joga kiterjed 
a miniszternek és a miniszterhelyetteseknek fent nem tartott, 
a főosztály egészét, valamint az irányítása alá tartozó szervek 
egészét érintő ügyekre, 
A főosztály több osztályát érintő ügyekre.
A főosztály egyes osztályai feladatkörébe tartozó olyan jelen-  
tős ügyekre, amelyeket a főosztályvezető magának tart fent.

6. / Az ellenőrzési osztály vezetőjének az osztálya feladatkörébe
utalt ügyekben főosztályvezetői kiadmányozási joga van,

7. / Az_ osztályvezetők, önálló csoportvezetők és önálló alosztály
vezetők kiadmányozási joga kiterjed  
az osztály /önálló alosztály, önálló csoport/ feladatkörébe 
tartozó, a főosztályvezető, vagy annak magasabb elöljárója ré
szére fent nem tartott ügyekre. Általános érvényű, az irányítá
suk alatt álló szervek egész működését érintő ügyekben nem dönt
hetnek, kiadmányozási joguk nem. terjed ki szakterületük elvi 
kérdéseire.

8. / A főosztályvezetőhelyettes és osztályvezető helyettes kiadmányozá- 
si jogköre a főosztályvezető ill. az osztályvezető távolléte, 
vagy akadályoztatása esetén annak kiadmányozási jogával azonos.

9./ A nem önálló alosztályvezetők kiadmányozási joga azonos az osz
tályvezetőjével, nem terjed ki azonban azokra az ügyekre, 
amelyeket az osztályvezető általában, vagy esetenként magának 
 tart fent.

10./ A csoportvezető, előadó /főelőadó, segédelőadó/ kiadmányozási 
joga a csoport, előadó feladatkörébe tartozó ügyekben a közbe
eső intézkedésekre terjed ki.

11./ Minden vezetőt megilleti összes alárendeltje kiadmányozási joga.

12./  A miniszter, miniszterhelyettesek, a főosztályvezetők és osz
tályvezetők általában és esetenként a fentiek alapján megha- 
tározzák a maguk részére fenntartott ügyek körét.

13./ A főosztályvezetők a kiadmányozási jogkört - a fenti elveknek 
megfelelően - főosztályukra vonatkozóan részletesen szabályozzák

B./ Személyzeti hatáskör.

/Későbbi időpontban kiadandó utasításomban szabályozom./
ÁBTL - 4.2 - 0200/1953. Min. T itk. TÜK /6
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C./  Fegyelmi jogkör.

/Későbbi időpontban kiadandó utasításomban szabályozom,/

D. / A minisztérium szervezetének és
ügykörének megváltoztatása.

1. / A minisztériumban uj főosztály vagy önálló osztály létrehozása,
vagy meglévők megszüntetése kérdésében a Minisztertanács dönt.

2. / A minisztériumban bármely uj osztály, önálló csoport, alosztály
és csoport létrehozása, vagy meglévők megszüntetése -kérdésében
a miniszter dönt.

3. / Egyes feladatoknak egyik főosztály ügyköréből másik főosztály
ügykörébe vagy egy főosztályon belül egyik osztály /Önálló 
csoport/ ügyköréből, másik osztály /önálló csoport/ ügykörébe 
történő átadása kérdésében a miniszter dönt.
Osztályon belül egyes feladatoknak egyik alosztály ügyköréből 
másik alosztály ügykörébe történő átadása kérdésében a főosz
tály felett felügyeletet gyakorló miniszterhelyettes, ha a fő
osztály közvetlenül a miniszter irányítása alá tartozik, a fő
osztályvezető dönt.
Osztályon belül egyes feladatoknak egyik csoport ügyköréből 
másik csoport ügykörébe történő átadása kérdésében a főosztály
vezető dönt,

4. / A minisztérium feladatköréből egyes feladatoknak a minisztérium
irányítása alá tartozó szervek feladatkörébe történő leadása 
kérdésében a miniszter, egyes kevésbé jelentős feladatok ese
tében az illetékes miniszterhelyettes, a miniszter közvetlen 
irányítása alá tartozó főosztályokon a főosztályvezető dönt.

5. / Uj szerv létrehozásakor a döntési joggal felruházott személy
dönt a szerv ügykörének, szervezetének, létszámának és irányí
tásának kérdésében, intézkedik a szervezés anyagi feltételeinek 
biztosításáról,

E. / Kötelezettségvállalási és utal
ványozási jog,

.

1./ Kötelezettségvállalási jog illeti meg a minisztert a miniszté- 
rium valamennyi költségvetési címének összes alrovatára.

2./ Kötelezettségvállalási jog illeti meg a miniszterhelyetteseket 
a felügyeletük alá tartozó főosztályok valamennyi költségvetési 
címének összes alrovatára. A miniszter I. helyettesét a minisz
ter távolléte vagy akadályoztatása esetén a miniszter kötele
zettségvállalási joga illeti meg,

3./ a főosztályvezetőket és helyetteseiket értékhatárra való tekin
tet nélkül a főosztályuk által érdekelt költségvetési cinnek 
valamennyi alrovatára,

4./ a minisztérium titkárságának vezetőjét értékhatárra való te
kintet nélkül a “minisztérium” cím valamennyi alrovatára, 
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5. / a személyzeti főosztály vezetőjét ős helyettesét értékhatárra
való tekintet nélkül a belügyi tárca valamennyi költségvetési 
cinének bérjellegű alrovataira,

6. / az anyagi főosztály vezetőjét és helyettesét értékhatárra való
tekintet nélkül a központi jellegű anyagbeszerzésekre az anyagi 
főosztály rendelkezésére bocsájtott hitelkeretek terhére.

7. / A főosztályvezetők és helyetteseik alkalmazottak felvételével
kapcsolatos kötelezettséget csak a személyzeti főosztály veze
tőjével egyetértésben vállalhatnak,

8./ 50.000 Ft. egyedi értékhatárig kötelezettségvállalási jog illeti 
meg a bérjellegű alrovatok kivételével a: 
gazdasági hivatal, 
a szociálpolitikai, 
az igazgatási főkönyvelőség, 
a közrendészeti anyagi, 
tűzrendészeti anyagi, 
a légoltalmi anyagi, bv. anyagi, valamint az anyagi főosztály 
üdültetési osztályának vezetőit és helyetteseit az osztályuk 
által érdekelt költségvetési címek valamennyi alrovatára. 
a: közrendészeti, tűzrendészeti, légoltalmi főosztályok személy
zeti osztályainak vezetőit és helyetteseit a személyzeti és az 
illetékes főosztály vezetője által meghatározott jogkörben, az 
érdekelt költségvetési cím bérjellegű alrovataira, továbbá az 
anyagi főosztály anyagellátási osztályának vezetőjét az anyagi 
főosztály rendelkezésére bocsájtott beszerzési hitelkeretek ter
hére,

9./ Kötelezettségvállalási okiratok érvényességéhez a főosztályilag 
illetékes főkönyvelőség ellenjegyzése szükséges,

 ' i

10. / A költségvetésileg nem biztosított, tehát póthiteligényt jelen
tő kötelezettségek esetében az ellenjegyzés csak a minisztérium 
főkönyvelősége vezetőjének előzetes hozzájárulása esetén esz
közölhető,

11. / A közrendészeti, tűzrendészeti, légoltalmi és büntetésvégrehaj
tási főosztályoknál az alkalmazottak felvételével kapcsolatos 
kötelezettségek vállalásához az illetékes főkönyvelőség ellen

jegyzése nem szükséges, azonban ezen főosztályok vezetői kizáró
lagosan felelősek azért, hogy a költségvetésben megállapított 
létszám és törzsilletmény keretek betartassanak. Ezt a felelős
séget nem érinti az sem, ha ezek a főosztályok az alkalmazott 
felvételi jogkört részben alegységeik vezetőire ruházzák át,

12. / Az anyagi főosztály vezetője és helyettese, valamint az anyagi
főosztály anyagellátási osztályának vezetője által kiadott köte
lezettségvállalási okiratok ellenjegyzését az anyagbeszerzési 
központok pénzügyi alosztályai végzik,

13. / Kiküldetések elrendelésére és a kiküldetési rendelvények /menet
levél, nyiltparancs/ aláírására a főosztályvezetők és osztály- 
vezetők jogosultak. A főosztályvezetők kötelesek gondoskodni ar
ról, hogy az egyes főosztályokon belül, a dolgozók kiküldetéséről 
szóló 33/1951./I.21./M.T. sz. rendelet 3. §-nak /3/ bekezdéseben 
előirt nyilvántartást pontosan vezessék. A kiküldetési rendel
vény /menetlevél, nyiltparancs/ a kiküldetésekről vezetett nyil
vántartásban való bevezetése nélkül nem adható ki.
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A feljegyzés a kötelezettségvállalásokhoz szükséges ellenjegy
zéssel egyenértékű,

14,/  Utalványozási jog illeti meg a minisztert, a minisztérium vala
mennyi költségvetési címének összes alrovatára,

15./ Utalványozási jog illeti meg a miniszterhelyetteseket a felü
gyeletük alá tartozó főosztályokat érintő valamennyi költségve
tési cím összes alrovatára. A miniszter I. helyettesét a minisz
ter távolléte vagy akadályoztatása esetén a miniszter utalvá
nyozási joga illeti meg. - ..

16./  Értékhatárra való tekintet nélkül utalványozási jog illeti meg 
a közrendészeti, tűzrendészeti, légoltalmi, büntetésvégrehajtási 
és igazgatási főosztályok főkönyvelősége és a gazdasági hivatal 
vezetőjét és helyettesét a kezelésükben lévő költségvetési cí
mek összes alrovatára,

17./ A rendőrség közgazdálkodási kölcsönvagyona terhére utalványa- 
zásra a miniszteren kívül kizárólag csak az illetékes minisz
terhelyettes , vagy a minisztérium főkönyvelőségének vezetője 
jogosultak.

18. / A közigazgatási incassó renszerben teljesített kifizetéseket
- amennyiben az annak alapját képező kötelezettségvállalás a
főkönyvelőség előzetes ellenjegyzése mellett történt - érték- 
határra való tekintet nélkül az illetékes főosztály főkönyvelő
ségének vezetője, vagy helyettese utalványozza,

19. / Ellenjegyzés nélkül kiadott kötelezettségvállalások incassó
kifizetésének utalványozására a miniszteren kívül kizárólag 
a minisztérium főkönyvelősége vezetője jogosult,

20. / A beruházási incassó rendszerben történő kifizetések módjáról
- az erre vonatkozó jogszabályok alapján - a VIII. Terv és be
ruházási főosztály vezetője intézkedik.

III.

l./A  kollégium a miniszter tanácsadó és véleményező szerve, mely 
a miniszter által kijelölt állandó és állandó jelleggel meg-  
hívott tagokból áll. A kollégium üléseire esetenként, egyes  
napirendi pontok tárgyalásához a miniszter döntése alapján 
olyan személy is meghívható, aki a kollégiumnak nem tagja.

2./  A kollégium elé kell terjeszteni a minisztérium egészét, vagy  
egyes szakterületeit-érintő jelentős, illetőleg elvi ügyeket.,  
A kollégium üléseinek napirendjét a kollégium által elfogadott  
és a miniszter által jóváhagyott negyedéves munkaterv határozza 
meg. Az előterjesztett ügyekben - a kollégium meghallgatása.  
után - a miniszter határoz. 

3./ A kollégium üléseit hetenként hétfői napon tartja. 
ÁBTL - 4.2 - 0200/1953. Min. T itk. TÜK /9
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4./ A kollégium munkatervit elfogadás végett a Minisztérium 
Titkársága terjeszti .a kollégium elé. A főosztályvezetők 
kötelesek minden negyedévet megelőző hónap 15. napjáig a 
Minisztérium Titkárságával Írásban közölni azt, hogy a negyed
évben milyen tárgyban és milyen időpontban kívánnak kollégiu
mi előterjesztést készítenie Ezt a javaslatot a főosztályok 
negyedéves munkatervével együtt kell a Titkárságnak megkülde
ni. A munkatervi javaslatét a Titkárság a főosztályvezetők ja
vaslatai alapján állítja össze. A Pártbizottság titkárának, az 
ellenőrzési osztály vezetőjének és a Minisztérium Titkársága 
vezetőjének joga van a főosztályvezetőkkel való megbeszélés 
alapján javaslatot tenni kollégiumi előterjesztések készítésé
re.

5. / Az előterjesztést készítő főosztály az előterjesztés írásbeli
anyagát stencylre gépelve, az előterjesztés tárgyalását meg
előzően egy héttel köteles a Minisztérium Titkárságának lead
ni, Ugyancsak eddig az időpontig meg kell küldeni a Titkárság
nak a meghívásra javasolt személyek névsorát is.

 Az előterjesztések sokszorosításéról' és a példányoknak a kol
légium tagjai és a meghívottak részére történő továbbításáról 
a Minisztérium Titkársága gondoskodik.

6. / A kollégium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyző
könyvet az azt elkészítő gyorsíró, valamint a Minisztérium 
Titkársága kollégiumi ügyek intézésével megbízott ügyintézője 
írja alá. A jegyzőkönyv vezetőkről az előterjesztést készítő 
főosztálynak kell gondoskodnia.

7./ Az egyes napirendi pontok tárgyalásáról felvett jegyzőkönyv 
egy példányát és az előterjesztéssel kapcsolatban a kollégium 
javaslatára a miniszter által hozott határozat /kollégiumi 
határozat,/ egy példányát meg kell küldeni az előterjesztést 
tevő személynek és hivatali elöljárójának, valamint a Minisz
tertanács illetékes titkárságának. A határozat égy példányát 
az ellenőrzési osztálynak, egy példányát az MDP. KV-nek kell 
megküldeni. A határozatról ezen kívül értesíteni kell mindazo
kat, akikre az közvetlen feladatot ró. A jegyzőkönyvek és ha
tározatok egy példányát a Minisztérium Titkársága őrzi,

8./ A határozatok megszövegezéséről és azoknak, valamint a jegy
zőkönyveknek a 7. pontban meghatározott személyek részére 
történő megküldéséről a Minisztérium Titkársága gondoskodik.

IV.

A./ Munkatervek készítése és jóvá
hagyása.

A minisztérium tervszerű munkájának elősegítése céljából a minisz
térium, a főosztályok az osztályok, alosztályok, csoportok és minden 
vezető, valamint előadó negyedéves munkaterv alapján végzi fela
datát.
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1. / A miniszter a tervidőszakot megelőző hónap 5-ig megadja a
főosztályoknak a főosztály munkatervihez az elvi, politikai 
irányelveket, meghatározza a negyedévben a főosztály előtt 
álló legfontosabb feladatokat. Ennek alapján a főosztályve
zetők megadják az osztályaiknak munkatervük, elvi szempont
jait, az osztályok legfontosabb feladatait.

2. / Az osztályok a megkapott irányelveknek megfelelően elkészí- 
tik az osztály munkaterveket, valamint azok ütemterveit és
benyújtják a főosztályvezetőnek /szervezési részlegnek/, 
A főosztályvezető /ahol van, a szervezési részleg utján/ 
összeállítja a főosztály munkatervét és annak ütemtervét,
A főosztály munkatervét úgy kell elkészíteni, hogy azt a 
tervidőszakot megelőző hónap 15 napjáig 2 példányban átadhas
sák a Minisztérium Titkárságának.

3. / A miniszter a főosztályok munkaterveit a tervidőszakot meg
előző hónap 25 napjáig /a minisztérium titkársága utján/ 
felülvizsgálja és közli a főosztályokkal a jóváhagyást, il
letve a munkaterv módosítására vonatkozó utasításait.
A főosztályvezető a hozzá benyújtott munkaterveket a főosz
tály jóváhagyott munkaterve alapján /a szervezési osztály 
utján/ a tervidőszak 1. napjáig felülvizsgálja és a jóváha
gyást, illetve a munkaterv módosítására vonatkozó utasítá
sait közli az osztályokkal,

4, / Az osztályvezető köteles gondoskodni a jóváhagyott tervnek
alosztályokra /csoportokra/, ezen belül előadókra való 
felbontásáról és a felbontott tervnek az érintettekkel való 
közléséről, hogy minden dolgozó láthassa személyes felelős- 
ségét a munka terv pontos betartásáért.

5./ A Minisztérium titkársága:- a főosztályok jóváhagyott munka
terveinek egy példányát eljuttatja az ellenőrzési osztálynak.

6./ A munkaterveket meg kell tárgyalni a végrehajtásban részt vevő 
összes dolgozóval, ezen keresztül is biztosítani kell azt, 
hogy minden egyes dolgozó az egész munka szempontjából is 
fontos láncszerűnek, lássa a saját munkáját.

7./ A munkatervnek az egyes főosztályokra bízott feladatok minél 
+abból eredményesebb megoldásából kell kiindulniok, hogy miképpen 

lehet még inkább megjavítani a főosztályok munkáját. A fela- 
datokon belül hónapról hónapra a mindenkori központi kérdé
sek kerüljenek előtérbe. A munkatervnek elsősorban azt kell  
kifejezni, hogy a főosztály nem önmagáért van, hanem azért  
hogy saját munka területén a kormány határozatait végrehajt-  
sa, érvényt szerezzen Népköztársaságunk törvényeinek; a ren- 
deleteknek és a felsőbb utasításoknak, 

8./ A munkatérveknek az egyes munkaterületeket érintő fontos
Párt és kormányhatározatokra, az 5 éves tervtörvényre és  
azzal szorosan Összefüggésben a belügyminisztérium költsége  
vetésére, beruházási és egyéb terveire kell támaszkodnia,  
Ebből kiindulva kell a feladatokat kitűzni, ütemezni. Érvé
nyesíteni kell minden vonatkozásban az észszerű takarékosság 
szempontjait, meg kell valósítani a takarékosságról szóló  
minisztertanácsi határozatok rendelkezéseit. 
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9./ A munkaterveknek ki kell fejezni azt, hogy a belügyminisztéri- 
um egységes szervezet, melynek egyes részei munkájukat össze
hangolva végzik el a rájuk bízott feladatokat. Minden esetben 
meg kell valósítani azt, hogy a munkájukban érintkező társfő

osztályok egymás között a munkaterveiket összeegyeztessék.

10. / A munkaterv kidolgozásánál, súlyt kell helyezni arra, hogy már
a feladatok kitűzésénél biztosítsuk azok végrehajtásának szer
vezett ellenőrzését is.

11. / A munkaterveket úgy kell elkészíteni, hogy az operatív / szak
mai/ osztályok munkája képezze a munkaterv első láncszemét. 
Ők adják meg a cselekvés vezérfonalát, ennek megfelelően kell 
ezután a többi osztályok munkáját kialakítani úgy, hogy azok 
az operatív munka maradéktalan ellátását biztosítsák.

12. / Központi feladatként kell beállítani a munkatervbe a megoldandó
feladatokkal szervesen összekapcsolt kádermunkát, a dolgozók 
politikai és szakmai nevelését, a kádertartalékok megszervezésé
nek és a velük való foglalkozásnak a módját.

13./ A munkatérveknek mindenkor az előző tervek teljesítéséből kell 
kiindulniok, ennek megfelelően a munkatervek elkészítése előtt 
értékelni kell az elmúlt tervidőszak munkáját. Meg kell vizs

gálni, hogyan történt az előző terv teljesítése, hol voltak ki
emelkedő eredmények, hol voltak elmaradások, mi okozta a hiá
nyosságokat. A tervnek tükröznie kell az ezekből levont tanul-  
ságokat, azt a módszert, hogy a jó és rossz tapasztalatokat 
hogyan hasznosítják az egész munkaterületen, az alárendelt 
szerveknél is. 

14, / Fel kell venni a munkatervbe az egyes főosztályok területén
lévő egyes alárendelt szervek / tanácsok, rendőrkapitányságok,  
vállalatok stb./ egységes megvizsgálását és munkájának értéke- 
lését.

15. / A munkaterveket határidők és felelősök megjelölésével kell el
készíteni. Minden munkatervnek a feladatok felsorolása mellett 
tartalmaznia kell azok végrehajtásának ütemtervét és a főosz
tály negyedévi szabadságolási ütemtervét is.

16. / A főosztály munkatervének javaslatot kell tartalmaznia arra,
hogy a főosztály a negyedév során milyen tárgyban kíván minisz
teri utasítástervezetet készíteni.

17. / Az ellenőrzési osztály és a Minisztérium titkársága, valamint
a személyzeti főosztály a mindenkori főosztályi munkatervek 
alapján, azokat felhasználva állítja össze a saját munkatervét.

19./A miniszterhez küldendő munkaterveknek csak a főosztály fő 
feladatait kell meghatározni.

B,/  Rendszeres jelentések készítése

1,/  Minden osztályvezető köteles havonként jelentést adni a fő- 
osztályvezető részére az osztály munkaterve havi célkitűzései
nek megvalósításáról.
A jelentéseket a főosztályvezető /a szervezési osztály utján/ 
értékeli, megállapítja a munkaterv végrehajtásának mértékét és 
intézkedik a hiányosságok megszüntetése iránt. .
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2. / Minden főosztály köteles havonként - minden hó 15. napjáig -
jelentést készíteni a miniszternek elmúlt havi munkatervi 
feladatainak végrehajtásáról, A jelentéseket a Minisztérium 
Titkárságának kell eljuttatni. A jelentéseket értékeli és 
azokról tájékoztatja a minisztert.

3, / Mind az osztály, mind a főosztály jelentésekben be kell szá
molni a következőkről:
Az osztálynak /főosztálynak/ az elmúlt hónapban milyen /mun
katervben meghatározott és azon kívül kapott/ feladatai voltak. 
Az osztály /főosztály/ hogyan hajtotta végre ezeket a felada
tokat, A jelentés e részének nem csak a végrehajtásra tett 
intézkedéseket kell tartalmaznia, hanem értékelni kell ezeknek 
az intézkedéseknek a hatását, a gyakorlati megvalósulását is. 
Ennek során ismertetni kell az elmúlt hónap során elért ered
ményeket és a munka hiányosságait, a munka közben felmerült 
nehézségeket. Foglalkozni kell a jelentésben az osztály /fő
osztály/ irányítása alá tartozó szervek elmúlt havi működésé

vel is, értékelni kell azok munkáját. Ki kell emelni a jó 
eredménnyel dolgozó és a gyengén működő alsóbb szerveket.
A jelentésben foglalkozni kell az osztály /főosztály/ különbö
ző szakterületei munkájának ismertetésével és értékelésével. 
Végül a jelentésnek javaslatokat kell tartalmaznia a hiányos
ságok kiküszöbölésére, a munka megjavítására, továbbfejleszté
sére,

4. / A rendszeres havi jelentéseken kívül minden miniszterhelyet
tes és főosztályvezető köteles külön jelentést tenni a hónap 
közben is olyan nagyobb eseményekről, intézkedésekről, amiről 
a miniszternek feltétlenül tudomást kell szereznie. Ezenkívül 
jelentést kell tenni a kampányfeladatok végrehajtásáról.

Bűncselekmények  ”
Közlekedési balesetek " 
Őrszemélyzet tevékenysége "
Kihágások " 
Bejelentő hivatalok forgalma "
A rendőrség tagjainak egészségügyi viszonyai ”
A rendőrségi gépkocsik teljesítménye  ”
Fegyvertartási engedélyek /negyedévenként/
Internáltak és ref. alá helyetettek "
A rendőrség tagjainak pártállása "
A rendőrség fegyelmi helyzete "

ABTL - 4.2 - 0200/1953. Min. T itk. TÜK /13

5, / A főosztályvezetők a fent ismertetett jelentéseken kívül rend
szeres statisztikai tájékoztatást kötelesek adni a miniszter
részére, A tájékoztatás főosztályonként az alábbi főfejezete
ket tartalmazza:
közrendészeti főosztály
A rendőrség létszáma /havonta/
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LÉGOLTALMI FŐOSZTáLY
Egyenruházottak létszáma /havonta/
Légoltalmi szervezet felkészültsége /negyedévenként/
Fegyelmi helyzet ”

TŰZRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY
Tűzkárstatisztika /havonta/
Létszám ” .
Tüzoltószerekkel való ellátottság /negyedévenként/
Fegyelmi helyzet ” 

BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI FŐOSZTÁLY
Őrszemélyzet létszáma /havonta/
KÖMI termelési mutatói ”
Rablétszám ”
Fegyelmi helyzet , /negyedévenként/

HELYI TANÁCSOK FŐOSZTÁLYA
Tanácsapparátus alkalmazottainak létszáma /havonta/ 
Tanácsülések /negyedévenként/
Tanácstagok fogadóórái ”
Állandó bizottságok működése ”
Tanácstagok beszámolói /félévenként/

IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY
Kihágások /havonta/
Szociális intézmények működése. /negyedévenként/

TERV ÉS BERUHÁZÁSI FŐOSZTÁLY
Testületi beruházások /negyedévenként/

SZEMÉLYZETI FŐOSZTÁLY
Minisztérium létszáma /negyedévenként/
Az oktatás helyzete ”

ANYAGI FŐOSZTÁLY
Fegyveres és egyenruházott testületek 
anyagi műszaki ellátási tervének teljesítése /negyedévenként/

A terv és beruházási főosztály a IV. V. VI. és VII. főosztály 
részére havonként rendszeresen tájékoztatást ad a beruházások 
állásáról.
Az egyes fejezetek statisztikai táblázatokból és azok szöveges 
értékeléséből állanak. A statisztikai táblázatok pontos tartalmát 
a Minisztérium titkárságának statisztikai csoportja határozza meg.
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A minisztérium több főosztályának munkaterületét érintő statiszr- 
tikni adatokat csak a miniszter, az e yes főosztályok területét 
érintő adatokat csak az illetékes miniszterhelyettes, vagy fő
osztályvezető adhat ki.

C./  Rendszeres hivatali értekez- 
letek.

A minisztériumban rendszeresen hivatali munkaértekezleteket kell 
tartani. Ezeken az értekezleteken keresztül is biztosítani kell 
azt, hegy a vezetők rendszeresen ismertessék a miniszternek, a  
kollégiumnak a minisztérium munkájához megadott utasításait, irány
elveit, a dolgozók tapasztalataikat, kezdeményezéseiket közölhes
sék a vezetőkkel és a dolgozók érezzék, lássák saját munkájuk ösz- 
szefüggését a minisztérium egész munkájával.

1. / A főosztályok vezetői kötelesek kéthetenként szombati napon
osztályvezetői értekezletet tartani. Az osztályvezetői érte
kezleten vegyenek részt a főosztályvezető helyettesek, osztály
vezetők, önálló csoportvezetők. Az értekezletre meg kell hívni 
az alapszervi párttitkár elvtársat /elvtársakat/ is. Az érte
kezletek előadója a főosztályvezető.

Ennek az értekezletnek feladata továbbvinni és részletesen 
megtárgyalni azokat a kollégiumon felmerült szempontokat, 
amelyek a főosztályt érintik, amelyek a főosztály munkájának 
megjavítása érdekében lényegesek. A kollégiumi anyagot a kol
légium. bizalmas jellegének megfelelően kell megvitatni. Az 
osztályvezetői értekezlet feladata továbbá a fontosabb párt 
és kormányhatározatok ismertetése, időnként egy-egy osztály 

munká- -letes értékelése, megtárgyalása, a főosztályt érintő  
jának fontos kérdések, feladatok megtárgyalása. A munkaterv alapján 

értékelni kell az elvégzett munkát, megállapítva az eredménye- 
ket, az elmaradásokat, nehézségeket és megtenni a hiányosságok 
felszámolására szükséges intézkedéseket. Az osztályvezetői ér
tekezleten ki kell tűzni a munkatervnek megfelelően a következő 
feladatokat és azoknak alapvető szempontjait.

2. / Az egyes osztályok vezetői /önálló alosztályok és csoportok
vezetői külön /az osztályvezetői értekezletet követően ugyan
csak kéthetenként /hétfőn/ tartsanak osztályértekezleteket, 
melyen részt vesz az osztály összes dolgozója. Erre az értekez
letre is meg kell hívni az alapszervi párttitkár elvtársat 
/elvtársakat./ Az értekezlet feladata az osztályvezetői értekez- 
let anyagának továbbvitele és az osztály munkájára való konk
rétizálása.
Az osztályértekezletnek az a célja, hogy azon az osztályvezető 
értékelje az osztály elmúlt kétheti munkáját, az eredményeket, 
hiányosságokat, kiemelje, megdicsérje a jól dolgozó elvtársi
kat, rámutasson a dolgozók munkájának hiányosságaira. Az osz- 
tályvezetőnek az értekezleten meg kell szabnia az osztály előtt 
álló legfontosabb feladatokat és meg kell tárgyalni ezek végre
hajtásának módját. Az osztályértekezleten a legnagyobb lehető
séget kell biztosítani arra, hogy a dolgozók szabadon bírálatot 
gyakorolhassanak a maguk és társaik, valamint az osztály munká
ja felett. Az értekezletnek hozzá kell járulnia az osztály, a 
dolgozók munkamódszerének állandó fejlesztéséhez a jó tapasz
talatok ismertetése, kicserélése utján. Az osztályértekezlet
nek módot kell adni arra, hogy a dolgozók segítséget nyújtsa- 
nak a vezetőnek a vezetés módszerének megjavításához.
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3./ A főosztályok tartsanak negyedévenként főosztályértekezletet. 
A főosztályértekezletnek előadója a főosztályvezető és részt 
vesz rajta a főosztály összes dolgozója. Ezen az értekezleten 
a munkatervből kiindulva értékelni kell a főosztály negyedévi 
munkáját és ismertetni kell ugyancsak a munkaterv alapján a 
következő negyedév munkájának fő feladatait. Az értékelés során 
ki kell emelni a jó és rossz tapasztalatokat, ismertetni kell 
itt is a dicséreteket, jutalmakat, esetleges büntetéseket, meg 
kell vitatni a .főosztály egész munkájában mutatkozó akadályo
kat, a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó javaslatokat.

4./ Az értekezletek anyagát gondosan elő kell készíteni, helyes 
azok szempontjait a terület szerint illetékes párttitkárral 
előzetesen megbeszélni. A napirendet előre pontosan meg kell 
állapítani és az értekezlet előtt a részt vevőkkel közölni 
kell. Az értekezlet előadója általában a főosztály vezetője, 
illetve az osztály vezetője, aki egyes napirendi pontok elő
adására a dolgozók közül mást is kijelölhet. Ilyen esetekben az 
anyagot velük előzetesen gondosan meg kell tárgyalni. Az érte
kezlet eredményességéért teljes egészében a főosztályvezető, 
illetve az osztályvezető a felelős.

5./ Az értekezletek nem határozó szervek, tehát nem homályosíthat
ják el a hivatalvezetők egyéni felelősségét. Ugyanakkor biz
tosítani kell azt, hogy az értekezleten általában szabadon 
nyilvánuljon meg és egyre erősödjön az építő bírálat és önbí- 
rálat. A fegyelem feltétlen betartása mellett biztosítani kell, 
hogy az értekezletek résztvevői szabadon és öntudatosan mondják 
el tapasztalataikat, észrevételeiket, tegyenek javaslatokat a 
munka megjavítására. Biztosítani kell, hogy a dolgozók az ál
taluk tett előterjesztésekre mindenkor megkapják a választ, hogy 
megvalósuljanak mindazok a helyes javaslatok, melyeket a dol
gozók a munka megjavítása érdekében tesznek.

6./  Az értekezleteken keresztül is következetesen kell küzdeni a 
szocialista munkafegyelem minden megsértése ellen, minden laza
ság és liberalizmussal szemben, általában határozotton fel 
kell sorolni mindazokat a káros és ellenséges jelenségeket, 
amelyek a minisztérium területén jelentkeznek.

7./ A hivatali munkaértekezletek idejét úgy kell meghatározni, hogy 
a hivatali munkaidőből legfeljebb egy órát vegyenek igénybe. 
Gondoskodni kell arról, hogy az értekezletek ugyanakkor, ami
kor az anyagokat kimerítően átfogják, ne nyúljanak, tulho.sszu.ra, 
a tárgyalás ne váljék terméketlenné. Az értekezleten résztve
vőknek világosan kell látniok minden értekezlet folyamán, hogy 
az értekezlet eredményesen viszi előre a minisztérium munkáját 
és az egyes dolgozók munkáját is.

8./ Az értekezletről rövid kivonatos feljegyzést kell készíteni; 
amely magában foglalja a hiányzókat, a napirendet, a legfonto
sabb tárgykörök tárgyalásának anyagát, a lényeges felszólalá
sok érdemi részét, az összefoglaló megállapításokat és az el
fogadott javaslatokat.
A feljegyzésekből egy-egy példányt sorrendbe rakva, őrizzen meg 
a főosztályvezető, illetve az osztályvezető.

9./ A főosztályvezető elvtársak a fenti szempontoknak megfelelően 
készítsenek havonta értekezleti tervet, amely magában foglalja 
azt, hogy a főosztály területén mikor és hol tartják meg a 

hivatali munkaértekezletet, továbbá azt is, hogy az értekez
letnek ki a felelős vezetője.
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D. / Jogszabályalkotás módja.

1. / A minisztérium /miniszter, miniszterhelyettes, főosztályveze
tő, osztályvezető/ a minisztérium irányítása alá rendelt szer
vek felé a minisztérium hatáskörébe tartozó ügyekben utasítás, 
parancs /miniszteri, miniszterhelyettesi stb. utasítás, parancs 
formájában rendelkezik.

2. /A minisztériumfeladata, hogy az államhatalom és államigazgatás
legfelsőbb szervei részére előterjesztést készítsen a minisz
térium ügykörébe tartozó alábbi kérdésekben:
a./  azokban, amelyek az állampolgárok jogait és kötelességeit 

is közvetlenül érintik,
h./ amelyek rendezését az Alkotmány és más hatályos jogszabá

lyok az államhatalom és államigazgatás legfelsőbb szervei 
hatáskörébe utalnak,

o./ amely kérdés rendezésénél új bűntett, vagy kihágás meg- 
állapítása válik szükségessé, végül

d./ a minisztérium irányítása alá tartozó szervekre vonatkozó 
nagyjelentőségű; az államigazgatás egészére kiható kér- 
dés rendezése esetén.

5. /A miniszter más miniszterrel /országos főhatóság vezetőjével/
együtt ad ki utasítást olyan esetben, amikor a kérdés rende
zése két, vagy több minisztérium szakterületét egyaránt érinti. 
Az együttes utasítást csak a miniszter, vagy az utasítás tár
gya szerint illetékes miniszterhelyettes írhatja alá.

4./  A jogszabályok tervezetét általában az az osztály készíti el, 
amelynek ügykörébe a rendezni kívánt ügy tárgya szerint tar
tozik. A minisztérium titkársága /jogi és koordinációs cso
portja/ készíti el a minisztérium, vagy a minisztérium irányí
tása alá tartozó összes szervekre vonatkozó miniszteri uta
sítások tervezetét.

5./ A főosztályok jogi csoportjai, előadói a főosztályon készülő 
fontosabb jogszabályok elkészítésében részt vesznek, a kevés
bé jelentős jogszabályokat az illetékes osztály által tör
tént elkészítésük után jogi szempontból felülvizsgálják, 
illetve az osztályoknak az utasítás elkészítéséhez segítséget 
nyújtanak.

6. / A jogszabályszerkesztésnél különös gondot kell fordítani ar
ra, hogy ha a jogszabály más szervek, /osztályok, főosztályok/ 
szakminisztériumok/ feladatkörét érinti, azokkal az őket érin
tő rendelkezéseket kiadmányozás, előterjesztés előtt megtár
gyalják, azokat koordinálják.

7. / Az alábbi jogszabálytervezeteket kiadmányozás előtt minden
esetben be kell mutatni a minisztérium titkárság cl jogi és 
koordinációs csoportjának: 
a./ a minisztertanácsi előterjesztéseket,  
b./ a miniszteri és miniszterhelyettesi utasítások, parancsok  

tervezetét,
c./  a Belügyi Közlönyben közzéteendő utasítások tervezetét,
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d. / azoknak a főosztályvezetői utasításoknak a tervezetét,
amelyek a főosztály irányítása alá tartozó szervek álta
lános működésére /nem csak egyes szakfeladatra/ tartal- 
maznak rendelkezést,

e. / azoknak a főosztályvezetői utasításoknak a tervezeteit,
amelyek rendelkezései más főosztály feladatkörét is érin
tik.

8./ Azokat a "titkossá" és “szigorúan titkossá” nem minősített mi
niszteri, miniszterhelyettesi és főosztályvezetői utasításokat, 
melyek a minisztérium, illetve a főosztály irányítása alá tar
tozó szervek széles körét érintik, közzé kell tenni a Belügyi 
Közlönyben.

9./ Minden főosztályvezető köteles a főosztálya által kiadott va
lamennyi minősített és nem minősített utasítás egy példányát 
kiadmányozás után, az elküldéssel egy időben a minisztérium tit
kársága jogi és koordinációs csoportjához megküldeni.

E./ Előtérjesztések a Miniszterta-
nácshoz

1./ Minden minisztertanácsi előterjesztés elkészítése az előter
jesztés tárgya szerint illetékes szakfőosztály feladata. A 
főosztály feladata az előterjesztés anyagának összeállítása, 

előterjesztés alakjában való megszövegezése, az előterjesz- 
tés által érintett társfőosztályokkal és elvi főosztályokkal
valamint társhatóságokkal való megtárgyalása, összehangolása, 
az előterjesztésnek miniszteri kiadmányozásra és a Miniszterta
nács csoporttitkársághoz való megküldésre teljes, szabályszerű 
előkészítés.
Az elvi főosztályok feladata az előterjesztések készítésével 
kapcsolatban a feladatkörüket érintő valamennyi előterjesztés 
megvizsgálása abból a szempontból, hegy azokban érvényesülnek-e 
az elvi főosztály szakterületére vonatkozó jogszabályok s mi
niszter elvtárs ilyen irányú utasításai, elvi iránymutatásai.
A minisztérium titkársága az előterjesztéseket a szakfőosz- 
tályok által történt elkészítésük után - megvizsgálja elsősor
ban a törvényesség betartása szempontjából, továbbá annak meg
állapítása végett, hogy azokat megfelelően összehangolták-e az 
összes érintett szervvel; megtárgyalták-e a minisztérium érin
tett szakfőosztályaival és elvi főosztályaival, az előterjesz
téssel egyetértenek-e a benne érintett társhatóságok. A minisz
térium titkársága ellenőrzi, hogy az előterjesztés alaki, szem
pontból szabályosan készült-e el. Az előterjesztéseket készíté
sük közben a fenti szempontokból figyelemmel kíséri.

2./ A főosztályok a tervidőszakot megelőző hó 10. napjáig kötelesek 
benyújtani a minisztérium titkárságinak- azoknak a tervezeteknek 
a jegyzékét, amelyeket a negyedévben a Minisztertanács elé kí
vánnak terjeszteni. A minisztérium titkársága ezeket köteles 
összesíteni és a miniszter elé terjeszteni jóváhagyásra.

3./  Jogszabálytervezetek elkészítése. Az egyes jogszabálytervezeteket 
az érdekéit főosztály köteles elkészíteni. Ha a tervezet több 
minisztériumot érint - szükséghez képest értekezlet összehívásá
val - a tervezet elkészítésébe be kell vonni az érdekelt szak
minisztériumok állásfoglalásra jogosult képviselőit, valamint a 
csoporttitkárság illetékes előadóját.
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A tervezetet főosztályvezetői aláírás után meg kell küldeni a 
minisztérium titkárságának a miniszter elé terjesztés és alá
írás végett. Az aláirt tervezetnek az érdekelt minisztériumok 
részére megküldéséről és az érdekelt miniszterekkel való alá
íratásról az illetékes főosztály gondoskodik. A titkárság az 
érdekelt miniszterek aláírását tartalmazó iratokat összegyűj
ti és a tervezetet a dokumentációval együtt 6 példányban meg
küldi a csoporttitkárságnak.

4./  A Minisztertanács hatáskörébe tartozó káderek jóváhagyása.
A káderok kinevezése, illetve jóváhagyása céljából tett minisz- 
tertanácsi előterjesztést az érdekelt főosztály javaslatának 
meghallgatásával a személyzeti főosztály készíti el és terjesz
ti a miniszter elé aláírásra. Az aláirt előtérjesztésnek a 
csoporttitkársághoz való továbbításáról ugyancsak a személyze
ti főosztály gondoskodik.

A Minisztertanácshoz kell terjeszteni:

a miniszterhelyettesek,
főosztályvezetők, 
főosztályvezető helyettesek, 
önálló osztályvezetők, 
osztályvezetők, 
budapesti és megyei tanácselnökök, 
budapesti és megyei r. kapitányságok vezetői, 

 budapesti és megyei tűzoltóosztályparancsnokok, 
országos börtönök parancsnokainak kinevezését, 

leváltását.

5./ Póthitelek engedélyezése. A póthitelek engedélyezésére tett 
minisztertanácsi előterjesztést az érintett szakfőosztály ké
szíti el és felülvizsgálás végett köteles bemutatni a minisz
térium főkönyvelőségének. A minisztérium főkönyvelősége az elő
terjesztést - felülvizsgálat után - az előterjesztő szakfőosz
tállyal egyetértésben aláírás végett benyújtja a miniszternek. 
A minisztérium főkönyvelősége a miniszter által kiadványozott 
előterjesztést - amennyiben az 300.000 Ft-nál kisebb összegű 
póthitel igénylésre vonatkozik - intézkedés végett a pénzügy
miniszternek küldi meg. Amennyiben a póthiteligénylés 300.000 
Ft-nál nagyobb összegre irányul, a minisztérium főkönyvelősége 
az előterjesztést a pénzügyminiszterhez záradékoltatás végett 
küldi meg. A belügyminiszter és a pénzügyminiszter által aláírt 
előterjesztést a minisztérium titkárságához juttatja el. Az el
lenőrzi az előterjesztés szabályos előkészítését és azt eljut
tatja a Minisztertanács csoporttitkárságához.

6./  Létszám-emelés. A létszámemelési előterjesztést az érdekelt 
főosztály készíti el és a személyzeti főosztály, valamint a 
minisztérium főkönyvelősége aláírása után a tervezetet a mi
nisztérium titkársága utján a miniszter elő terjeszti aláírás 
végett. Az aláírt előterjesztést a minisztérium titkársága 
azokban az ügyekben, melyekben az M.T. ügyrendje alapján az 
Országos Létszám Bizottság jogosult dönteni, az O.L.B.-hez 
különben pedig az O.L.B.-val való láttamozás után a csoport- 
titkárságnak küldi meg.
A fegyveres erők létszámemelésének kérdésében nem a Miniszter- 
tanácshoz, hanem a H.T-hez kell előterjesztést tenni, amely 
ezekben az ügyekben dönt.
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7. / Bérkérdés. Bérkérdésben, tett előterjesztést az érdekelt fő-
osztály készíti el és a minisztérium főkönyvelősége véleményének 
meghallgatása után a minisztérium titkárságán keresztül a minisz
ter elé terjeszti aláírásra. Az előterjesztést a titkárság küldi 
meg a csoporttitkárságnak.

8. / Tervmódosítás. A tervmódosítási előterjesztést, ha az beruházások
ra vonatkozik, a terv és beruházási főosztály, ha a tervmódosítás 
vállalati vonalon válik szükségessé, a büntetésvégrehajtási fő
osztály, az anyagtervvel kapcsolatos tervmódosítás esetén pedig 
az anyagi főosztály készíti el az Országos Tervhivatallal történt 
előzetes megtárgyalás után. A tervezetet a főosztály terjeszti alá
írásra a miniszter elvtárshoz és az aláírt előterjesztést meg
küldi a csoporttitkárságnak.

9./ Szervezési kérdések. Új főosztályok és önálló osztályok felállí- 
 tásával és megszüntétésével kapcsolatos előterjesztést a minisz
ter által ezzel esetenként megbízott szerv készíti el. A válla
latok alapítására, átszervezésére, összevonására stb. vonatkozó  
minisztertanácsi előterjesztést az illetékes főosztály köteles 
elkészíteni. Az előterjesztést a minisztérium titkárságán keresz
tül kell a miniszterhez terjeszteni aláírás végett és a titkárság 
köteles gondoskodni az előterjesztésnek a csoporttitkársághoz . 
való eljuttatásáról.

10./ Kitüntetések, A Népköztársaság Elnöki Tanácsa által adományózha
tó kitüntetésekre az előterjesztést az érintett főosztályvezető 
javaslatának meghallgatása után a személyzeti főosztály készíti 
el és terjeszti a miniszter elé aláírás végett. Az aláirt elő
terjesztésnek a csoporttitkárság részére való megküldéséről 
ugyancsak a személyzeti főosztály gondoskodik.

F./  Ellenőrzés. 

1. / Minden vezetőnek alapvető kötelessége a jogszabályókban megha
tározott és általa, vagy a hivatali elöljárói által kiadott 
feladatok végrehajtásának rendszeres ellenőrzése. Különös gon
dot kell fordítani a munkstervben foglalt feladatok és a jog-
 szabályokban meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőr
zésére.

2. / A minisztérium területén /a főosztályokon/ a jogszabályokban
/törvényekben, rvr-ekben, MT. rendeletekben, határozatokban, kol
légiumi határozatokban, a miniszteri utasításokban és a főosz
tályok munka terveiben/ megjelölt feladatoknak a főosztályokon 
történő végrehajtását a miniszter, az Ellenőrzési osztály és a 
minisztérium titkársága útján ellenőrzi.

3. / A főosztályvezető a főosztály osztályaira feladatokat szabó
jogszabályoknak a főosztály területén /az osztályok által/ tör
ténő végrehajtását saját maga, a szervezési osztály utján, ennek 
hiányában az ezzel megbízott személy segítségével ellenőrzi.

4./ A főosztályok irányítása alá tartozó szervekre vonatkozó jogsza
bályoknak a végrehajtását a főosztályvezető a főosztály összes 
osztálya utján ellenőrzi.

5./  Minden osztályvezető, alosztályvezető, csoportvezető a hivatali 
egységére vonatkozó jogszabályoknak a végrehajtását saját maga 
köteles ellenőrizni.
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6./  Az ellenőrző szervek a jogszabályokban megszabott feladatok vég
rehajtását, a végrehajtásnak az érintett szerv területén tör
ténő közvetlen megvizsgálása, jelentések bekérése és a végrehaj
tás során keletkezett iratok megvizsgálása utján és egyéb módon 
ellenőrzik.

7./ Minden főosztályvezető a főosztályára vonatkozó törvények, tvr- 
ek, MT. rendeletek és határozatokban megszabott feladatok végre
hajtásáról a jogszabályok kihirdetését, illetve kézhezvételét 
követő 10 napig köteles, jelentést adni a miniszternek.
A jelentés tartalmazza a végrehajtásra már megtett,, vagy terve
zett intézkedések rövid ismertetését, valamint a végrehajtással 
megbízott szerv, vagy személy megjelölését, végül a végrehajtás 
során esetleg felmerült nehézségeket, tisztázatlan kérdéseket,, 
A jelentéseket a minisztérium titkárságának kell megküldeni.

8./ A jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásának elő
segítése és a dolgozók tájékozottságának növelése céljából min
den vezetőnek gondoskodni kell arról, hogy a vezetése alatt álló 
dolgozók a kihirdetésre került fontosabb, valamint a hivatalig 
egység munkaterületét érintő valamennyi jogszabályt megismerjek.

G./ Jogszabályok nyilvántartása.

1./ A jogszabályokban előirt feladatok végrehajtása ellenőrzésének 
elősegítésére és a minisztérium munkájának megkönnyítésére a 
minisztériumban nyilvántartást kell vezetni a minisztériumnak 
feladatokat adó és a minisztériumot egyébként érintő jogszabá
lyokról.

2./  A minisztérium titkárságának jogi csoportja nyilvántartja azokat 
a jogszabályokat, /törvényeket, tvr-eket, MT. rendeleteket, hatá
rozatokat, miniszteri utasításokat, parancsokat, kollégiumi 
határozatot/ amelyek a minisztérium egészére, egyes hivatali 
egységeire, vagy bármely alsó szervére vonatkozóan feladatot 
tartalmazlak.
Ezenkívül nyilvántartja a határozatok Tárában, a Magyar Köz
lönyben és a Belügyi Közlönyben közzétételre került jogszabá
lyokat, valamint a közzétételre nem került, a miniszternek 
megküldött határozatokat.

3./ A főosztályokon a szervezési osztály /ahol szervezési osztály 
nincs, ott a főosztályvezető által megbízott személy / nyil
vántartja a főosztályra, vagy annak egyes osztályaira, valamint 
a főosztály irányítása alatt álló szervekre feladatokat meg
határozó, vagy azokat egyébként érintő jogszabályokat. /törvé
nyeket, tvr-eket, MT. rendeleteket, határozatokat, miniszteri 
utasításokat, parancsokat, kollégiumi határozatokat, főosztály- 
vezetői utasításokat, parancsokat./

4./ Az osztályokon az osztályvezető által ezzel megbízott személy 
nyilvántartja az osztályra és az irányítása alatt álló szervek-
re feladatokat meghatározó, a 3. pontban felsorolt jogszabályo
kat, valamint az. osztályvezető írásban kiadott utasításait.

5./ A nyilvántartást vezető szerv /személy/ a jogszabályokat kihir
detésük, illetve kézhezvételük után azonnal köteles nyilván- 
tartásba venni. 
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A nyilvántartásba vétőinél különös gondot kell fordítani a 
feladatok végrehajtásé, a jogszabályokban meghatározott határ- 
időknek az ellenőrzést könnyítő, áttekinthető feljegyzésére.

V./  A MINISZTÉRIUM IRÁNYÍTÓ MUNKÁJA

A. / Az alsóbb szervek munkaterveinek
elkészíttetése és jóváhagyása.

1. / Minden főosztályvezető köteles gondoskodni arról, hogy a fő
osztály közvetlen irányítása alá tartozó /megyei/ szervek mun
katervek alapján dolgozzanak.

2. / A főosztályvezető minden negyedévben a főosztály munkatervének
megfelelően ezeknek a szerveknek elvi, politikai irányelveket 
ad a munkaterv elkészítéséhez, valamint meghatározza legfon
tosabb munkatervi feladataikat.
Egyidejűleg közli a főosztály osztályai által szakterületükre 
kidolgozott feladatokat, a szakterület negyedévi munkájának 
irányelvét, amelyeket az osztályok saját munkatervükkel egyi
dejűleg juttatnak el a főosztályvezetőhöz.
A főosztályvezető az alsóbb szervek részére ezeket az irányel
veket a tervidőszakot megelőző hó 15 napjáig küldi meg a szer- 
vek vezetőinek.

3. / Az alsó /megyei/ szerv vezetője ennek alapján elkészíti a szerv
negyedévi munkátervét és azt jóváhagyás végett a tervidőszak
1. napjáig felterjeszti a főosztályhoz.

4. / A főosztályvezető a szervezési osztály és a szakmai osztályok
utján a főosztály jóváhagyóié munkaterve alapján felülvizs
gálja a felterjesztett munkaterveket és folyamatosan, legkésőbb 
a tervidőszak 10. napjáig közli az alsó szervekkel a terv jóvá
hagyását, illetve annak módosítására vonatkozó utasításait.

B. / Utasítások, parancsok adása az
alsóbb szerveknek.

1./ A minisztérium irányítása alá tartozó összes szerv felé utasí
tási joga a minisztériumban a miniszternek, akadályoztatása 
esetén első helyettesének van.

2./  Egy főosztály irányítása alá tartozó összes szerv felé utasítás
adási joga az illetékes miniszterhelyettesnek és a főosztály- 
vezetőnek van. Azonban a főosztály irányítása alá tartozó szer
vek feladatkörének, szervezetének, működésének munkamódszeré
nek, fejlesztésinek alapvető kérdéseiben csak a miniszter adhat 
utasítást.
A miniszterhelyettes e szervek feladatkörének, szervezetének, 
működésének jelentős kérdéseiben ad utasítást.
A főosztályvezető utasításadási joga kiterjed a szervek felé 
a miniszternek és a miniszterhelyettesnek fent nem tartott va
lamennyi kérdésre.
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Az osztályvezető osztálya feladatkörébe tartozó, csupán az irá
nyítása alatt álló szakterületet érintő kisebb jelentőségű kér
désben adhat ki utasítást.

3. / Az alosztályvezetők, csoportvezetők csak egyes szervekhez,
egyes konkrét ügyekben adhatnak utasítást.

4. / Előadóknak és egyéb hivatali beosztásban dolgozó személyeknek
utasításadási joguk nincs. 

5. / A miniszter, a miniszterhelyettesek, főosztályvezetők és osz
tályvezetők utasításaikat /parancsaikat/ a minisztérium irá
nyítása alatt álló testületek valamennyi tagjához szólók ki
vételével - általában a minisztérium közvetlen irányítása alatt 
álló alsó szerv vezetőjének adják.

6. / A minisztérium minden vezetője általában a minisztérium közvet
len irányítása alatt álló szerveknek /megyei szervek/ ad uta
sítást.

7. / Az utasításokat általában írásban kell kiadni. Sürgős esetek
ben kivételesen szóban /távbeszélőn/ is adható utasítás, ez 
esetben azonban - az egyes szervekhez egy konkrét ügyben adott 
utasítás kivételével -az utasítást írásban is meg kell adni.

C./ Az irányító munka koordinálása

1. / A főosztályok irányító munkáját egységessé, tervszerűvé és szer
vezetté kell tenni: koordinálni kell.
A koordinálás a főosztályvezető feladata. A főosztályvezető 
koordináló munkáját - ahol ez szükséges - a szervezési osztály 
bevonásával, annak segítségével végzi.

2. / A koordináló munkának ki kell terjednie az alsóbb szervek felé
kiadandó utasításokra, azok munka tervéh ez megadandó irányelvek
re és a kiszállásokra.

3. / Az utasítások koordinálása soron elsősorban a következőket
kell megvizsgálni:
Az osztályvezetők által kiadandó, vagy főosztályvezető általi 
kiadmányozásra előkészített utasítás eléggé átgondolt-e, szük
ség van-e az utasításra, nem jelent-e meg már abban a tárgyban 
azonos rendelkezéseket tartalmazó utasítás, nem ellenkezik-e  
a felsőbb jogszabályokkal, a főosztály más osztályai és a mi
nisztérium más főosztályai rendelkezéseivel, a munkaterv irány
elveivel.
Továbbá nem tartalmaz-e az osztály /főosztályvezetői utasítás 
esetén a főosztály /korábbiakban kiadott, érvényben lévő uta
sításaival ellenkező rendelkezéseket. Ha korábban kiadott 
utasítással ellentétes, vagy azt módosítja, történik-e erre 
hivatkozás, a hatálytalanítás, illetőleg a módosítás indokolt-e. 
Tartalmazza-e az utasítás a tényleg szükséges rendelkezés eket.
Reális határidőket tartalmaz-e.
Tartalmazza-e a feladat megjelölése mellett annak megszervezé- 
si módját is.
Az utasítás közérthető és megfelelően rövid-e.
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4./ Különös gondot kell fordítani az utasítások felülvizsgálatánál 
annak megakadályozására, hogy az osztályok előzőleg kiadott uta
sítást, annak rendelkezéseit újabb utasítás kiadásával akarjanak

 végrehajtani.

5./  A miniszter a főosztályok utasításainak koordinálását a miniszté
rium titkársága útján végzi.

D./ Az alsóbb szervek munkájának hely
színi ellenőrzése /kiszállások./

1./ A főosztályok az alsóbb szervek munkáját elsősorban a szervek 
munkájának, jogszabályokban, utasításokban meghatározott fela
dataik végrehajtásának, munkatervük teljesítésének, munkamód
szerüknek, általában működésűknek helyszíni vizsgálata utján 
ellenőrzik.

2. / Az alsó szervek helyszíni ellenérzése a főosztály minden osz
tályának kötelessége. Az osztályok ellenőrzéseiket a főosztály
vezető által jóváhagyott ütemterv alapján, egymással összehangol
va végzik. Az ellenőrzések összehangolásával biztosítani kell 
azt, hogy minden alsó szerv rendszeres ellenőrzés alatt álljon, 
ugyanakkor egy időben /rövid egymásutánban/ egy szervet különböző 
osztályok ne ellenőrizzenek.
A főosztályvezető utasítást adhat egy-egy szervnek a főosztály 
több osztályáról összeállított brigád által történő megvizsgá
lására.

3. / Minden ellenőrző személy csak olyan körben végezhet az alsóbb
szerveknél vizsgálatot, amelyre megbízást kapott. A megbízást, 
/nyílt parancsot, megbízólevelet/ a főosztályvezető, illetve 
osztályvezető adja. A főosztály osztályai általában csak az irá
nyításuk alá tartozó szakterületen, annak feladatkörébe tartozó 
ügyekben végezhetnek vizsgálatot.
A főosztály több osztályáról összeállított brigádok vizsgálatu
kat a főosztályvezető által állandó jelleggel, vagy esetenként 
meghatározott körben végzik. . 

4. / A minisztérium részéről ellenőrzést végző személyek általában
csak a főosztályok közvetlen irányítása alá tartozó szervek 
munkáját ellenőrzik. Alsóbb szervek működését csak abból a cél
ból vizsgálhatják, hogy azon keresztül a főosztály közvetlen 
irányítása alá tartozó /megyei/ szerv irányító munkáját alaposab
ban megismerjék.

5. / Az ellenőrző személyek vizsgálatukat a szerv működésének megis
merése, a munkájában található hiányosságok feltárása és általá
nos tapasztalatok szerzése céljából végzik. Feladatuk a hiányos
ságok feltárása és a kiadott utasítások alapján a hiányosságok 
kiküszöböléséhez segítségnyújtása, a szerv kádereinek nevelése. 
Az ellenőrzést végző személyek tapasztalataikat mindén esetben 
kötelesek a szerv ellenőrzési naplójába feljegyezni.

6. / Az ellenőrző személyek ellenőrzéseik során a miniszter, a mi
niszterhelyettesek, főosztályvezetők és osztályvezetők kivételé-
 vel utasítást nem adhatnak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 
terv és beruházási főosztály műszaki ellenőreire.
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7./  Az ellenőrzést végző személyek vizsgálatuk befejezése után 
megbízójuknak az ellenőrzés során végzett munkájukról, tapasz
talataikról jelentést adnak. A jelentésben javaslatokat kell 
tenni az észlelt hiányosságok kiküszöböléséről.

MINISZTERI SZEMLÉK

/Későbbi időpontban kiadandó utasításomban szabályozom/

E./  A z alsóbb szervek rendszeres havi 
jelentései és azok értékelése.

1./ A főosztályok közvetlen irányítása alá tartozó /megyei/ szervek 
havi munkatervi feladataik végrehajtásáról, havi tevékenységük
ről havonta a hó 5. napjáig jelentést kötelesek adni a főosz
tályvezetőnek. Az alsó szervek jelentése magában kell, hogy 
foglalja a szerv minden irányú /szak/ tevékenységének ismer
tetését is. A főosztály osztályai megfelelő alsó szakszerveiktől 
rendszeres, havi jelentéseket nem kérhetnek. Az alsóbb szervek 
jelentéseiket ugyanazon irányelveknek megfelelően készítik el, 
mint az osztályok saját jelentéseiket.

2./ A főosztályvezető /a szervezési osztály útján/ gondoskodik arról,
 hogy az osztályok az alsóbb szervek jelentései megfelelő részét 
értékeljék. Az osztályok a szervek munkatervei alapján felülvizs
gálják a jelentéseket és megteszik észrevételeiket, javaslatai
kat az intézkedésre.

3. /A szervezési osztály összesíti az észrevételeket és ennek alap
ján a főosztályvezető megadja az alsó szerveknek havi munkájuk 
értékelését és utasításait a hiányosságok kiküszöbölésére.

4. / A rendszeres havi jelentéseken kívül az összes alsó szervtől,
vagy azok egy részétől rendszeres vagy esetenkénti jelentések 
bekérését a főosztályvezető engedélyezi, illetve rendeli el.

5. / A minisztérium irányítása alá rendelt fegyveres és egyenruhá-
zott testületeket érintő statisztikai adatgyűjtést csak a. mi
niszter, az egyéb /fegyveres, vagy egyenruházott testületet nem 
érintő/ adatgyűjtéseket csak a Központi Statisztikai Hivatal 
elnökének engedélyével lehet elrendelni. Az engedélyeztetési 
kötelezettség mind az egyszeri, mind a rendszeres adatgyűjté
sekre vonatkozik.
Nem vonatkozik az engedélyeztetési kötelezettség a kifejezetten 
pénzügyi, /könyvelési/ természetű beszámoló jelentésekre, vala
mint azokra az egyszeri adatgyűjtésekre, melyek csak egyes 
adatszolgáltató szerveket, /tanácsokat, őrsöket/ vagy azok szű
kebb körét érintik. Az adatszolgáltatás engedélyeztetési köte
lezettségének megállapítása vitás esetekben a Központi Statisz
tikai Csoport vezetőjének a feladata.
A minisztérium alá rendelt szervek a fentiek kivételével ada- 
tokát nem kérhetnek, nem szolgáltathatnak és nem továbbíthatnak.
Az engedélyezett adatgyűjtéseket csak az engedélyben meghatáro
zott formában, tartalommal és módon lehet végrehajtani.
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F. / Rendszeres értekezletek az alsóbb 
szervek__ vezetői részere.

1. / Az alsó szervek vezetői részére rendszeres időközönként érte
kezletet kell tartani.
Ezeknek az értekezleteknek az a célja, hogy a minisztérium 
vezetői megadják az elvi, politikai irányelveket az alsó szer
vek munkájához, részletesen ismertessék a legfontosabb felada
tok végrehajtásának módját, fejlesszék az alsó szervek munka
módszerét,- lehetőséget adjanak a szerveknek tapasztalataik ki
cserélésére és segítséget nyújtsanak a főosztály, a miniszté
rium vezetőinek a vezetés javításához, bírálat gyakorlása, az 
alsó szervek gyakorlati tapasztalatainak ismertetése útján.

2, / A főosztályvezetőnek kötelessége gondoskodni arról, hogy rend
szeresen havonta egyszer a főosztály közvetlen irányítása alá 
tartozó /megyei/ szervek vezetői részére értekezletet tartson.
A főosztályok osztályvezetői a főosztály közvetlen irányítása 
alá tartozó szervek megfelelő szakvezetői részére a szükséghez 
mérten legfeljebb havonta egyszer - tarthatnak értekezletet a 
főosztályvezető előzetes engedélyével.

3. / A főosztály nem közvetlen irányítása alá tartozó alsó szervek
/járási stb./ vezetői részére csak a miniszter engedélyével 
lehet értekezletet összehívni.

4, / A főosztályvezető az általa összehívott értekezlet előkészítésé
ről a szervezési osztály utján gondoskodik.

VI. A MINISZTÉRIUM KAPCSOLATA A MINISZTERTANÁCS HIVATALÁVAL

1./ A Minisztertanács illetékes elnökhelyettesével döntő, elvi 
jelentőségű kérdésekben csak a miniszter érintkezhet.
A miniszterhelyettesek és a főosztályvezetők a miniszterta- 
nács illetékes elnökhelyettesével, az illetékes csoporttitkár
sággal saját munkaterületüket érintő ügyekben érintkezhetnek. 
Általános adminisztratív kérdésekben /előterjesztések stb./ 
a minisztérium titkársága vezetője tart kapcsolatot a csoport
titkárság vezetőjével, A minisztérium ügyintézői egyes opera
tív részletkérdésekben közvetlenül érintkezhetnek a csoport- 
titkárság illetékes szakelőadóival, érdemi állásfoglalásra 
azonban nem jogosultak.

2. / A Párt felső szervei részére készített előterjesztéseket a
tárgyuk szerint illetékes miniszterhelyettesek, illetve fő
osztályvezetők a miniszter által történt aláírás után közvet
lenül kötelesek megküldeni az elnökhelyettes elvtársnak.

3. / A belügyminiszternek más miniszterrel /miniszterekkel/ együt
tesen kiadásra kerülő utasítása csak a Minisztertanács illeté
kes csoporttitkársága jóváhagyása után lép hatályba. Ezért a 
belügyminisztérium által kezdeményezett együttes utasításokat 
valamennyi érintett miniszter aláírásának megszerzése után a 
minisztérium titkársága köteles jóváhagyás végett s csoporttit
kárságnak megküldeni.
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4./  A minisztérium működése során keletkezett következő iratokat 
rendszeresen meg kell küldeni a csoporttitkárságnak:
a. / a minisztérium negyedéves munkatervét a tárgynegyedév

első hónapjának 20. napjáig,
b. / a havi és negyedévi statisztikai beszámolójelentéseket

minden hó 25., illetve a negyedév első hónapja 25 napjáig,
c. / a kollégium negyedéves munkatervit a negyedév 1. napjáig,
d./  a kollégiumi előterjesztések 1 példányát,
e./  a kollégiumi határozatokat,
f./  a napi információs jelentéseket,
g. / a minisztérium éves költségvetését a jóváhagyás után 1 
 héten belül,

h. / valamennyi belügyminisztériumi kiadvány 2-2 példányát
/ “Tanácsok Lapja”, “Magyar Rendőr”, Rendőrségi Szemle”, 
“Magyar Tűzoltó”, Belügyi Közlöny”, valamint a belügy
minisztérium által kiadott összes brossurák, szakkönyvek
stb./  

A főosztályvezetők kötelesek gondoskodni arról, hogy a főosz
tályuk által kiadott kiadványokat a Minisztérium Titkársága a 
megjelölt példányszámban megkapja.

VII. A MINISZTÉRIUM KAPCSOLATA A TÁRSSZERVEKKEL.

A./  Értekezleten való részvétel.

1. / A minisztérium részéről értekezleteken résztvevő kiküldöttek
a miniszter, főosztályvezető, osztályvezető álláspontját 
képviselhetik.

2. / Osztályvezető álláspontját bármely értekezleten az általa
erre felhatalmazott megbízottja képviselheti.

3. / Főosztályvezető álláspontját bármely értekezleten az általa
erre felhatalmazott megbízottja képviselheti.

4. /A miniszter /a belügyminisztérium/ álláspontját bármely érte
kezleten csak az képviselheti, akit az illetékes főosztály
vezető a minisztérium titkársága felkérésére erre kijelölt. 
Ennek biztosítása érdekében minden olyan értekezletre szóló 
meghívót, amelyen a miniszter álláspontjának képviseletét 
kívánják, vagy amelyeken az szükséges, a minisztérium tit
kárságához kell eljuttatni, illetve telefonon, vagy szóban 
történt ilyen meghívást azzal azonnal közölni kell. Ezek a 
személyek az értekezlet lefolyásáról, a hozott határozátokról 
a minisztérium titkársága utján a miniszternek jelentést adnak.

5. / Az értekezleteken résztvevő személyek csak olyan kérdésekben
foglalhatnak állást, amelyekre felhatalmazásuk kiterjed. 

ÁBTL - 4.2 - 0200/1953. Min. T itk. TÜK /27



ÁBTL - 4.2 - 0200/1953. Min. T itk. TÜK /28

- 25 -

6./ Állandó jellegű bizottságokban a minisztériumot csak a minisz- 
ter által ezzel írásban megbízott személy képviselhetik
A minisztériumot különböző ilyen bizottságokban képviselő sze
mélyekről a minisztérium titkársága nyilvántartást vezet.

B./ Társszervek jogszabályterveze-
teinek észrevételezése.

1. / A társszervek által készített minisztertanácsi előterjesztések
hez és a belügyminiszterrel együttesen kiadandó utasításokhoz 
hozzájárulást csak a miniszter vagy az illetékes miniszter
helyettes adható Más minisztereknek /országos szervek vezetői
nek/ a belügyminiszterrel egyetértésben kiadandó utasításaihoz 
hozzájárulást a miniszter/ vagy az illetékes miniszterhelyet-

. tes és a minisztérium titkárságának vezetője adhat.

2. / A társszervek egyéb miniszteri, vagy főosztályvezetői utasításai
hoz a fentieken kívül csak az illetékes főosztályvezetők, il
letve az általuk ezzel megbízott személyek adhatnak hozzájáru
lást, tehetnek észrevételt.

3. / A minisztériumba véleményezés, hozzájárulás végett érkező
összes jogszabálytervezetet a minisztérium titkárságához kell 
irányi tani.
A 2. és 3. pontba foglalt rendelkezés a helyi tanácsok főosz-
tályára nem vonatkozik.

4. /,A minisztérium titkársága véleményezés végett minden terveze
tet a tervezet tárgya szerint illetékes főosztályvezetőnek 
küld meg. A főosztályvezető a tervezetet írásbeli észrevétele

ivel együtt a titkárság által megadott határidőig köteles 
annak visszaküldeni.

VIII. A MINISZTÉRIUM_BELSŐ RENDJE.

A./ Ügyeleti szolgálat a minisztéri-
umban.

/Későbbi időpontban kiadandó utasításomban szabályozom./

B./ A minisztériumba történő be és
kilépés szabályozása.

1. / A B.M. épülettömbjébe a belügyminisztérium dolgozói negyed
évenként érvényesített fényképes belügyminisztériumi igazol
vány felmutatása mellett léphetnek be és ki.

2. / A szolgálatot teljesítő őr a be, illetve kilépés alkalmával
a következőket köteles ellenőrizni:
a./ az igazolvány érvényességét,
b./  az igazolványban lévő fénykép és / be és kilépő/ személy- 

azonosságát, 
c./ az igazolvány és az igazolványban lévő érvényesítő szel

vény sorszámának azonosságát.
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3./ A minisztérium dolgozói a szolgálatot teljesítő őrnek a be és 
kilépés szabályainak betartására vonatkozó utasításait vita nél
kül, maradéktalanul kötelesek végrehajtani. Ha a szolgálatot 
teljesítő őr ellen bármilyen panasz merül fel, azt a dolgozók 
főosztályvezetőjüknek kötelesek jelenteni.

4. / Belügyminisztériumi fényképes igazolványt kizárólag a személyzeti
főosztály nyilvántartási alosztálya állíthat ki. Az igazolvány 
adataiban történő bárminemű változást, átvezetést ugyancsak a 
nyilvántartási alosztály eszközölhet.

5. / Új alkalmazás, vagy alsóbb szervektől állandó szolgálattételre
történő berendelés esetén a főosztályok kötelesek az alkalmazás- 
ra, illetve berendelésre vonatkozó rendelkezés másolatának má
sodpéldányát, a berendelés, illetve új alkalmazás esetén azon
nal a személyzeti főosztály nyilvántartási alosztályának továb
bítani. A nyilvántartási alosztály csak ennek ellenében állít
hatja ki a belügyminisztériumi fényképes igazolványt.

Ideiglenes belépési igazolvány.

6. / 1 hónapi időtartamra ideiglenes belépési igazolványt lehet ki
állítani a következő személyelmek:
a./ a belügyminisztériumba ideiglenesen berendelt dolgozók ré- 

szére.
b. / a minisztériumban dolgozó, de nem a minisztérium kötelékébe

tartozó személyek részére,/büfések, tatarozó vállalat dol
gozói stb./ 

c. / felsőbb hatóságok és a társhatóságok azon dolgozóinak, akik
nek gyakran kell a belügyminisztériumban megfordulniok /ÁÉK 
revizorok, Minisztertanács Hivatala dolgozói/.

d. / a minisztérium Budapesten székelő külső szervei azon dolgo
zói részére, akik rendszeresen megfordulnak a minisztérium
ban /kézbesítők, állandó futárok/.

7. / Az ideiglenes belépési igazolványt is kizárólag a személyzeti
főosztály nyilvántartási alosztálya állítja ki, az illetékes 
főosztályvezetők, Min. Titkárság vezetője írásbeli kérése alap
ján.

8. / Az ideiglenes belépési igazolvánnyal történő be és kilépés ese
tében az őr a következőket köteles ellenőrizni:
a./ az igazolvány érvényességét,
b./ köteles kérni a munkaadói fényképes igazolványt, amelynek 

adatait az ideiglenes belépő adataival egyezteti.

Belépési igazolványok bevonása.

9. / A szolgálati, vagy alkalmazási viszony megszűnésekor a belépési
igazolványok bevonásával kapcsolatosan a következő eljárást kell 
folytatni: 
a./ az illetékes főosztályvezető köteles a szolgálati viszony 

megszűnésekor az igazolványt azonnal bevonni és azt a szol
gálati viszony megszűnését igazoló rendelkezés egy példányá
val együtt a személyzeti főosztály nyilvántartási alosz
tályának megküldeni, a nyilvántartásból történő törlés 
végett. Ugyanakkor a főosztályvezető köteles utasítani az 
illető személyt, hogy szolgálati viszonyát megszüntető ren
delvényével együtt jelentkezzen a személyzeti főosztály 
nyilvántartási alosztályánál, ahol annak alapján részére 
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egyszeri kilépésre szóló engedélyt adnak ki. Az őr ilyen ki
lépési engedélyt köteles a kilépéskor bevonni.

10. / Az ideiglenes belépési igazolványokat a következőképpen kell
bevonni:
a./  az igazolvány kiadásakor a főosztályvezető köteles felhív

ni annak a személynek a figyelmét, akinek az igazolványt 
kiadja, hogy az igazolványt annak lejártakor, vagy a fela
data elvégzésekor /munkálatok elvégzése, vagy munkálatok 
végleges befejezése/ köteles visszaszolgáltatni az ille
tékes főosztályvezetőnek. Amennyiben az igazolvány még 
nem járt le, vagy a feladatát még nem végezte el az illető 
személy, de a minisztériumba történő további belépése nem 
kívánatos, abban az esetben a főosztályvezető vonja be az 
ideiglenes belépési igazolványt. Mindezekben az esetekben 
a főosztályvezető a bevont igazolványokat köteles a személy
zeti főosztály nyilvántartási alosztályának visszaküldeni.

Az igazolványok érvényesítő szelvényeinek kicserélése.

11. / A belügyminisztériumi fényképes igazolványok érvényesítő szel
vényeinek kicserélése negyedévenként a következőképpen történik:
a. / minden főosztályvezető a tárgynegyedév utolsó hónapjának

24 napjáig köteles a személyzeti főosztály nyilvántartási 
alosztályának a főosztály állományába ténylegesen szolgála
tot teljesítőkről kimutatást megküldeni 2 példányban a kö
vetkező adatokkal: név, beosztás, igazolvány szám.
A nyilvántartási alosztály a kimutatásokat köteles ellen
őrizni a saját nyilvántartása alapján, hogy a főosztályok 
által adott adatok a tényleges helyzetnek megfelelnek-e. 
Ennek ellenében a kimutatások egyik példányával a személy
zeti főosztály nyilvántartási alosztálya kiadja a következő 
negyedév érvényesítő szelvényeit, a hó 26. napjáig.

b. / Az így megkapott érvényesítő szelvények szétosztásáról az.
illetékes főosztályvezető köteles gondoskodni úgy, hogy az 
érvényesítő szelvényeket a dolgozók a hónap utolsó napjáig 
kézhez kapják. Ennek megtörténtét a nyilvántartási alosz
tály által visszaküldött kimutatáson aláírásukkal igazolni 
kötelesek.
Az elmúlt negyedév érvényesítő szelvénye a hónap utolsó 
napjával érvényét veszti.
A bevont és érvényét vesztett szelvényeknek összegyűjtésé
ről a főosztályvezetők gondoskodjanak olyképpen, hogy a 
következő hónap 6. napjáig a nyilvántartási alosztálynak a 
jegyzék kíséretében adják le.
Az új érvényesítő szelvények a hónap 1 napjának reggelével 
lépnek érvénybe.

Külső személyek be és kilépése a minisztériumban.
A minisztériumba a külső személyek belépése és kilépése a kö
vetkezőképpen történik.
BELÉPÉS
Társminisztériumok, országos hatóságok, belügyminisztérium alá- 
rendelt szervek dolgozói hivatalos ügyben, hivatalos időben 
a következőképpen léphetnek be:
a./ Az ügyintéző dolgozó jelen utasításomhoz mellékelt szolgála

ti jegyen előzőleg kéri a belépés engedélyezését.
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A szolgálati jegyet legalább a csoportvezetőnek láttamozni  
kell. Ezt a szolgálati jegyet le kell küldeni a belépőjegy  
irodához úgy, hogy a szolgálati jegy még a belépni kívánó  
megérkezése előtt odaérkezzen. 

b./  A belépőjegy iroda, ha megérkezik a belépni kívánó, köteles  
előzőleg azt az ügyintézőt telefonon felhívni, aki kérte a 
belépő személy beengedését és köteles megkérdezni azt, hogy 
fogadhatja-e az illető személyt. Ha igen, akkor a belépni 
kívánó személy részére fényképes személyazonossági igazolvány 
felmutatása ellenében köteles a belépőjegyet kiállítani.

c./  Ugyanez vonatkozik az alárendelt szervek dolgozói egyszeri 
berendelés alkalmával történő belépésére is,

12. / Magánfelek belépése a következőképpen történik:
Magánfelek belépése is a minisztériumba kizárólag csak hivatalos 
ügyben és hivatalos időben történhet. A minisztériumba belépni 
kívánó magánfeleket a minisztériumon kívül elhelyezett tájékoz- 
tató iroda fogadja. A tájékoztató iroda a magánfelekkel meg
beszéli kívánságukat, ha a belépést indokoltnak tartja a tájé
koztató iroda, akkor előzőleg felszól az illetékes ügyintézőhöz, 
hogy tudja-e fogadni, amennyiben igen, akkor a tájékoztató iroda 
engedélye alapján a belépőjegy iroda köteles belépési engedélyt 
kiállítani.
Ebben az esetben a belépőjegy irodának nem kell felszólni tele- 
fonon az ügyintézőhöz.
KILÉPÉS

13. / Az egyszeri belépési engedéllyel történő kilépést a következők-
ben szabályozom:
a. / A minisztérium részlegeit sorszámmal ellátott kilépő bélyeg

zővel kell ellátni.
Egy osztályon belül az indokoltságnak megfelelően több 
bélyegzőt is ki lehet adni, azonban ebben az esetben a 
bélyegzők sorszámainak azonosnak kell lenni.

b. / A kilépés alkalmával a belépési engedély kilépési rovatát
csak az az ügyintéző töltheti ki, akihez jött az illető 
személy. Kivételt képez okkor, ha az ügyintézőnek időközben 
halaszthatatlan sürgős ügyben el kellett távoznia. Ebben az 
esetben kizárólag csak az osztály vezetője, illetve helyet
tese írhatja alá a kilépőt.
A belépőjegyre csak annak az osztálynak a kilépő bélyegzőjét 
szabad rátenni, amelyik osztályra az illető személy jött, 
vagyis a bélyegző számának meg kell egyezni a belépőjegy 
bal felső sarkába a belépőjegy iroda által kézzel ráírott 
számjeggyel.
Ha az ügyfélnek hivatalos ügye intézése érdekében más osz
tályra is át kell mennie, akkor az az ügyintéző, akihez 
a belépőjegy ki lett állítva, a belépőjegy hátlapjára a 
következő szöveget írja:

"...osztályra irányítottam”, aláírja és az osz
tály kilépő bélyegzőjével ellátja.
Ebben az esetben a kilépés megtörténtét, idejét az az ügy
intéző köteles igazolni, akinél az ügyintézése befejezést 
nyert. Ugyanez a szerv köteles kilépő bélyegzővel ellátni. 
Az egyszeri be és kilépésre szolgáló belépési jegyek el
lenőrzésére, az őr feladatára vonatkozólag az épületparancs
nokság külön utasítást kap.
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A minisztérium épületébe egyszeri alkalommal, belépő személyek 
részére kiállítandó belépőjegyek különböző színben készülnek, 
annyi színben, ahány bejárata van a minisztériumnak, A külön
böző színű belépőjeggyel csak meghatározott és a belépőjegyen 
is feltüntetett bejáraton lehet a minisztériumba belépni, és 
onnan távozni.

14. /A rendszeres havi értekezletekre az alárendelt szervek vezetői
részére továbbra is érvényben marad a csoportos belépés azzal, 
hogy az értekezletet tartó főosztály az értekezletet, megelőző 
napon köteles az értekezletre- meghívottak névsorát és beosztá
sukat az épületparancsnokságnak kimutatásban leadni.
Csoportos belépés csak 10 főnél több belépő esetében adható ki.

15. /A minisztérium területére a fentieken kívül még a következő
igazolványokkal lehet megfelelő ellenőrzés után a minisztérium
ba be, illetve kilépni:
MDP. Központi Vezetősége által kiállított - Pártközponti - iga
zolvánnyal,
Országgyűlési képviselői igazolvánnyal,
ÁVH. igazolvánnyal.

16. /Mindennemű postai küldeményeket, leveleket, csomagokat, távira
tokat stb, a belépőjegy iroda mellett lévő "Levelek átvétele" 
helyiségbe szabad leadni, illetve átvenni. Kivételt képez a 
minisztérium főpénztára részére érkező hivatalos pénzkülde
mények, amelyekkel kapcsolatban továbbra is az eddigi gyakor
lat marad érvényben.

17./A tűzoltóság tagjai és a mentők esetleges tűzoltás, illetőleg 
mentés céljából hívásra az épületbe belépőjegy nélkül lép
hetnek be. Ilyen esetben azonnal jelentést kell tenni a 
minisztérium titkárságának.

18./Külföldi személyek belépését a minisztériumba a minisztérium 
titkárságának vezetője engedélyezi.
Tartózkodás a minisztérium épületében.

19./A minisztérium területén 22 órától másnap reggel 6 óráig a 
minisztérium dolgozói csak a főosztályvezető külön engedélyé
vel tartózkodhatnak. Kivételt képeznék a vezető állású dolgo
zók és az ügyeleti szolgálatra beosztottak, Ugyanez vonatkozik 
munkaszüneti nap előtti nap 22 órájától a következő munkanap

- reggel 6 órájáig.
Vegyes rendelkezések.

20. /A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az állampolgársági és
anyakönyvi osztályra, ahová az ügyfelek az állampolgársági 
osztály külön bejáratán belépési engedély nélkül beléphetnek 

. a félfogadási idő alatt.
21. /A belügyminisztériumi arcképes igazolványt a kézből kiadni

szigorúan tilos. Minden dolgozó saját személyében felelős az 
igazolvány gondos és biztonságos őrzéséért. Elvesztés esetén a 
dolgozó köteles azonnal jelentést tenni az épületparancsnok- 
ságnak az igazolvány számának közlésével együtt, valamint a 
főosztály vezetőjének.
A főosztályvezető azonnal köteles elrendelni a fegyelmi eljá
rást megelőző vizsgálatot.
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22,/  Minden főosztályvezető köteles gondoskodni arról, hogy a fe
jezet rendelkezéseit a főosztályon újonnan szolgálatba lépő 
minden dolgozó részletesen megismerje és elsaját-ítsa,

.................... főosztály.-........................ .osztály.

Szolgálati jegy.

Kérem. ..................................................  .t /munkahelye. 
......................................... ./a fenti. ........ .osztályra ..
......................................épület. . • .emelet. . . .szoba. ... én 
............................ órára beengedni.

dátum belépést kérő

Láttam:

csop.aló.vezető

C. / Csomagoknak a miniszterium épü
letébe történő behozatalának 
és kivitelének, szabályozása.

A BM. épületeibe csomagok behozatala és kivitele az alábbiak szerint 
történik:
BEHOZATAL.
1./  A belügyminisztérium dolgozói a belügyminisztérium épületeibe 

egyéni felszerelési tárgyakat /egyenruházati cikkek/ valamint 
a hivatali munkához és a szolgálat ellátásához szükséges tár
gyakat /könyvek, kiszállás céljára tisztálkodási eszközök, 
fehérneműk stb./ hozhatnak be.
Egyéb csomagokat a BM. épületébe a BM. dolgozói nem hozhatnak be, 

2®/ Külső szervek a minisztérium területére csak a minisztérium
által megrendelt árucikkeket hozhatnak be.

KIVITEL,
A Belügyminisztérium épületéből csomagok csak írásbeli engedéllyel 
vihetők ki, Az írásbeli engedélyen külön fel kell tüntetni a csoma
gok tartalmát is. Az engedély megadására az illetékes főosztályve- 
zető elvtársak jogosultak. A minisztérium tulajdonát képező lel
tári tárgyak /írógépek, bútor, szőnyegek, irodai felszerelések stb,/ 
kivitelére csak a gazdasági hivatal vezetője adhat engedélyt,
A konyha szükségleteit képező élelmiszer cikkek be és kiszállítása 
a Mérleg utcai kapun, a büfféhez érkező áru be, illetve
elszállítása a József Attila utcai kapun történhet.
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A csomagkiviteli engedély megadása kizárólag erre r célra rendsze
resített nyomtatványon történhet, amelyet a kiadott kilépési bélyeg
zővel el kell látni, 
A csomagkiviteli engedélyt indigóval, két példányban kell elkészíteni. 
A másolati példány az engedélyt adónál marad. Nem kell csomagkivi- 
teli engedély a dolgozók egyéni felszereléseit tartalmazó /irattáska, 
női kézitáska stb./tárgyakhoz.
A szolgálatot teljesítő őr mind a behozatalnál, mind a kivitelnél 
ellenőrizni köteles a csomag tartalmát. A csomag kivitelénél az őr 
azt is köteles ellenőrizni, hogy a csomag tartalma megegyezik-e az 
engedélyen felsoroltakkal. Az olyan csomagokat, amelyeknek tartalma 
kívülről nem állapítható meg, az őr kívánságára ki kell nyitni.
A csomag kiviteli engedélyeket a szolgálatot teljesítő őr előzetes 
felhívása nélkül köteles mindenki az őrnek átadni.

D./  Személyi változások nyilvántartása

1. / A minisztérium személyi állományában történő változásokat a sze
mélyzeti főosztály nyilvántartási alosztálya tartja nyilván.

2. / A minisztérium személyi állományában bekövetkező változásról a
főosztályok 2 példányban készített jelentést kötelesek leadni 
a személyzeti főosztály nyilvántartási alosztályának.

3./ A nyilvántartás, folyamatos vezetése és pontosságának biztosí
tása érdekében a rendszeresített “változási értesítőn" a személy
zeti osztály nyilvántartási alosztályával a változástól számított 
48 órán belül közölni kell, ha
a. / valamely dolgozó a minisztérium kötelékéből kiválik,
b. / valamely dolgozót egyik főosztályról más főosztályra helyez

nek át,
c. / valamely dolgozó a minisztériumba újonnan belép,
d. / valamely dolgozó neve, lakcíme, vagy telefonszáma megváltozik.
e. / a jelentést az a főosztály teszi meg, amelyhez a dolgozó ér

kezett vagy amelytől távozott.
4. / A változásokat a főosztályoknál vezetett nyilvántartáson is ke

resztül kell vezetni.
5. / Minden főosztályon /titkárságon, ellenőrzési osztályon/ a főosz

tályvezetők titkárságán dolgozók közül ki kell jelölni azt a sze
mélyt, aki a főosztályvezető személyes felelőssége mellett a meg
szabott feladatokat végrehajtja, a főosztályon maradó nyilvántar
tást kezeli, azon a változásokat átvezeti és a változási értesí
téseket kiállítva a személyzeti főosztály nyilvántartási alosztá
lyához továbbítja,

6. / A nyilvántartási alosztály a megküldött jelentések egyik példá
nyát minden esetben /naponként összegyűjtve/ köteles eljuttatni 
a közrendészeti főosztály információs és híradó osztályának.

7./ A személyzeti főosztály nyilvántartási alosztálya a vezetett 
nyilvántartásból felvilágosítást csak a miniszternek, miniszter
helyetteseknek, a PB. titkárának, főosztályvezetőknek /titkárság, 
ellenőrzési osztály vezetője/ és az osztályvezetőknek adhat,
A teljes nyilvántartást a személyzeti főosztály nyilvántartási 
alosztálya a miniszteren kívül senkinek sem adhatja ki.

8./  A nyilvántartást köteles az alosztály “szigorúan titkos“-ként 
kezelnie
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3./  Szabadságok rendje.

1. / A minisztérium dolgozói részére évi rendes szabadságukat úgy
kell kiadni, hogy az a minisztérium zavartalan működését ne aka
dályozza. Ennek biztosítása végett minden évre az év kezdete előtt 
minden főosztályon, osztályon, alosztályon és csoportban szabadsá
golási ütemtervet kell készíteni,.

2. / A szabadságolási ütemtervet a dolgozók kívánságainak figyelembe
vételével úgy kell elkészíteni, hogy a hivatali egységek munkáját 
a szabadságok ne gátolják. Ennek, érdekében a szabadságokat az év 
Összes hónapjára egyenletesen kell elosztani. Lehetőleg biztosíta- 
ni kell azt, hogy egy hivatali csoport dolgozói közül egyszerre 
csak egy dolgozó legyen szabadságon.

3. / A szabadságolási ütemterv két részből álljon:
a. / Az I. részben hónapokra ütemezve, fel kell név szerint tüntetni,

hogy a dolgozók nettől meddig veszik ki szabadságukat.
b. / A II. részben fel kell tüntetni azt, hogy havonként hány dol

gozó lesz szabadságon és hány dolgozó marad munkahelyén.

4. / Az osztály ütemtervét az alosztályok és csoportok ütemterve, a
főosztály ütemtervét az osztályoké alapján kell elkészíteni.

5./ A főosztályok szabadságolási ütemtervét a miniszter hagyja jóvá. 
Ennek érdekében minden főosztályvezető köteles minden év december 
20-ig a minisztérium titkárságához a főosztály következő évi sza- 
badságolási tervét benyújtani. 

6. / A főosztály éves szabadságolási terve alapján a negyedéves munka
tervvel együtt el kell készíteni a főosztály negyedévi szabadsá
golási ütemtervét. Ennek a tervnek összhangban kell lennie a ne
gyedéves munkatervvel.

7. / A főosztályok havi szabadságkeretét csak a miniszter változtathat
ja meg. A főosztály havi szabadságkeretén belül a főosztályvezető, 
az osztály szabadságkeretén belül az osztályvezető engedélyezhet 
változtatást.

8. / Bármely dolgozó évi rendes fizetett szabadságának következő év
re való átvitelét a miniszter engedélyezi.

F./ Gépkocsi használat. _

/Későbbi időpontban kiadásra kerülő utasításomban szabályozom./

G. / Telefon használat.

1./ A telefonok használatánál a legnagyobb éberséget kell tanúsítani. 
Házi és városi telefonon titkos, szigorúan titkos és bizalmas jel
legű adatokat nem szabad közölni.

2. / Távbeszélőn intézkedésre, érdemi állásfoglalásra csak kiadmányo
zási joggal rendelkező személy és csak kiadmányozási jogkörén 
belül jogosult.

3. / A “K” távbeszélő készüléket kizárólag az a személy használhatja,
aki részére azt kiadták.
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4. / A ”K” távbeszélőkönyvet használat után páncélszekrényben kell
tartani. E telefonszánok csak azokkal a személyekkel közölhetők, 
akiknek engedélyük van a készülékek használatára.

5. / Azon helyiségek ajtóit, ahol "K” távbeszélőkészülék van, bizton-
sági zárral kell ellátni és ezek kulcsait éjjelre az épületparancs- 
nokságnak kell átadni.

6. / A "X” telefon biztonságáért használója személyében felelős.

H./ Anyagellátás rendje.

1./ A minisztérium működéséhez szükséges irodaszerek, berendezési 
tárgyak és egyéb felszerelési cikkek beszerzéséről a gazdasági 
hivatal gondoskodik.

2./  Minden osztály havonta köteles a gazdasági hivatal által rendsze- 
resített igénylési jegyzéken az osztályvezető aláírásával bejelen- 
teni következő havi irodaszer igényét. A főosztály igényét a segéd - 
hivatal összesíti és a főosztályvezető aláírásával minden hó 20-ig 
a gazdasági hivatalhoz juttatja el.

3./ A gazdasági hivatal a főosztály igényeit a takarékosság szempont
jából felülvizsgálja és engedélyezi az igényelt anyagok kiutalását.

4. / A főosztályok segédhivatalai a kiutalt irodaszer mennyiséget a hó
1-6 napja között a központi anyagraktárban elismervény ellenében 
veszik át és szétosztják az osztályok között.

5. / A hónap közben felmerülő rendkívüli irodaszerigényt, valamint a
felszerelési és berendezési tárgyak iránti kérelmeket az osztály
vezető által aláirt szolgálati jegyen kell a gazdasági hivatallal 
közölni.

6. / A főosztályvezetők és az osztályvezetők, valamint a gazdasági hiva
tal az anyagok igénylése és kiutalása alkalmából gondosan őrködje
nek a takarékosság legteljesebb érvényesítésén. A gazdasági hiva
tal a főosztályok irodaszerrel való ellátását éves és negyedévi 
normák alapján biztosítja.

I./  A házi műhelyek működése.

1./ A házi műhelyek feladata a minisztérium elhelyezésére szolgáló 
épületek felszerelésének és berendezésének /vízvezeték, villany
vezeték, központi fűtő berendezés, felvonók, körforgók és egyéb 
gépi berendezések / - vállalatba adást nem igénylő - karbantar
tásával és kisebb javításával, továbbá az ingó leltári tárgyak 
/bútorok/ karbantartásával járó munkák elvégzése.

2./ A belügyminisztériumban a következő műhelyek működnek:
a./ lakatos, 

vízvezeték és 
villanyszerelő műhely,

b./ asztalosműhely. 

3./ A háziműhelyek a gazdasági hivatal irányítása alatt állanak.
Munkát kizárólag a gazdasági hivatal vezetője vagy megbízottja ál
tal lát tartozott szolgálati jegy alapján végeznek el.

4./ A műhelyek munkájának igénybevételét osztályvezető által láttamo-
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zott szolgálati jegyen kell kérni. A munka igénylésére vonat
kozó szolgálati jegyet a gazdasági hivatal bírálja el s a munka
 elvégzését a szolgálati jegyen engedélyezi, azt sorszámmal lát- 

ja el és nyilvántartásba veszi. Az engedélyezési záradékkal 
ellátott szolgálati jegyeket naponként - indokolt esetben so-
ron kívül - az érdekelt műhelyek vezetőihez juttatja el.

5. / A műhelyvezetők a szolgálati jeggyel engedélyezett munkákat a
műhelyek dolgozói között szétosztják és gondoskodnak arról, 
hogy a munkát a szolgálati jegyek érkezésének sorrendjében 
- a gazdasági hivatal által soron kívülinek jelzett munkát so- 
ron kívül- elvégezzék.

6. / Az anyagszükséglettel járó munkáknál a munkával megbízott
szakmunkás anyagigénylő lapot állít ki, melyet a műhelyvezető
vel láttamoztat, s utána a gazdasági hivatalnak bemutatja. 
A központi anyagraktár a gazdasági hivatal engedélyezési zá
radékával ellátott anyagigénylő lap alapján az anyagot kiadja.

7. / A szakmunkás a munka elvégzéséről minden esetben műhelymunkala
pot tartozik kiállítani, amelyet a munkanaplóhoz kell csatolni. 
A munka kifogástalan elvégzését és átvételét az igénylő szolgá
lati jegyen igazolja, amelyet a munkaláphoz kell csatolni.

8. / Minden szakmunkás egyéni munkanaplót köteles vezetni, amelybe
naponként bejegyzi az elvégzett munkákat. A műhelyvezetők és a 
gazdasági hivatal köteles rendszeresen ellenőrizni a munkanap
lókat.

9. / A munkálatokhoz szükséges anyagokat a központi anyagraktár ke
zeli. A gyakrabban előforduló, kisebb javítási munkákhoz szük
séges anyagokból a műhelyek kisebb kéziraktárt tarthatnak. 
A kéziraktárban tartható anyagokat és azok mennyiségét a gaz
dasági hivatal állapítja meg.

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. / Az államhatalom és az államigazgatás legfelsőbb szerveinek,
vagy a miniszternek a minisztérium működésére vonatkozó, vagy 
azt érintő, jelen szabályzat hatálybalépése után kiadott ren
delkezéseit a szabályzatba be kell vezetni, illetve a szabályza
tot annak megfelelően módosítani kell.

2. / A minisztériumnak azt a dolgozóját, aki jelen szabályzat rendel
kezéseit súlyosan megsérti, fegyelmi utón felelősségre kell 
vonni.

3. / Jelen szabályzat hatálybalépésével
a munkatervek készítését szabályozó 2.sz.,
és a BM-ben tartandó hivatali munkaértekezletekről szóló 5.sz. 

miniszteri határozat,
továbbá a havi jelentések elkészítéséről szóló 1902/1951.Min, 
Titk.sz., a kiadmányozási jogkör újabb szabályozása tárgyában 

kiadott 1211/1951.Min.Titk.sz.,
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a változás jelentések rendjét szabályozó 17-60/1952.sz.,
a kötelezettségvállalási és utalványozási jog gyakorlása szabályo

zása tárgyában kiadott 131-2/4/1952. IX/1.sz. és 
131-6/1952.sz.,

a belügyminisztériumba történő be- és kilépés szabályozásáról szóló 
13-364/1952.Min.Titk.sz.,

a csomagoknak a belügyminisztériumba történő behozatalának és kivi
telének szabályozásáról szóló 13-364/2/1952.Min.Titk.sz., 

az 1953. évi szabadságolási tervek elkészítése tárgyában kiadott 
13-464/1952.Min.Titk.sz,

és végül a háziműhelyek működését szabályozó 3.151-8-30/1952./IX.1. 
sz. miniszteri utasítások hatályukat vesztik.

Budapest, 1953. február hó 10.

Györe József s.k. 
belügyminiszter.

A kiadmány hiteléül

irodavezető.
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I.

A MINISZTÉRIUM MŰKÖDÉSÉNEK

ALAPELVEI.

1. / A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma munkáját a Magyar
Dolgozók Pártja politikájának, iránymutatásának, a Magyar 
Népköztársaság Alkotmányának és törvényeinek, valamint a fel
sőbb államhatalmi és államigazgatási szervek rendelkezéseinek 
megfelelően végzi.

Feladatai végrehajtása során szorosan együttműködik a többi 
minisztériummal és más országos szervekkel.

í

2. / A minisztérium elvi irányító szerv. A felsőbb szervek rendel
kezéseinek megfelelően kidolgozza és meghatározza az irányítá
sa alá tartozó szervek feladatait és irányítja azok végrehaj
tását, fejleszti ezen szerveket és operatív munkájukat, hogy 
mind alkalmasabbá váljanak á feladatok maradéktalan végrehajtásá
ra.

3. / A minisztérium a miniszter egységes irányítása alatt áll, a
minisztérium szervezetében és működésében egységes egész. Ezért 
a minisztérium főosztályai és ezen belül kisebb hivatali egy
ségei egymással a legteljesebb együttműködésben, összehangolva 
végzik irányitó tevékenységüket.

4./ A minisztérium minden dolgozója a rábízott feladatok végre
hajtásáért személyében felelős. Minden hivatali egység vezető
je felelős az irányítása alatt álló munkaterület eredményes 
működéséért, az irányítása alatt álló dolgozók neveléséért, 
munkájáért. Különösképen érvényesülnie kell annak az elvnek, 
hogy " a vezető az elsőszámú káderes és első számú oktató".

5. /A minisztérium működésének alpvető feltétele minden dolgozó
öntudatos fegyelme. Minden dolgozó kötelessége a hivatali 
elöljáróitól kapott feladatok, utasítások, parancsok, határo
zatok maradéktalan végrehajtása. Minden hivatalvezető köteles
sége a feladatok, az utasítások, parancsok, határozatok, vég
rehajtásénak biztosítása, elsősorban a rendszeres ellenőrzés 
utján.

6. / A minisztérium minden dolgozójának kötelessége a minisztérium
egész működési területén az éberség követelményeinek követ
kezetes betartása és betartatása. Különös gondot kell for
dítani az államtitok és a hivatali titok megőrzésére.

7. / A minisztériumban állandó, tervszerű harcot kell folytatni a
bürokrácia minden maradványa ellen. A minisztérium irányitó 
munkájának állandó tökéletesítésével, a minisztériumnak a 
dolgozó tömegekkel és az irányítása alá tartozó szervekkel 
való kapcsolatának elmélyítésével és a minisztérium helyes, 
feszes létszámának kialakításával biztosítani kell a minisz
térium új, bürokrácia-mentes, szocialista munkamódszerének ki
alakítását. __________

ÁBTL - 4.2 - 0200/1953. Min. T itk. TÜK /42



- 2 -
♦

Minden vezetőnek kötelessége, hogy irányitó munkájának állandó 
fejlesztésével és beosztottjai politikai és szakmai nevelésé
vel harcoljon az irányítása alatt álló területen a bürokrácia 
ellen. Kötelessége, hogy a dolgozókat a bürokrácia elleni harc
ra nevelje. 

8./  A minisztérium minden dolgozójának kötelessége munkaterületén 
a legnagyobb takarékosság érvényesítése. Minden dolgozónak, de 
különösen minden vezetőnek takarékoskodnia kell a létszám terén, 
a dolgozó nép államának pénzével és minden anyagi értékével. 
A takarékosság nem reszortfeladat és nem időszaki feladat, ha
nem a minisztérium működésének és minden dolgozó munkamódsze
rének alapvető jellemvonása.

II.

A./  Kiadmányozási jog.

A kiadmányozási jog azt határozza meg, hogy egyes hivatalvezetők 
az ügyek milyen körében dönthetnek.

1./ A miniszter személyes kiadmányozására fenntartott ügyek:
A Belügyminisztérium által a Minisztertanács részére készített 
előterjesztések. 
A Minisztertanács elnöke, elnökhelyettesei, a miniszterek, az 
országos államigazgatási szervek vezetői, s a külföldi magyar 
követek saját kezéhez címzett átiratok, valamint azokra az ira
tokra adott válaszok, amelyeket az említettek a miniszterhez 
címezve saját kezűleg írtak alá.
A minisztérium valamennyi dolgozóját érintő jelentős ügyek.
A minisztérium irányítása alá tartozó valamennyi szervre vonat
kozó oly rendelkezés, amely a lakosság széles körét nem érinti. 
A belügyminisztérium működésének, munkájának egészét, vagy több 
különböző miniszterhelyettes felügyelete alá tartozó főosztály 
működését, munkáját érintő ügyek.
Egy főosztály, vagy irányítása alatt álló összes szerv főfelada
tait, működésének, szervezetének munkamódszerének, fejlesztésé
nek alapvető kérdéseit érintő és egyéb e szervek egészére, 
vagy azok egy részére kiható elvi jelentőségű kérdés.
Más minisztereknek a belügyminiszterrel együttesen kiadandó 
utasításaihoz hozzájárulás.
A minisztérium szervezetének és egyes szervei ügykörének meg
változtatásában való döntés.

2./  A miniszter első helyettese a miniszter akadályoztatása esetén 
a miniszter kiadmányozási jog át gyakoroÍja.

3./ A miniszterhelyettesek részére fenntartott ügyek.
A felügyeletük alá rendelt főosztályok valamennyi dolgozóját 
érintő jelentős ügyek.
A felügyeletük alá tartozó főosztályok, vagy egy részük és azok 
irányítása alá tartozó szervekre vonatkozó, a miniszternek fent 
nem tartott jelentős kérdések.
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Más miniszternek a belügyminiszterrel együttesen, vagy egyet
értésben kiadandó utasításaihoz hozzájárulás, amennyiben az 
utasítás a felügyelete alá tartozó főosztályok valamelyikének 
feladatkörét, működését érinti.

4./ A minisztórium titkársága vezetőjének a feladatkörébe utalt 
ügyek tekintetében főosztályvezetői kiadmányozási joga van. Ezen
túl dönt a miniszternek fent nem tartott, a minisztérium belső 
életére, rendjére vonatkozó ügyekben. Hozzájárulást adhat más 
minisztereknek a belügyminiszterrel egyetértésben kiadandó utasí
tásaihoz.

5. /A. főosztályvezetők kiadmányozási joga kiterjed
a miniszternek és a miniszterhelyetteseknek fent nem tartott, 
a főosztály egészét, valamint az irányítása alá tartozó szervek 
egészét érintő ügyekre.  
A főosztály több osztályát érintő ügyekre.
A főosztály egyes osztályai feladatkörébe tartozó olyan jelen
tős ügyekre, amelyeket a főosztályvezető magának tart fent.

6. / Az ellenőrzési osztály vezetőjének az osztálya feladatkörébe
utalt ügyekben főosztályvezetői kiadmányozási joga van.

7./ Az osztályvezetők, önálló csoportvezetők és önálló alosztály
vezetők kiadmányozási joga kiterjed
az osztály /önálló alosztály, önálló csoport/ feladatkörébe 
tartozó, a főosztályvezető, vagy annak magasabb elöljárója ré
szére fent nem tartott ügyekre. Általános érvényű, az irányítá
suk alatt álló szervek egész működését érintő ügyekben nem dönt
hetnek, kiadmányozási joguk nem terjed ki szakterületük elvi 
kérdéseire.

8. / A főosztályvezető helyettes és osztályvezető helyettes kiadmányozá
si jogköre a főosztályvezető ill. az osztályvezető távolléte, 
vagy akadályoztatása esetén annak kiadmányozási jogával azonos.

9. / A nem önálló alosztályvezetők kiadmányozási joga, azonos az osz-
tályvezetőjevel, nem terjed ki azonban azokra az ügyekre, 
amelyeket az osztályvezető általában, vagy esetenként magának 
tart fent. 

csoportvezető, előadó /főelőadó, segédelőadó/kiadmányozási 
joga a csoport, előadó feladatkörébe tartozó ügyekben a közbe
eső intézkedésekre terjed ki.

11. / Minden vezetőt megilleti összes alárendeltje kiadmányozási joga,

12. / A miniszter, miniszterhelyettesek, a főosztályvezetők és osz
tályvezetők általában és esetenként a fentiek alapján megha
tározzák a maguk részére fenntartott ügyek köret.

15./  A főosztályvezetők a kiadmányozási jogkört - a fenti elveknek 
megfelelően - főosztályukra vonatkozóan részletesen szabályozzák

B./  Személyzeti hatáskör.

/Későbbi időpontban kiadandó utasításomban szabályozom./
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C. / Fegyelmi jogkör.

/Későbbi időpontban kiadandó utasításómban szabályozom./

D. / A minisztérium szervezetének és
ügykörének megváltoztatása.

1. / A minisztériumban új főosztály vagy önálló osztály létrehozása,
vagy meglévők megszüntetése kérdésében a Minisztertanács dönt.

2. / A minisztériumban bármely új osztály, önálló csoport, alosztály
és csoport' létrehozása, vagy meglévők megszüntetése kérdésében 
a miniszter dönt.

3. / Egyes feladatoknak egyik főosztály ügyköréből másik főosztály
ügykörébe vagy egy főosztályon belül egyik osztály /önálló 
csoport/ ügyköréből, másik osztály /önálló csoport/ ügykörébe 
történő átadása kérdésében a miniszter dönt.
Osztályon belül egyes feladatoknak egyik alosztály ügyköréből 
másik alosztály ügykörébe történő átadása kérdésében a főosz
tály felett felügyeletet gyakorló miniszterhelyettes, ha a fő
osztály közvetlenül a miniszter irányítása alá tartozik-, a fő
osztályvezető dönt.
Osztályon belül egyes feladatoknak egyik csoport ügyköréből 
másik csoport ügykörébe történő átadása kérdésében a főosztály
vezető döntő

4./ A minisztérium feladatköréből egyes feladatoknak a minisztérium 
irányítása alá tartozó szervek feladatkörébe történő leadása 
kérdésében a miniszter, egyes kevésbé jelentős feladatok ese- - 
tőben az illetékes miniszterhelyettes, a miniszter közvetlen 
irányítása alá tartozó főosztályokon a főosztályvezető dönt.

5./  Új szerv létrehozásakor a döntési joggal felruházott személy 
dönt a szerv ügykörének, szervezetének, létszámának és irányí
tásának kérdéseben, intézkedik a szervezés anyagi feltételeinek 
biztosításáról.

E. / Kötelezettségvállalási és utal
ványozási jog.

1./ Kötelezettségvállalási jog illeti meg a minisztert a miniszté
rium valamennyi költségvetési címének összes alrovatára.

2./ Kötelezettségvállalási jog illeti meg a miniszterhelyetteseket 
a felügyeletük alá tartozó főosztályok valamennyi költségvetési 
címének összes alrovatára. A miniszter I. helyettesét a minisz
ter távolléte vagy akadályoztatása esetén a miniszter kötele
zettségvállalási joga illeti meg.

3./ a főosztályvezetőket és helyetteseiket értékhatárra való tekin
tet nélkül a főosztályuk által érdekelt költségvetési cinnek 
valamennyi alrovatára, 

4./ a minisztérium titkárságának vezetőjét értékhatárra való te
kintet nélkül a “minisztérium" cím valamennyi alrovatára.
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5./ a személyzeti főosztály vezetőjét és helyettesét értékhatárra 
való tekintet nélkül a belügyi tárca valamennyi költségvetési 
cinének bérjellegű alrovataira,

6./ az anyagi főosztály vezetőjét és helyettesét értékhatárra való, 
tekintet nélkül a központi jellegű anyagbeszerzésekre az anyagi

 főosztály rendelkezésére bocsájtott hitelkeretek terhére.

7./ A főosztályvezetők és helyetteseik alkalmazottak felvételével 
kapcsolatos kötelezettséget csak a személyzeti főosztály veze
tőjével egyetértésben vállalhatnak,

8./ 50.000 Ft. egyedi értékhatárig kötelezettségvállalási jog illeti 
meg a bérjellegű alrovatok kivételével a: 
gazdasági hivatal, 
a szociálpolitikái, 
az igazgatási főkönyvelőség, 
a közrendészeti anyagi, 
tűzrendészeti anyagi,
a légoltalmi anyagi, bv. anyagi, valamint az anyagi főosztály 
üdültetési osztályának vezetőit és helyetteseit az osztályuk 
által érdekelt költségvetési címek valamennyi alrovatára 
a közrendészeti, tűzrendészeti, légoltalmi főosztályok személy
zeti osztályainak vezetőit és helyetteseit a személyzeti és az 
illetékes főosztály vezetője által meghatározott jogkörben, az 
érdekelt költségvetési cím bérjellegű alrovataira, továbbá az 
anyagi főosztály anyagellátási osztályának vezetőjét az anyagi 
főosztály rendelkezésére bocsájtott beszerzési hitelkeretek ter
hére.

9./ Kötelezettségvállalási okiratok érvényességéhez a főosztályiing 
illetékes főkönyvelőség ellenjegyzése szükséges.

10. / A költsegvetésileg nem biztosított, tehát póthiteligényt jelen
tő kötelezettségek esetében az ellenjegyzés csak a minisztérium 
főkönyvelősége vezetőjének előzetes hozzájárulása esetén esz
közölhető.

11. / A közrendészeti, tűzrendészeti, légoltalmi és büntetésvégrehaj
tási főosztályoknál az alkalmazottak felvételével kapcsolatos 
kötelezettségek vállalásához az illetékes főkönyvelőség ellen

jegyzése nem szükséges, azonban ezen főosztályok vezetői kizáró
lagosan felelősek azért, hogy a költségvetésben"megállapitott 
létszám és törzsilletmény keretek betartassanak. Ezt a felelős
séget nem érinti az sem, ha ezek a főosztályok az alkalmazott 
felvételi jogkört részben alegységeik vezetőire ruházzák át.

12./ Az anyagi főosztály vezetője és helyettese, valamint az anyagi 
főosztály anyagellátási osztályának vezetője által kiadott köte
lezettségvállalási okiratok ellenjegyzését az anyagbeszerzési 
központok pénzügyi alosztályai végzik.

13./ Kiküldetések elrendelésére és a kiküldetési rendelvények /menet
levél nyíltparancs/ aláírására a főosztályvezetők és osztály- 
vezetők jogosultak. A főosztályvezetők kötelesek gondoskodni ar
ról, hogy az egyes főosztályokon belül, a dolgozók kiküldetéséről 
szóló 33/1951./I.21./M.T.SZ.rendelet 3. §-nak /g/ bekezdésében
előírt nyilvántartást pontosan vezessek. A kiküldetési rendel
vény /menetlevél, nyíltparancs/ a kiküldetésekről vezetett nyil
vántartásban való bevezetése nélkül nem adható ki.
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A feljegyzés a kötelezettségvállalásokhoz szükséges ellenjegy
zéssel egyenértékű.

14. / Utalványozási jog illeti meg a minisztert, a minisztérium vala
mennyi költségvetési címének összes alrovatára.

15. / Utalványozási jog illeti meg a miniszterhelyetteseket a felü
gyeletük alá tartozó főosztályokat érintő valamennyi költségve- 
tési cím összes alrovatára. A miniszter I. helyettesét a minisz
ter távolléte vagy akadályoztatása esetén a miniszter utalvá
nyozási joga illeti meg.

16. / Értékhatárra való tekintet nélkül utalványozási jog illeti meg
a közrendészeti, tűzrendészeti, légoltalmi, büntetésvégrehajtási 
és igazgatási főosztályok főkönyvelősége és a gazdasági„hivatal 
vezetőjét és helyettesét a kezelésükben lévő költségvetési cí
mek Összes alrovatára.

17. / A rendőrség közgazdálkodási kölcsönvagyona terhére utalványo-
zásra a miniszteren kívül kizárólag csak az illetékes minisz
terhelyettes, vagy a minisztérium főkönyvelőségének vezetője 
jogosultak.

18. / A közigazgatási incassó renszerben teljesített kifizetésekét
- amennyiben az annak alapját képező kötelezettségvállalás a 
főkönyvelőség előzetes ellenjegyzése mellett történt - érték- 
határra való tekintet nélkül az illetékes főosztály főkönyvelő
ségének vezetője, vagy helyettese utalványozza.

19. / Ellenjegyzés nélkül kiadott’ kötelezettségvállalások incassó
kifizetésének utalványozására a miniszteren kívül kizárólag 
a minisztérium főkönyvelősége vezetője jogosult.

20./ A beruházási incassó rendszerben történő kifizetések módjáról
- az erre vonatkozó jogszabályok alapján - a VIII. Terv és be-
ruházási főosztály vezetője intézkedik. 

III.

A KOLLÉGIUM FELADATA ÉS MŰKÖDÉSE

l./A  kollégium a miniszter tanácsadó és véleményező szerve, mely 
a miniszter által kijelölt állandó és állandó jelleggel meg
hívott tagokból áll. A kollégium, üléseire eseténként, egyes 
napirendi pontok tárgyalásához a miniszter döntése alapján 
olyan személy is meghívható, aki a kollégiumnak nem tagja.

2./  A kollégium elé kell terjeszteni a minisztérium egészét, vagy 
egyes szakterületeit érintő jelentős, illetőleg elvi ügyeket. 
A kollégium üléseinek napirendjét a kollégium által elfogadott 
és a miniszter által jóváhagyott negyedéves munkaterv határozza 
meg. Az előterjesztett ügyekben - a kollégium meghallgatása 
után - a miniszter határoz.

3./ A kollégium üléseit hetenként hétfői napon tartja, 
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4,/  A kollégium munkatervét elfogadás végett a Minisztérium 
Titkársága terjeszti a kollégium elé. A főosztályvezetők 
kötelesek minden negyedévet megelőző hónap 15. napjáig a 
Minisztérium Titkárságával írásban közölni azt, hogy a negyed
évben milyen tárgyban és milyen időpontban kívánnak kollégiu
mi előterjesztést készíteni. Ezt a javaslatot a főosztályok 
negyedéves munkatervivel együtt kell a Titkárságnak megkülde
ni. A munkatervi javaslatot a Titkárság a főosztályvezetők ja
vaslatai alapján állítja össze. A Pártbizottság titkárának, az 
ellenőrzési osztály vezetőjének és a Minisztérium Titkársága 
vezetőjének joga van a főosztályvezetőkkel való megbeszélés 
alapján javaslatot tenni kollégiumi előterjesztések készítésé
re.

5./ Az előterjesztést készítő főosztály az előterjesztés írásbeli 
anyagát stencylre gépelve, az előterjesztés tárgyalását meg
előzően egy héttel köteles a Minisztérium Titkárságának lead
ni, Ugyancsak eddig az időpontig meg kell küldeni a Titkárság
nak a meghívásra javasolt személyek névsorát is.
Az Előterjesztések sokszorosításáról és a példányoknak a kol
légium tagjai és a meghívottak részére történő továbbításáról 
a Minisztérium Titkársága gondoskodik.

6./ A kollégium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Jegyző
könyvet az azt elkészítő gyorsíró, valamint a Minisztérium 
Titkársága kollégiumi ügyek intézésével megbízott ügyintézője 
írja alá. A jegyzőkönyv vezetőkről az előterjesztést készítő 
főosztálynak kell gondoskodnia.

7./ Az egyes napirendi pontok tárgyalásáról felvett jegyzőkönyv
 egy példányát és az előterjesztéssel kapcsolatban a kollégium 
javaslatára a miniszter által hozott határozat /kollégiumi 
határozat/ egy példányát meg kell küldeni az előterjesztést 
tevő személynek és hivatali elöljárójának, valamint a Minisz
tertanács illetékes titkárságának. A határozat égy példányát 
az ellenőrzési osztálynak, egy példányát az MDP. KV-nek kell 
megküldeni. A határozatról ezen kívül értesíteni kell mindazo
kat, akikre az közvetlen feladatot ró. A jegyzőkönyvek~és ha
tározótok egy példányát a Minisztérium Titkársága őrzi.

8.7 A határozatok megszövegezéséről és azoknak, valamint a Jegy-
zőkönyveknek a 7. pontban meghatározott személyek részére 
történő megküldéséről a Minisztérium Titkársága gondoskodik.

IV.

A./ Munkatervek készítése és jóvá- 
hagyása.

A minisztérium tervszerű munkájának elősegítése céljából a minisz
térium, a főosztályok az osztályok alosztályok, csoportok és minden 
vezető, valamint előadó negyedéves munkaterv alapján végzi fela- 
datát.
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1./ A miniszter a tervidőszakot megelőző hónap 5-ig megadja a 
főosztályoknak a főosztály munkatervihez az elvi, politikai 
irányelveket, meghatározza a negyedévben a főosztály előtt 
álló legfontosabb feladatokat. Ennék alapján a főosztályve- 
zetők megadják az osztályaiknak munkatervük elvi szempont
jait, az osztályok legfontosabb feladatait.

2./ Az osztályok a megkapott irányelveknek megfelelően elkészí- 
tik az osztály-munkaterveket, valamint azok ütemterveit és 
benyújtják a főosztályvezetőnek /szervezési részlegnek/. 
A főosztályvezető /ahol van, a szervezési részleg utján/ 
összeállítja a főosztály munkatervét és annak ütemtervét. 
A főosztály munkatervit úgy kell elkészíteni, hogy azt a 
tervidőszakot megelőző hónap 15 napjáig 2 példányban átadhas- 
sák a Minisztérium Titkárságának.

3./ A miniszter a főosztályok munkaterveit a tervidőszakot meg-
előző hónap 25 napjáig /a minisztérium titkársága útján/ 
felülvizsgálja és közli a főosztályokkal a jóváhagyást, il
letve a munkaterv módosítására vonatkozó utasításait.
A főosztályvezető a hozza benyújtott munkaterveket a főosz
tály jóváhagyott munkaterve alapján /a szervezési osztály 
útján/ a tervidőszak 1. napjáig felülvizsgálja és a jóváha
gyást, illetve a munkaterv módosítására vonatkozó utasítá- 
sait közli az osztályokkal.

4./ Az osztályvezető köteles gondoskodni a jóváhagyott tervnek 
alosztályokra /csoportokra/, ezen belül előadókra való 
felbontásáról és a felbontott tervnek az érintettekkel való 
közléséről, hogy minden dolgozó láthassa személyes felelős
ségét a munkaterv pontos betartásáért. |

5. / A Minisztérium titkársága a főosztályok jóváhagyott munka
terveinek egy példányát eljuttatja az ellenőrzési osztálynak

6. / A munkaterveket meg kell tárgyalni a végrehajtásban részt vett
összes dolgozóval, ezen keresztül is biztosítani kell azt-, 
hogy minden egyes dolgozó az egész munka szempontjából is 
fontos láncszemnek lássa a saját munkáját.

7./ A munkatervnek az egyes főosztályokra bízott feladatok minél 
+abból eredményesebb megoldásából kell kiindulniok, hogy miképpen 

lehet még inkább megjavítani a főosztályok munkáját. A fela- 
datokon belül hónapról hónapra a mindenkori központi kérde- 
sek kerüljenek előtérbe. A munkatervnek elsősorban azt kell 
kifejezni, hogy a főosztály nem önmagáért van, hanem azért, 
hogy saját munkatérülétén a kormány határozatait végrehajt- 
sa, érvényt szerezzen Népköztársaságunk törvényeinek, a ren
deleteknek és a felsőbb utasításoknak.

8./ A munkaterveknek az egyes munkaterületeket érintő fontos 
Párt és kormányhatározatokra, az 5 éves tervtörvényre és 
azzal szorosan összefüggésben a belügyminisztérium költség
vetésére, beruházási és egyéb terveire kell támaszkodnia. 
Ebből kiindulva kell a feladatokat kitűzni, ütemezni. Érvé- 
nyesíteni kell minden vonatkozásban az észszerű takarékosság 
szempontjait, meg kell valósítani a takarékosságról szóló 
minisztertanácsi határozatok rendelkezéseit.
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9./ A munkaterveknek ki kell fejezni azt, hogy a belügyminisztéri
um egységes szervezet, melynek egyes részei munkájukat össze
hangolva végzik el a rájuk bízott feladatokat. Minden esetben 
meg kell valósítani azt, hogy a munkájukban érintkező társfő- 

osztályok egymás között a munkaterveiket összeegyeztessék.

10. / A munkaterv kidolgozásánál súlyt kell helyezni arra, hogy már
a feladatok kitűzésénél biztosítsuk azok végrehajtásának szer
vezett ellenőrzését is.

11. / A munkaterveket úgy kell elkészíteni, hogy az operatív / a szak-
mai/ osztályok munkája képezze a munkaterv első láncszemét. 
Ők adják meg a cselekvés vezérfonalát, ennek megfelelően kell 
ezután a többi osztályok munkáját kialakítani úgy, hogy azok 
az operatív munka maradéktalan ellátását biztosítsák.

12. / Központi feladatként kell beállítani a munkatervbe a megoldandó
feladatokkal szervesen összekapcsolt kádermunkát, a dolgozók 
politikai és szakmai nevelését, a kádertartalékok megszervezésé- 
nek és a velük való foglalkozásnak a módját.

13./ A munkaterveknek mindenkor az előző tervek teljesítéséből kell 
kiindulniok, ennek megfelelően a munkatervek elkészítése előtt 
értékelni kell az elmúlt tervidőszak munkáját. Meg kell vizs

gálni, hogyan történt az előző terv teljesítése, hol voltak ki
emelkedő eredmények, hol voltak elmaradások, mi okozta a hiá
nyosságokat. A tervnek tükröznie kell az ezekből levont tanul
ságokat, azt a módszert, hogy a jó és rossz tapasztalatokat 
hogyan hasznosítják az egész munkaterületen, az alárendelt 
szerveknél is.  

14. / Fel kell venni a munkatervbe az egyes főosztályok területén
lévő egyes alárendelt szervek / tanácsok, rendőrkapitányságok, 
vállalatok stb./ egységes megvizsgálását és munkájának értéke
lését.

15. / A munkaterveket határidők és felelősök megjelölésével kell el
készíteni. Minden munkatervnek a feladatok felsorolása mellett 
tartalmaznia kell azok végrehajtásának ütemtervét és a főosz
tály negyedévi szabadságolási ütemtervét is.

16. / A főosztály munkatervének javaslatot kell tartalmaznia arra,
hogy a főosztály a negyedév során milyen tárgyban kíván minisz
teri utasítástervezetet készíteni.

17. / Az ellenőrzési osztály és a Minisztérium titkársága, valamint
a személyzeti főosztály a mindenkori főosztályi munkatervek 
alapján, azokat felhasználva állítja össze a saját munkatervét.

18./ A miniszterhez küldendő munkaterveknek csak a főosztály fő 
feladatait kell meghatározni.

B. / Rendszeres jelentések készítése

1./ Minden osztályvezető köteles havonként jelentést adni a fő- 
osztályvezető részére az osztály munkaterve havi célkitűzései
nek megvalósításáról.
A jelentéseket a főosztályvezető /a szervezési osztály utján/ 
értékeli, megállapítja a munkaterv végrehajtásának mértékét és 
intézkedik a hiányosságok megszüntetése iránt.
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2./ Minden főosztály köteles havonként - minden hó 15. napjáig - 
jelentést készíteni a miniszternek elmúlt havi munkatervi 
feladatainak végrehajtásáról. A jelentéseket a Minisztérium 
Titkárságának kell eljuttatni. A jelentéseket értékeli és 
azokról tájékoztatja a minisztert.

3./ Mind az osztály, mind a főosztály jelentésekben be kell szá
molni a következőkről:
Az osztálynak /főosztálynak/ az elmúlt hónapban milyen /mun
katervben meghatározott és azon kívül kapott/ feladatai voltak, 
Az osztály /főosztály/ hogyan hajtotta végre ezeket a felada
tokat. A jelentés e részének nem csak a végrehajtásra tett 
intézkedéseket kell tartalmaznia, hanem értékelni kell ezeknek 
az intézkedéseknek a hatását, a gyakorlati megvalósulását is. 
Ennek sorún ismertetni kell az elmúlt hónap során elért ered- 
ményeket és a munka hiányosságait, a munka közben felmerült 
nehézségeket. Foglalkozni kell a jelentésben az osztály /fő
osztály/ irányítása alá tartozó szervek elmúlt havi működésé

vel is, értékelni kell azok munkáját. Ki kell emelni a jó 
eredménnyel dolgozó és a gyengén működő alsóbb szerveket.
A jelentésben foglalkozni kell az osztály /főosztály/ különbö
ző szakterületei munkájának ismertetésével és értékelésével.. . 
Végül a jelentésnek javaslatokat kell tartalmaznia a hiányos
ságok kiküszöbölésére, a munka megjavítására, továbbfejleszté
sére.

4. / A rendszeres havi jelentésekén kívül minden miniszterhelyet
tes és főosztályvezető köteles külön jelentést tenni a hónap 
közben is olyan nagyobb eseményekről, intézkedésekről, amiről 
a miniszternek feltétlenül tudomást kell szereznie. Ezenkívül 
jelentést kell tenni a kampányfeladatok végrehajtásáról.

5. / A főosztályvezetők a fent ismertetett jelentéseken kívül rend
szeres statisztikai tájékoztatást kötelesek adni a miniszter 
részére. A tájékoztatás főosztályonként az alábbi főfejezete- 
ket tartalmazza:
KÖZRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY
A rendőrség létszáma /havonta/
Bűncselekmények ”
Közlekedési balesetek ”
Őrszemélyzet tevékenysége ”
Kihágások "
Bejelentő hivatalok forgalma “
A rendőrség tagjainak egészségügyi viszonyai ”
A rendőrségi gépkocsik teljesítménye ”
Fegyvertartási engedélyek /negyedévenként/
Internáltak és ref. alá helyezettek "
A rendőrség tagjainak pártállása "
A rendőrség fegyelmi helyzete "
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LÉGOLTALMI FŐOSZTÁLY
Egyenruházottak létszáma /havonta/
Légoltalmi szervezet felkészültsége- /negyedévenként/
Fegyelmi helyzet ”

TŰZRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY
Tűzkárstatisztika /havonta/
Létszám ”
Tűzoltószerekkel való ellátottság. /negyedévenként/
Fegyelmi helyzet ”

bűntetésvégrehajtási főosztály
Őrszemélyzet létszáma /havonta/
KÖMI termelési mutatói ”
Rablétszám ”
Fegyelmi helyzet /negyedévenként/

HELYI TANÁCSOK FŐOSZTÁLYA
Tanácsapparátus alkalmazottainak létszáma /havonta/ 
Tanácsülések /negyedévenként/
Tanácstagok fogadóórái ”
Állandó bizottságok működése ”
Tanácstagok beszámolói /félévenként/

IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY
Kihágások /havonta/
Szociális intézmények működése. /negyedévenként/

TERV ÉS BERUHÁZÁSI FŐOSZTÁLY
Testületi beruházások /negyedévenként/

SZEMÉLYZETI FŐOSZTÁLY
Minisztérium létszáma /negyedévenként/
Az oktatás helyzete ”

ANYAGI FŐOSZTÁLY
Fegyveres és egyenruházott testületek 
anyagi műszaki ellátási tervének teljesítése /negyedévenként/

A terv és beruházási főosztály a IV. V. VI. és VII. főosztály 
részére havonként rendszeresen tájékoztatást ad a beruházások 
állásáról.
Az egyes fejezetek statisztikai táblázatokból és azok szöveges 
értékeléséből állanak. A statisztikai táblázatok pontos tartalmát  
a Minisztérium titkárságának statisztikai csoportja határozza meg.
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A minisztérium több főosztályának munka területét érintő statisz
tikai adatokat csak a miniszter, az egyes főosztályok területét 
érintő adatokat csak az illetékes miniszterhelyettes, vagy fő
osztályvezető adhat ki.

C./  Rendszeres hivatali értekez- 
letek.

A minisztériumban rendszeresen hivatali munkaértekezleteket kell 
tartani. Ezeken az értekezleteken keresztül is biztosítani kell 
azt, hogy a vezetők rendszeresen ismertessék a miniszternek, a 
kollégiumnak a minisztérium munkájához megadott utasításait, irány 
elveit, a dolgozók tapasztalataikat, kezdeményezéseiket közölhes
sék a vezetőkkel és a dolgozók érezzék, lássák saját munkájuk ösz- 
szefüggését a minisztérium egész munkájával.

1. / A főosztályok vezetői kötelesek kéthetenként szombati napon
osztályvezetői értekezletet tartani. Az osztályvezetői érte
kezleten vegyenek reszt a főosztályvezető helyettesek, osztály 
vezetők, önálló csoportvezetőké Az értekezletre meg kell hívni 
az alapszervi párttitkár elvtársat /elvtársakat/ is. Az érte- 
kezletek előadója a főosztályvezető.

Ennek az értekezletnek feladata továbbvinni és részletesen 
megtárgyalni azokat a kollégiumon felmerült szempontokat, 
amelyek a főosztályt érintik, amelyek a főosztály munkájának 
megjavítása érdekében lényegesek. A kollégiumi anyagot a kol
légium bizalmas jellegének megfelelően kell megvitatni. Az 
osztályvezetői értekezlet feladata továbbá a fontosabb párt 
és kormányhatározatok ismertetése, időnként egy-egy osztály 

munká- részletes értékelése, megtárgyalása, a főosztályt érintő 
jának fontos kérdések, feladatok megtárgyalása. A munkaterv alapján] 

értékelni kell az elvégzett munkát, megállapítva az eredménye- 
ket, az elmaradásokat, nehézségeket és megtenni a hiányosságát 
felszámolására szükséges intézkedéseket. Az osztályvezetői ér- 
tekezleten ki kell tűzni a munkatervnek megfelelően a következő 
feladatokat és azoknak alapvető szempontjait. 

2. / Az egyes osztályok vezetői /önálló alosztályok és csoportok 
vezetői külön /az osztályvezetői értekezletet követően ugyan- 
csak kéthetenként /hétfőn/ tartsanak osztályértekezleteket, 
melyen részt vesz az osztály összes dolgozója. Erre az értekez- 
letre is meg kell hívni az alapszervi párttitkár elvtársat  
/elvtársakat./ Az értekezlet feladata az osztályvezetői értekez- 
let anyagának továbbvitele és az osztály munkájára való konk- 
rétizálása.  
Az osztályértekezletnek az a célja, hogy azon az osztályvezető 
értékelje az osztály elmúlt kétheti munkáját, az eredményeket 
hiányosságokat, kiemelje, megdicsérje a jól dolgozó elvtársa- 
kat, rámutasson a dolgozók munkájának hiányosságaira. Az osz- 
tályvezetőnek az értekezleten meg kell szabnia az osztály előtt 
álló legfontosabb feladatokat és meg kell tárgyalni ezek végre- 
hajtásának módját. Az osztályértekezleten a legnagyobb lehető- 
séget kell biztosítani arra, hegy a dolgozók szabadon bírálatot 
gyakorolhassanak a maguk és társaik, valamint az osztály munká- 
ja felett. Az értekezletnek hozzá kell járulnia az osztály, a 
dolgozók munkamódszerének állandó fejlesztéséhez a jó tapasz- 
talatok ismertetése, kicserélése utján. Az osztályértekezlet- 
nek módot kell adni arra, hogy a dolgozók segítséget nyújtsa- 
nak a vezetőnek a vezetés módszerének megjavításához.
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5./  A főosztályok tartsanak negyedévenként főosztályértekezletet. 
A főosztályértekezletnek előadója a főosztályvezető és részt 
vesz rajta a főosztály összes dolgozója. Ezen az értekezleten 
a munkatervből kiindulva értékelni kell a főosztály negyedévi 
munkáját és ismertetni kell ugyancsak a munkaterv alapján a 
következő negyedévmunkájának fő feladatait. Az értékelés során 
ki kell emelni a jó és rossz tapasztalatokat, ismertetni kell 
itt is a dicséreteket, jutalmakat, esetleges büntetéseket, meg 
kell vitatni a főosztály egész munkájában mutatkozó akadályo
kat, hiányosságok megszüntetésére vonatkozó javaslatokat.

4. / Az értekezletek anyagát gondosan elő kell készíteni, helyes
azok szempontjait a terület szerint illetékes párttitkárral 
előzetesen megbeszélni. A napirendet előre pontosan meg kell 
állapítani és az értekezlet előtt a résztvevőkkel közölni 
kell. Az értekezlet előadója általában a főosztály vezetője, 
illetve az osztály vezetője, aki egyes napirendi pontok elő
adására a dolgozók közül mást is kijelölhet. Ilyen esetekben az 
anyagot velük előzetesen gondosan meg kell tárgyalni. Az érte
kezlet eredményességéért teljes egészében a főosztályvezető, 
illetve az osztályvezető a felelős.

5. / Az értekezletek nem határozó szervek, tehát nem homályosíthat-
ják el a hivatalvezetők egyéni felelősségét. Ugyanakkor biz
tosítani kell azt, hogy az értekezleten általában szabadon 
nyilvánuljon meg és egyre erősödjön az építő bírálat és önbí- 
rálat. A fegyelem feltétlen betartása mellett biztosítani kell, 
hogy az értekezletek résztvevői szabadon és öntudatosan mondják 
el tapasztalataikat; észrevételeiket, tegyenek javaslatokat a 
munka megjavítására. Biztosítani kell, hogy a dolgozók az ál
taluk tett előterjesztésekre mindenkor megkapják a választ, hogy 
megvalósuljanak mindazok a helyes javaslatok, melyeket a dol
gozók a munka megjavítása érdekében tesznek.

6. / Az értekezleteken keresztül is következetesen kell küzdeni a
szocialista munkafegyelem minden megsértése ellen, minden laza
ság és liberalizmussal szemben, általában határozottan fel 
kell sorolni mindazokat a káros és ellenséges jelenségeket, 
amelyek a minisztérium területén jelentkeznek.

7. /A hivatali munkaértekezletek idejét úgy kell meghatározni, hogy
a hivatali munkaidőből legfeljebb egy órát vegyenek igénybe. 
Gondoskodni kell arról, hogy az értekezletek ugyanakkor, ami
kor az anyagokat kimerítően átfogják, ne nyúljanak túl hosszúra, 
a tárgyalás ne váljék terméketlenné. Az értekezleten résztve
vőknek világosan kell látniok minden értekezlet folyamán, hogy 
az értekezlet eredményesen viszi előre a minisztérium munkáját 
és az egyes dolgozók munkáját is.

8. / Az értekezletről rövid kivonatos feljegyzést kell készíteni,
amely magában foglalja a hiányzókat, a napirendet, a legfonto
sabb tárgykörök tárgyolásának anyagát, a lényeges felszólalá
sok érdemi részét, az összefoglaló megállapításokat és az el
fogadott javaslatokat.
A feljegyzésekből egy-egy példányt sorrendbe rakva őrizzen meg 
a főosztályvezető, illetve az osztályvezető.

9./ A főosztályvezető elvtársak a fenti szempontoknak megfelelően 
készítsenek havonta értekezleti tervet, amely magában foglalja 
azt, hogy a főosztály területén mikor és hol tartják meg a 

hivatali munkaértekezletet, továbbá azt is, hogy az értekez
letnek ki a felelős vezetője.
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D. / Jogszabályalkotás módja.

1. / A minisztérium /miniszter, miniszterhelyettes, főosztályveze
tő, osztályvezető/ a minisztérium irányítása alá rendelt szer
vek felé a minisztérium hatáskörébe tartozó ügyekben utasítás,, 
parancs /miniszteri, miniszterhelyettesi stb, utasítás, parancs 
formájában rendelkezik.

2. / A minisztérium feladata, hogy az államhatalom és államigazgatás
legfelsőbb szervei részere előterjesztést készítsen a minisz- 
térium ügykörébe tartozó alábbi kérdésekben:
a./  azokban, amelyek az állampolgárok jogait és kötelességeit 

is közvetlenül érintik,
b./ amelyek rendezését az Alkotmány és más hatályos jogszabá- 

lyok az államhatalom és államigazgatás legfelsőbb szervei 
hatáskörébe utalnak, 

c./ amely kérdés rendezésénél új bűntett, vagy kihágás meg-  
állapítása válik szükségessé, végül  

d./ a minisztérium irányítása alá tartozó szervekre vonatkozó  
nagyjelentőségű, az államigazgatás egészére kiható kér- 
dés rendezése esetén. 

3./ A miniszter más miniszterrel /országos főhatóság vezetőjével/ 
együtt ad ki utasítást olyan esetben, amikor a kérdés rende- 
zése két, vagy több minisztérium szakterületét egyaránt érinti 
Az együttes utasítást csak a miniszter, vagy az utasítás tár- 
gya szerint illetékes miniszterhelyettes írhatja alá. 

4./ A jogszabályok tervezetét általában az az osztály készíti el, 
amelynek ügykörébe a rendezni kívánt ügy tárgya szerint tar- 
tozik. A minisztérium titkársága /jogi és koordinációs cso- 
portja/ készíti el a minisztérium, vagy a minisztérium irányí- 
tása alá tartozó összes szervekre vonatkozó miniszteri uta- 
sítások tervezetét. 

5./ A főosztályok jogi csoportjai, előadói a főosztályon készülő 
fontosabb jogszabályok elkészítésében részt vesznek, a kevés- 
be jelentős jogszabályokat az illetékes osztály által tör- 
tént elkészítésük után jogi szempontból felülvizsgálják, 
illetve az osztályoknak az utasítás elkészítéséhez ségítséget 
nyújtanak. 

6./ A jogszabályszerkesztésnél különös gondot kell fordítani ar- 
ra, hogy ha a jogszabály más szervek, /osztályok, főosztályok 
szakminisztériumok/ feladatkörét érinti, azokkal az őket érin- 
tő rendelkezéseket kiadmányozás, előterjesztés előtt megtár- 
gyalják, azokat koordináljak. 

7./ Az alábbi jogszabálytervezeteket kiadmányozás előtt minden 
esetben be kell mutatni a minisztérium titkársága jogi és
koordinációs csoportjának: 
a./ a minisztertanácsi előterjesztéseket, 
b./ a miniszteri és miniszterhelyettesi utasítások, parancsok

tervezetét, 
c./ a Belügyi Közlönyben közzéteendő utasítások tervezetét,
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d./ azoknak a főosztályvezetői utasításoknak / tervezetét, 
amelyek a főosztály irányítása alá tartozó szervek álta
lános működésére /nem csak egyes szakfeladatra/ tartal
maznak rendelkezést,

e./  azoknak a főosztályvezetői utasításoknak a tervezeteit, 
amelyek rendelkezései más főosztály feladatkörét is érin
tik.

8./  Azokat a “titkossá” és “szigorúan titkossá” nem minősített mi
niszteri, miniszterhelyettesi és főosztályvezetői utasításokat, 
melyek a minisztérium, illetve a főosztály irányítása alá tar
tozó szervek széles körét érintik-, közzé kell tenni a Belügyi 
Közlönyben.

9./ Minden főosztályvezető köteles a főosztálya által kiadott va
lamennyi minősített és nem minősített utasítás egy példányát 
kiadmányozás után, az elküldéssel egyidőben a minisztérium tit
kársága jogi és koordinációs csoportjához megküldeni.

E. / Előtérjesztések a Miniszterta-
nácshoz.

1. / Minden minisztertanácsi előterjesztés elkészítése az előter
jesztés tárgya szerint illetékes szakfőosztály feladata. A 
főosztály feladata az előterjesztés anyagának összeállítása, 

előterjesztés alakjában való megszövegezése, az előterjesz
tés által érintett társfőosztályokkal és elvi főosztályokkal 
valamint társhatóságokkal való megtárgyalása, összehangolása, 
az előterjesztésnek miniszteri kiadmányozásra és a Miniszterta- 
nács csoporttitkársághoz való megküldésre teljes, szabályszerű 
előkészítése.
Az elvi főosztályok feladata - az előterjesztések készítésével 
kapcsolatban a feladatkörüket érintő valamennyi előterjesztés- 
megvizsgálása abból a szempontból, hogy azokban érvényesülnek-e 
az elvi főosztály szakterületére vonatkozó jogszabályok s mi- 
niszter elvtárs ilyen irányú utasításai, elvi iránymutatásai.
A minisztérium titkársága ez előterjesztéseket a szakfőosz- 
tályok által történt elkészítésük után - megvizsgálja elsősor
ban a törvényesség betartása, szempont jóból, továbbá annak meg
állapítása végett, hogy azokat megfelelően összehangolták-e az 
összes érintett szervvel; megtárgyalták-e a minisztérium érin
tett szakfőosztályaival és elvi főosztályaival, az előterjesz
téssel egyetértenek-e a benne érintető társhatóságok. A minisz
térium titkársága ellenőrzi, hogy az előterjesztés alaki szem
pontból szabályosan készült-e el. Az előterjesztéseket készíté-  
sük közben a fenti szempontokból figyelemmel kíséri.

2. / A főosztályok a tervidőszakot megelőző hó 10. napjáig kötelesek
benyújtani a minisztérium titkárságának azoknak a tervezeteknek 
a jegyzékét, amelyeket a negyedévben a Minisztertanács elé ki
vánnak terjeszteni. A minisztérium titkársága ezeket köteles 
összesíteni és a miniszter elé terjeszteni jóváhagyásra.

3./ Jogszabálytervezetek elkészítése. Az egyes jogszebálytervezeteket 
az érdekelt főosztály köteles elkészíteni. Ha a tervezet több 
minisztériumot érint - szükséghez képest értekezlet összehívásá
val - a tervezet elkészítésébe be kell vonni az érdekelt szak
minisztériumok állásfoglalásra jogosult képviselőit, valamint a 
csoporttitkárság illetékes előadóját.
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A tervezetet főosztályvezetői aláírás után meg kell küldeni a 
minisztérium titkárságának a miniszter elé terjesztés és alá
írás végett. Az aláirt tervezetnek az érdekelt minisztériumok 
részére megküldéséről és az érdekelt miniszterekkel való alá
íratásról az illetékes főosztály gondoskodik. A titkárság az 
érdekelt miniszterek aláírását tartalmazó iratokat összegyűj
ti és a tervezetet a dokumentációval együtt 6 példányban meg
küldi a csoporttitkárságnak.

4./ A Minisztertanács hatáskörébe tartozó káderek jóváhagyása.
A káderek kinevezése, illetve jóváhagyása, céljából tett minisz
tertanácsi előterjesztést az érdekelt főosztály javaslatának 
meghallgatásával a személyzeti főosztály készíti el és terjesz
ti a miniszter elé aláírásra. Az aláírt előterjesztésnek a 
csoporttitkársághoz való továbbításáról ugyancsak a személyze
ti főosztály gondoskodik.

A Minisztertanácshoz kell terjeszteni:

a miniszterhelyettesek,
főosztályvezetők, 
főosztályvezető helyettesek, 
önálló osztályvezetők, 
osztályvezetők, 
budapesti és megyei tanácselnökök, 
budapesti és megyei r. kapitányságok vezetői, 
budapesti és megyei tűzoltóosztályparancsnokok, 
országos börtönök parancsnokainak kinevezését, 

leváltását.

5./ Póthitelek engedélyezése. A póthitelek engedélyezésére tett 
minisztertanácsi előterjesztést az érintett szakfőosztály ké
szíti el és felülvizsgálás végett köteles bemutatni a minisz
térium főkönyvelőségének. A minisztérium főkönyvelősége az elő
terjesztést - felülvizsgálat után - az előterjesztő szakfőosz- 
tállyal egyetértésben aláírás végett benyújtja a miniszternek. 
A minisztérium, főkönyvelősége a miniszter által kiadványozott 
előterjesztést - amennyiben az 300.000 Ft-nál kisebb összegű 
póthitel igénylésre vonatkozik - intézkedés végett a pénzügy
miniszternek küldi meg. Amennyiben a póthiteligénylés 300.000 
Ft-nál nagyobb összegre irányul, a minisztérium főkönyvelősége 
az előterjesztést a pénzügyminiszterhez záradékoltatás végett 
küldi meg. A belügyminiszter és a pénzügyminiszter által aláírt 
előterjesztést a minisztérium titkárságához juttatja el. Az el
lenőrzi az előterjesztés szabályos előkészítését és azt eljut
tatja a Minisztertanács csoporttitkárságához.

6./  Létszámemelés. A létszámemelési előterjesztést az érdekelt 
főosztály készíti el és a személyzeti főosztály, valamint a 
minisztérium főkönyvelősége aláírása után a tervezetet a mi
nisztérium titkársága útján a miniszter elé terjeszti aláírás 
végett. Az aláírt előterjesztést a minisztérium titkársága 
azokban az ügyekben, melyekben az M.T. ügyrendje alapján az 
Országos Létszám Bizottság jogosult dönteni, az O.L.B.-hez 
különben pedig az O.L.B.-val való láttamozás után a csoport
titkárságnak küldi meg.
A fegyveres erők létszámemelésének kérdésében nem a Miniszter
tanácshoz, hanem a H.T-hez kell előterjesztést tenni, amely 
ezekben az ügyekben dönt.
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7./ Bérkérdés. Bérkérdésben tett előterjesztést az érdekelt fő- 
osztály készíti el és a minisztérium főkönyvelősége véleményének 
meghallgatása után a minisztérium titkárságán keresztül a minisz
ter elé terjeszti aláírásra. Az előterjesztést a titkárság küldi 
meg a csoporttitkárságnak.

8. / Tervmódosítás. A tervmódosítási előterjesztést, ha az beruházások
ra vonatkozik, a terv és beruházási főosztály, ha a tervmódosítás 
vállalati vonalon válik szükségessé, a büntetésvégrehajtási fő
osztály, az anyagtervvel kapcsolatos tervmódosítás esetén pedig 
az anyagi főosztály készíti el az Országos Tervhivatallal történt 
előzetes megtárgyalás után. A tervezetet a főosztály terjeszti alá
írásra a miniszter elvtárshoz és ez aláírt előterjesztést meg
küldi a csoporttitkárságnak.

9. / Szervezési kérdések. Új főosztályok és önálló osztályok felállí-
tásával és megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést a minisz
ter által ezzel esetenként megbízott szerv készíti el. A válla
latok alapítására, átszervezésére, összevonására stb. vonatkozó 
minisztertanácsi előterjesztést az illetékes főosztály köteles 
elkészíteni. Az előterjesztést a minisztérium titkárságán keresz
tül kell a miniszterhez terjeszteni aláírás végett és a titkárság 
köteles gondoskodni az előterjesztésnek a csoporttitkársághoz 
való eljuttatásáról.

10. /Kitüntetések, A Népköztársaság Elnöki Tanácsa által adományozha
tó kitüntetésekre az előterjesztést az épintett főosztályvezető 
javaslatának meghallgatása után a személyzeti főosztály készíti 
el és terjeszti a miniszter elé aláírás végett. Az aláíra elő
terjesztésnek a csoporttitkárság részére való megküldéséről 
ugyancsak a személyzeti főosztály gondoskodik.

F./ Ellenőrzés.

1. / Minden vezetőnek alapvető kötelessége a jogszabályokban megha
tározott és általa, vagy a hivatali előljárói által kiadott   
feladatok végrehajtásának rendszeres ellenőrzése- Különös gon
dot kell fordítani a munkatervben foglalt feladatok és a jog
szabályokban meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőr
zésére.

2. / A minisztérium területén /a főosztályokon/ a jogszabályokban
/törvényekben, tvr-ekben, MT. rendeletekben, határozatokban? kol
légiumi határozatokban, a miniszteri utasításokban és a főosz
tályok munkaterveiben/ megjelölt feladatoknak a főosztályokon 
történő végrehajtását a miniszter, az Ellenőrzési osztály és a

 minisztérium titkársága utján ellenőrzi. 
 

3. / A főosztályvezető a főosztály osztályaira feladatokat szabó
jogszabályoknak a főosztály területén /az osztályok által/ tör
ténő végrehajtását saját maga, a szervezési osztály utján, ennek 
hiányában az ezzel megbízott személy segítségével ellenőrzi.

4. / A főosztályok irányítása alá tartozó szervekre vonatkozó jogsza
bályoknak a végrehajtását a főosztályvezető a főosztály összes 
osztálya utján ellenőrzi.

5. / Minden osztályvezető, alosztályvezető, csoportvezető a hivatali
egységére vonatkozó jogszabályoknak a végrehajtását saját maga 
köteles ellenőrizni.
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6. / Az ellenőrző szervek a jogszabályokban megszabott feladatok vég
rehajtását, a végrehajtásnak az érintett szerv területén tör
ténő közvetlen megvizsgálása, jelentések bekérése és a végrehaj
tás során keletkezett iratok megvizsgálása utján és egyéb módon 
ellenőrzik.

7. / Minden főosztályvezető a főosztályára vonatkozó törvények, tvr-
ek, MT. rendeletek és határozatokban megszabott feladatok végre- 
hajtásáról a jogszabályok kihirdetését, illetve kézhezvételét 
követő 10 napig köteles jelentést adni a miniszternek. 
A jelentés tartalmazza a végrehajtásra már megtett, vagy terve
zett intézkedések rövid ismertetését, valamint a végrehajtással 
megbízott szerv, vagy személy megjelölését, végül a végrehajtás
 során esetlég felmerült nehézségeket, .tisztázatlan kérdéseket. 

A jelentéseket a minisztérium titkárságának kell megküldeni.

8. / A jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásának elő
segítése és a dolgozók tájékozottságának növelése céljából min
den vezetőnek gondoskodni kell arról, hogy a vezetése alatt álló 
dolgozók a kihirdetésre került fontosabb, valamint a hivatali 
egység munkaterületét érintő valamennyi jogszabályt megismerjék.

G./ Jogszabályok nyilvántartása.

1. /A jogszabályokban előírt feladatok végrehajtása ellenőrzésének
elősegítésére és a minisztérium munkájának megkönnyítésére a
minisztériumban nyilvántartást kell vezetni a minisztériumnak 
feladatokat adó és a minisztériumot egyébként érintő jogszabá
lyokról.

2. / A minisztérium titkárságának jogi csoportja nyilvántart ja azokat
a jogszabályokat, /törvényeket, tvr-eket, MT. rendeleteket, hatá
rozatokat, miniszteri utasításokat, parancsokat, kollégiumi

 határozatot/ amelyek a minisztérium egészére, egyes hivatali 
egységeire, vagy bármely alsó szervére vonatkozóan feladatot 
tartalmaznak.
Ezenkívül nyilvántartja a Határozatok Tárában, a Magyar Köz
lönyben és a Belügyi Közlönyben közzétételre került jogszabá
lyokat, valamint a közzétételre nem került, a miniszternek 
megküldött határozatokat.

3. / A főosztályokon a szervezési osztály /ahol szervezési osztály
nincs, ott a főosztályvezető által megbízott személy / nyil
vántartja a főosztályra, vagy annak egyes osztályaira, valamint 
a főosztály irányítása alatt álló szervekre feladatokat meg
határozó, vagy azokat egyébként érintő jogszabályokat, /törvé
nyeket, tvr-eket, MT. rendeleteket, határozatokat, miniszteri 
utasításokat, parancsokat, kollégiumi határozatokat, főosztály
vezetői utasításokat, parancsokat./

4./ Az osztályokon az osztályvezető által ezzel megbízott személy 
nyilvántart ja az osztályra és az irányítása alatt álló szervek
re feladatokat meghatározó, a 3. pontban felsorolt jogszabályo
kat, valamint az osztályvezető írásban kiadott utasításait.

5./  A nyilvántartást vezető szerv /személy/ a jogszabályokat kihir
detésük, illetve kézhezvételük után azonnal köteles nyilván
tartásba venni.
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A nyilvántartásba vételnél különös gondot kell fordítani a 
feladatok végrehajtása a a jogszabályokban meghatározott határ
időknek az ellenőrzést könnyítő, áttekinthető feljegyzésére.

A. / Az alsóbb szervek munkaterveinek 
elkészíttetése és jóváhagyása.

1. / Minden főosztályvezető köteles gondoskodni arról, hogy a fő
osztály közvetlen irányítása alá tartozó /megyei/ szervek mun
katervek alapján dolgozzanak.

2. /A főosztályvezető minden negyedévben a főosztály munkatervének
megfelelően ezeknek a szerveknek elvi, politikai irányelveket 
ad a munkaterv elkészítéséhez, valamint meghatározza legfon
tosabb munkatervi feladataikat.
Egyidejűleg közli a főosztály osztályai által szakterületükre 
kidolgozott feladatokat, a szakterület negyedévi munkájának 
irányelvét, amelyeket az osztályok saját munkatervükkel egyi
dejűleg juttatnak el a főosztályvezetőhöz.
A főosztályvezető az alsóbb szervek részére ezeket az irányel
veket a tervidőszakot megelőző hó 15 napjáig küldi meg a szer- 
vek vezetőinek.

3. / Az alsó /megyei/ szerv vezetője ennek alapján elkészíti a szerv
negyedévi munkatervét és azt jóváhagyás végett a tervidőszak
1. napjáig felterjeszti a főosztályhoz.

4./ A főosztályvezető a szervezési osztály és a szakmai osztályok 
utján a főosztály jóváhagyott munkaterve alapján felülvizs- 
gálja a felterjesztett munkaterveket és folyamatosan, legkésőbb 
a tervidőszak 10. napjáig közli az alsó szervekkel a terv jóvá- 
hagyását, illetve annak módosítására vonatkozó utasításait.

B. / Utasítások, parancsok adása az 
alsóbb szerveknek.

1. / A minisztérium irányítása alá tartozó összes szerv felé utasí
tási joga a minisztériumban a miniszternek, akadályoztatása, 
esetén első helyettesének van.

2. / Egy főosztály irányítása alá tartozó összes szerv felé utasítás
adási joga az illetékes miniszterhelyettesnek és a főosztály- 
vezetőnek van. Azonban a főosztály irányítása alá tartozó szer- 
vek feladatkörének, szervezetének, működésének munka módszeré
nek, fejlesztésének -lapvető kérdéseiben csak a miniszter adhat 
utasítást.
A miniszterhelyettes e szervek feladatkörének, szervezetének, 
működésének jelentős kérdéseiben ad utasítást.
A főosztályvezető utasításadási joga kiterjed a szervek felé 
a miniszternek és a miniszterhelyettesnek fent nem tartott va
lamennyi kérdésre.
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Az osztályvezető osztálya feladatkörébe tartozó, csupán az irá
nyítása alatt álló szakterületet érintő kisebb jelentőségű kér
désben adhat ki utasítást. 

Az alosztályvezetők, csoportvezetők csak egyes szervekhez, 
egyes konkrét ügyekben adhatnak utasítást.

4. / Előadóknak és egyéb hivatali beosztásban dolgozó személyeknek
utasításadási joguk nincs.

5. / A miniszter, a miniszterhelyettesek, főosztályvezetők és osz
tályvezetők utasításaikat /parancsaikat/ a minisztérium irá
nyítása alatt álló testületek valamennyi tagjához szólók ki-  
vételével - általában a minisztérium közvetlen irányítása alatt 
álló alsó szerv vezetőjének adják.

6. / A minisztérium minden vezetője általában a minisztérium közvet
len irányítása alatt álló szerveknek /megyei szervek/ ad uta
sítást.

7. / Az utasításokat általában írásban kell kiadni. Sürgős esetek
ben kivételesen szóban /távbeszélőn/ is adható utasítás, ez 
esetben azonban - az egyes szervekhez egy konkrét ügyben adott 
utasítás kivételével - az utasítást írásban is meg kell adni.

C. / Az irányító munka koordinálása

1. / A főosztályok irányító munkáját egységessé, tervszerűvé és szer
vezetté kell tenni: koordinálni kell.
A koordinálás a főosztályvezető feladata, A főosztályvezető 
koordináló munkáját - ahol ez szükséges - a szervezési osztály 
bevonásával, annak segítségével végzi.

 

2. / A koordináló munkának ki kell terjednie az alsóbb szervek felé
kiadandó utasításokra, azok munkatervéhez megadandó irányelvek
re és a kiszállásokra.

3. / Az utasítások koordinálása során elsősorban a következőket
kell megvizsgálni:
Az osztályvezetők által kiadandó, .vagy főosztályvezető általi 
kiadmányozásra előkészített utasítás eléggé átgondolt-e, szük
ség van-e az utasításra, nem jelent-e meg már abban a tárgyban 
azonos rendelkezéseket tartalmazó utasítás, nem ellenkezik-e 
a felsőbb jogszabályokkal, a főosztály más osztályai és a mi
nisztérium más főosztályai rendelkezéseivel, a munkaterv irány- 
elveivel.
Továbbá nem tartalmaz-e az osztály /főosztályvezetői utasítás 
esetén a főosztály /korábbiakban kiadott, érvényben lévő uta
sításaival ellenkező rendelkezéseket. Ha korábban kiadott 
utasítással ellentétes, vagy azt módosítja, történik-e erre 
hivatkozás, a hatálytalanítás, illetőleg a módosítás indokolt-e 
Tartalmazza-e az utasítás a tényleg szükséges rendelkezéseket.
Reális határidőket tartalmaz-e.
Tartalmazza-e a feladat megjelölése mellett annak megszervezé- 
si módját is.
Az utasítás közérthető és megfelelően rövid-e.
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4. / Különös gondot kell fordítani az utasítások felülvizsgálatánál
annak mcgokadülyozásura, hogy az osztályok előzőleg kiadott uta
sítást, annak rendelkezéséit’újabb utasítás kiadásával akarjanak 
végrehaj tani »

5. / A miniszter a főosztályok utasításának koordinálását a miniszté
rium titkársága utján végzi.

D./ Az alsóbb szervek munkájának hely
színi ellenőrzése /kiszállások./

1. / A főosztályok az alsóbb szervek munkáját elsősorban a szervek
munkájának, jogszabályokban, utasításokban meghatározott fela
dataik végrehajtásának, munkatervük teljesítésének, munkamód
szerüknek, általában működésüknek helyszíni vizsgálata utján 
ellenőrzik.

2. / Az alsó szervek helyszíni ellenérzése a főosztály minden osz
tályának kötelessége. Az osztályok ellenőrzéseiket a főosztály
vezető által jóváhagyott ütemterv alapján, egymással összehangol
va végzik. Az ellenőrzések összehangolásával biztosítani kell 
azt, hogy minden alsó szerv rendszeres ellenőrzés alatt álljon, 
ugyanakkor egy időben /rövid egymásutánban/ egy szervet különböző 
osztályok ne ellenőrizzenek.
A főosztályvezető utasítást adhat egy-egy szervnek a főosztály 
több osztályáról összeállított brigád által történő megvizsgá
lására.

3. / Minden ellenőrző személy csak olyan körben végezhet az alsóbb
szerveknél vizsgálatot, amelyre megbízást kapott, A megbízást, 
/nyílt parancsot, megbízólevelet/ a főosztályvezető, illetve 
osztályvezető adja. A főosztály osztályai általában csak az irá
nyításuk alá tartozó szakterületen, annak feladatkörébe tartozó 
ügyekben végezhetnek vizsgálatot.
A főosztály több osztályáról összeállított brigádok vizsgálatu
kat a főosztályvezető által állandó jelleggel, vagy esetenként 
meghatározott körben végzik.

4. / A minisztérium részéről ellenőrzést végző személyek általában
csak a főosztályok közvetlen irányítása alá tartozó szervek 
munkáját ellenőrzik. Alsóbb szervek működését csak abból a cél
ból vizsgálhatják, hogy azon keresztül a főosztály közvetlen 
irányítása alá tartozó /megyei/ szerv irányító munkáját alaposab
ban megismerjék. 

5. / Az ellenőrző személyek, vizsgálatukat a szerv működésének megis
merése, a munkájában található hiányosságok feltárása és általá
nos tapasztalatok szerzése céljából végzik. Feladatuk a hiányos
ságok feltárása és a kiadott utasítások alapján a hiányosságok 
kiküszöböléséhez segítségnyújtása, a szerv kádereinek nevelése. 
Az ellenőrzést végző személyek tapasztalataikat minden esetben 
kötelesek a szerv ellenőrzési naplójába feljegyezni.

6. / Az ellenőrző személyek ellenőrzéseik során a miniszter, a mi
niszterhelyettesek, főosztályvezetők és osztályvezető kivételé
vel utasítást nem adhatnak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 
terv és beruházási főosztály műszaki ellenőreire.
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7./  Az ellenőrzést végző személyek vizsgálatuk befejezése után 
megbízójuknak az ellenőrzés során végzett munkájukról, tapasz
talataikról jelentést adnak. A jelentésben,javaslatokat kell 
tenni az észlelt hiányosságok kiküszöböléséről.

MINISZTERI SZEMLÉK

/Későbbi időpontban kiadandó utasításomban szabályozom/

E./  Az alsóbb szervek rendszeres havi 
jelentései és azok értékelése.

1./ A főosztályok közvetlen irányítása alá tartozó /megyei/ szervek 
havi munkatervi feladataik végrehajtásáról, havi tevékenységük
ről havonta a hó 5. napjáig jelentést kötelesek adni a főosz
tályvezetőnek. Az alsó szervek jelentése magában kell, hogy 
foglalja a szerv minden irányú /szak/ tevékenységének ismer
tetését is. A főosztály osztályai megfelelő alsó szakszerveiktől 
rendszeres, havi jelentéseket nem kérhetnek. Az alsóbb szervek 
jelentéseiket ugyanazon irányelveknek megfelelően készítik el, 
mint az osztályok saját jelentéseiket.

2./ A főosztályvezető /a szervezési osztály útján/ gondoskodik arról, 
hogy az osztályok az alsóbb szervek jelentései megfelelő részét 
értékeljék. Az osztályok a szervek munkatervei, alapján felülvizs- 
gálják a jelentéseket és megteszik észrevételeiket, javaslatai
kat az intézkedésre.

3./ A szervezési osztály összesíti az észrevételeket és ennek alap
ján a főosztályvezető megadja az alsó szerveknek havi munkájuk 
értékelését és utasításait a hiányosságok kiküszöbölésére.

4./  A rendszeres havi jelentéseken kívül az összes alsó szervtől, 
vagy azok egy részétől rendszeres vagy esetenkénti jelentések 
bekérését a főosztályvezető engedélyezi, illetve rendeli el.

5./ A minisztérium irányítása alá rendelt fegyveres és egyenruhá- 
zott testületeket érintő statisztikai adatgyűjtést csak a mi
niszter, az egyéb /fegyveres, vagy egyenruházott testületet nem 
érintő/ adatgyűjtéseket csak a Központi Statisztikai Hivatal 
elnökének engedélyével lehet elrendelni. Az engedélyeztetési 
kötelezettség mind az egyszeri, mind a rendszeres adatgyűjté
sekre vonatkozik.
Nem vonatkozik az engedélyeztetési kötelezettség a kifejezetten 
pénzügyi, /könyvelési/ természetű beszámolójelentésekre, vala
mint azokra az egyszeri adatgyűjtésekre, melyek csak egyes 
adatszolgáltató szerveket, /tanácsokat, őrsöket/ vagy azok szű
kebb körét érintik. Az adatszolgáltatás engedélyeztetési köte
lezettségének megállapítása vitás esetekben a Központi Statisz
tikai Csoport vezetőjének a feladata.
A minisztérium alá rendelt szervek a fentiek kivételével ada
tokat nem kérhetnek, nem szolgáltathatnak és nem továbbíthatnak.
Az engedélyezett adatgyűjtéseket csak az engedélyben meghatáro
zott formában, tartalommal és módon lehet végrehajtani.
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F./ Rendszeres értekezletek az alsóbb
szervek vezetői részére.

1./ Az alsó szervek vezetői részére rendszeres időközönként érte
kezletet kell tartani.
Ezeknek az értekezleteknek az a célja, hogy a minisztérium 
vezetői megadják az elvi, politikai irányelveket az alsó szer
vek munkájához, részletesen ismertessék a legfontosabb felada
tok végrehajtásának módját, fejlesszék az alsó szervek munka- 
módszerét, lehetőséget adjanak a szerveknek tapasztalataik ki
cserélésére és segítséget, nyújtsanak a főosztály, a miniszté
rium vezetőinek a vezetés javításához, bírálat gyakorlása, az 
alsó szervek gyakorlati tapasztalatainak ismertetése utján,

2./  A főosztályvezetőnek kötelessége gondoskodni arról, hogy rend
szeresen havonta egyszer a főosztály közvetlen irányítása alá 
tartozó /megyei/ szervek vezetői részére értekezletet tartson.
A főosztályok osztályvezetői a főosztály közvetlen irányítása 
alá tartozó szervek megfelelő szakvezetői részére a szükséghez 
mérten legfeljebb havonta egyszer - tarthatnak értekezletet a 
főosztályvezető előzetes engedélyével,

3./ A főosztály nem közvetlen irányítása alá tartozó alsó szervek 
/járási stb./ vezetői részére csak a miniszter engedélyével, 
lehet értekezletet összehívni. .

4./ A főosztályvezető az általa összehívott értekezlet előkészítésé
ről a szervezési osztály útján gondoskodik.

VI. A MINISZTÉRIUM KAPCSOLATA A

MINISZTERTANÁCS HIVATALÁVAL.

1./ A Miniszter tanács illetékes elnökhelyettesével döntő elvi 
jelentőségű kérdésekben csak a miniszter érintkezhet.
A miniszterhelyettesek és a főosztályvezetők a miniszterta- 
nács illetékes elnökhelyettesével, az illetékes csoporttitkár
sággal saját munkaterületüket érintő ügyekben érintkezhetnek. 
Általános adminisztratív kérdésekben /előterjesztések stb./ 
a minisztérium titkársága vezetője tart kapcsolatot a csoport- 
titkárság vezetőjével. Á minisztérium ügyintézői egyes opera
tív részletkérdésekben közvetlenül érintkezhetnek a csoport
titkárság illetékes szakelőadóival, érdemi állásfoglalásra 
azonban nem jogosultak.

2./ A Párt felső szervei részére készített előterjesztéseket a 
tárgyuk szerint illetékes miniszterhelyettesek, illetve fő
osztályvezetők a miniszter által történt aláírás után közvet
lenül kötelesek megküldeni az elnökhelyettes elvtársnak.

3. / A belügyminiszternek más miniszterrel /miniszterekkel/ együt
tesen kiadásra, kerülő utasítása, csak a Minisztertanács illeté
kes csoport titkársága jóváhagyása után lép hatályba. Ezért a
belügyminisztérium által kezdeményezett együttes utasításokat 
valamennyi érintett miniszter aláírásának megszerzése után a 
minisztérium titkársága köteles jóváhagyás végett a csoporttit
kárságnak megküldeni.



- 24 -

4./ A minisztérium működése során keletkezett következő iratokat 
rendszeresen meg kell küldeni a csoporttitkárságnak:
a./ a minisztérium negyedéves munkatervét a tárgynegyedév 

első hónapjának 20. napjáig,
b./ a havi és negyedévi statisztikai beszámoló jelentéseket 

minden hó 25., illetve a negyedév első hónapja 25 napjáig,
c./ a kollégium, negyedéves munkatervét a negyedév 1. napjáig,
d./  a kollégiumi előterjesztések 1 példányát,
e./ a kollégiumi határozatokat,

f./ a napi információs jelentéseket,
g. / a minisztérium éves költségvetését a jóváhagyás után 1

héten belül,
h. / valamennyi belügyminisztériumi kiadvány 2-2 példányát

/" Tanácsok Lapja”, “Magyar Rendőr”, Rendőrségi Szemle”, 
“Magyar Tűzoltó”, Belügyi Közlöny”, valamint a belügy
minisztérium által kiadott összes brossurák, szakkönyvek

stb./
A főosztályvezetők kötelesek gondoskodni arról, hogy a főosz
tályuk által kiadott kiadványokat a Minisztérium Titkársága a 
megjelölt példányszámban megkapja.

VII. A MINISZTÉRIUM KAPCSOLATA A TÁRSSZERVEKKEL

A,/ Értekezleten való részvétel.

1. / A minisztérium részéről értekezleteken résztvevő kiküldöttek
a miniszter, főosztályvezető, osztályvezető álláspontját 
képviselhetik.

2. / Osztályvezető álláspontját bármely értekezleten az általa
erre felhatalmazott megbízottja képviselheti. 

3./ Főosztályvezető álláspontját bármely értekezleten az általa 
erre felhatalmazott megbízottja képviselheti. 

4./  A miniszter /a belügyminisztérium/ álláspontját bármely érte
kezleten csak az képviselheti, akit az illetékes főosztály-  
vezető a minisztérium titkársága felkérésére erre kijelölt.
Ennek biztosítása érdekében minden olyan értekezletre szóló 
meghívót, amelyen a miniszter álláspontjának képviseletét 
kivonják, vagy amelyeken az szükséges, a minisztérium tit
kárságához kell eljuttatni, illetve telefonon, vagy szóban 
történt ilyen meghívást azzal azonnal közölni kell. Ezek a 
személyek az értekezlet lefolyásáról, a hozott határozatokról 
a minisztérium titkársága útján a miniszternek jelentést adna.

5./ Az értekezleteken résztvevő személyek csak olyan kérdésekben 
foglalhatnak állást, amelyekre felhatalmazásuk kiterjed.
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6./ Állandó jellegű bizottságokban a minisztériumot csak a minisz
ter által ezzel írásban megbízott személy képviselheti.
A minisztériumot különböző ilyen bizottságokban képviselő sze
mélyekről a minisztérium titkársága nyilvántartást vezet,

B. / Társszervek jogszabályterveze- 
teinek észrevételezése.

1. / A társszervek által készített minisztertanácsi előterjesztések- .
hez és a belügyminiszterrel együttesen kiadandó utasításokhoz 
hozzájárulást csak a miniszter vagy az illetékes miniszter
helyettes adhat. Más minisztereknek /országos szervek vezetői
nek/ a belügyminiszterrel egyetértésben kiadandó utasításaihoz 
hozzájárulást a miniszter, vagy az illetékes miniszterhelyet
tes és a minisztérium titkárságának vezetője adhat.

2. / A társszervek egyéb miniszteri, vagy főosztályvezetői utasításai
hoz a fentieken kívül csak az illetékes főosztályvezetők, il
letve az általuk ezzel megbízott személyek adhatnak, hozzájáru
lást, tehetnek észrevételt.

3./ A minisztériumba véleményezés, hozzájárulás végett érkező 
összes jogszabálytervezetet a minisztérium titkárságához kell 
irányítani.
A 2. és 3. pontba foglalt rendelkezés a helyi tanácsok főosz
tályára nem vonatkozik.

4./A minisztérium titkársága véleményezés végett minden terveze
tet a tervezet tárgya szerint illetékes főosztályvezetőnek 
küld meg. A főosztályvezető a tervezetet írásbeli észrevétele
ivel együtt a titkárság által megadott határidőig köteles 
annak visszaküldeni.

VIII. AMINISZTÉRIUM BELSŐ RENDJE.

A. / Ügyeleti szolgálat a minisztéri-
umban.

/Későbbi időpontban kiadandó utasításomban szabályozom./

B. / A minisztériumba történő be és
kilépés szabályozása.

1. / A B.M. épülettömbjébe a belügyminisztérium dolgozói negyed
évenként érvényesített fényképes belügyminisztériumi igazol
vány felmutatása mellett léphetnek be és ki.

2. / A szolgálatot teljesítő őr a be, illetve kilépés alkalmával
a következőket köteles ellenőrizni:
a./ az igazolvány érvényességét,
b./ az igazolványban lévő fénykép és / be és kilépő/ személy-

azonosságát,
c./ az igazolvány és az igazolványban lévő érvényesítő szel

vény sorszámának azonosságát.
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3. / A minisztérium dolgozói a szolgálatot teljesítő őrnek a be és
kilépés szabályainak betartására vonatkozó utasításait vita nél
kül, maradéktalanul kötelesek végrehajtani. Ha a szolgálatot 
teljesítő őr ellen bármilyen panasz merül fel, azt a dolgozók 
főosztályvezetőjüknek kötelesek jelenteni.

4. / Belügyminisztériumi fényképes igazolványt kizárólag a személyzet:
főosztály nyilvántartási alosztálya állíthat ki. Az igazolvány 
adataiban történő bárminemű változást, átvezetést ugyancsak a 
nyilvántartási alosztály eszközölhet.

5. / Új alkalmazás, vagy alsóbb szervektől állandó szolgálattételre 
történő berendelés esetén a főosztályok kötelesek az alkalmazás- 
ra, illetve berendelésre vonatkozó rendelkezés másolatának má
sodpéldányát, a berendelés, illetve új alkalmazás esetén azon
nal a személyzeti főosztály nyilvántartási alosztályának továb
bítani. A nyilvántartási alosztály csak ennek ellenében állít
hatja ki a belügyminisztériumi fényképes igazolványt.

Ideiglenes belépési igazolvány,.

6. / 1 hónapi időtartamra ideiglenes belépési igazolványt lehet ki-
állítani a következő személyeknek:
a. / a belügyminisztériumba ideiglenesen berendelt dolgozók ré-

szére,
b. / a minisztériumban dolgozó, de nem a minisztérium kötelékébe

tartozó személyek részére,/büfések, tatarozó vállalat dol
gozói stb./

c. / felsőbb hatóságok és a társhatóságok azon dolgozóinak, akik
nek gyakran kell a belügyminisztériumban megfordulniok /ÁÉK 
revizorok, Minisztertanács Hivatala dolgozói/.

d. / a minisztérium Budapesten székelő külső szervei azon dolgo
zói részére, akik rendszeresen megfordulnak a minisztérium
ban /kézbesítők, állandó futárok/.

7./ Az ideiglenes belépési igazolványt is kizárólag a személyzeti 
főosztály nyilvántartási alosztálya állítja ki, az illetékes 
főosztályvezetők, Min. Titkárság vezetője írásbeli kérése alap
ján.

8. / Az ideiglenes belépési igazolvánnyal történő be és kilépés ese
tében az őr a következőket köteles ellenőrizni:
a./ az igazolvány érvényességét,
b./ köteles kérni a munkaadói fényképes igazolványt, amelynek 

adatait az ideiglenes belépő adataival egyezteti.

Belépési igazolványok bevonása.

9. / A szolgálati, vagy alkalmazási viszony megszűnésekor a belépési
igazolványok bevonásával kapcsolatosan a következő eljárást kell 
folytatni:
a./ az illetékes főosztályvezető köteles a szolgálati viszony 

megszűnésekor az igazolványt azonnal bevonni és azt a szol
gálati viszony megszűnését igazoló rendelkezés egy példányá
val együtt a személyzeti főosztály nyilvántartási alosz
tályának megküldeni, a nyilvántartásból történő törlés 
végett. Ugyanakkor a főosztályvezető köteles utasítani az 
illető személyt, hogy szolgálati viszonyát megszüntető ren
delvényével együtt jelentkezzen a személyzeti főosztály 
nyilvántartási alosztályánál, ahol annak alapján részére 
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egyszeri kilépésre szóló engedélyt adnak ki. Az őr ilyen ki
lépési engedélyt köteles a kilépéskor bevonni.

10. / Az ideiglenes belépési igazolványokat a következőképpen kell
bevonni:
a./  az igazolvány kiadásakor a főosztályvezető köteles felhív

ni annak a személynek a figyelmét, akinek az igazolványt 
kiadja, hogy az igazolványt annak lejártakor, vagy a fela
data elvégzésekor /munkálatok elvégzése, vagy munkálatok 
végleges befejezése/ köteles visszaszolgáltatni az ille
tékes főosztályvezetőnek. Amennyiben az igazolvány még 
nem járt le,- vagy a feladatát még nem végezte el az illető 
személy, de a minisztériumba történő további belépése nem 
kívánatos, abban az esetben a főosztályvezető vonja be az 
ideiglenes belépési igazolványt. Mindezekben az esetekben 
a főosztályvezető a bevont igazolványokat köteles a személy
zeti főosztály nyilvántartási alosztályának visszaküldeni.

Az igazolványok érvényesítő szelvényeinek kicserélése.

11. / A belügyminisztériumi fényképes igazolványok érvényesítő szel
vényeinek kicserélése negyedévenként a következőképen történik:
a. / minden főosztályvezető a tárgynegyedév utolsó hónapjának

24 napjáig köteles a személyzeti főosztály nyilvantartási 
alosztályának a főosztály állományába ténylegesen szolgála
tot teljesítőkről kimutatást megküldeni 2 példányban a kö
vetkező adatokkal: név, beosztás, igazolvány szám.
A nyilvántartási alosztály a kimutatásokat köteles ellen
őrizni a saját nyilvántartása alapján, hogy a főosztályok 
által adott adatok a tényleges helyzetnek megfelelnek-e. 
Ennek ellenében a kimutatások egyik példányával a személy
zeti főosztály nyilvántartási alosztálya kiadja a következő 
negyedév érvényesítő szelvényeit, a hó 26. napjáig.

b. / Az így megkapott érvényesítő szelvények szétosztásáról az
illetékes főosztályvezető köteles gondoskodni úgy, hogy az 
érvényesítő szelvényeket a dolgozók a hónap utolsó napjáig 
kézhez kapják. Ennek megtörténtét a nyilvántartási alosz
tály által visszaküldött kimutatáson aláírásukkal igazolni 
kötelesek.
Az elmúlt negyedév érvényesítő szelvénye a hónap utolsó 
napjával érvényét veszti.
A bevont és érvényét vesztett szelvényeknek összegyűjtésé
ről a főosztályvezetők gondoskodjanak 'olyképpen, hogy a 
következő hónap 6. napjáig a nyilvántartási alosztálynak a 
jegyzék kíséretében adják le.
Az új érvényesítő szelvények a hónap 1 napjának reggelével 
lépnek érvénybe.

Külső személyek be és kilépése a minisztériumban.
A minisztériumba a külső személyek belépése és kilépése a kö
vetkezőképpen történik.

Társminisztériumok, országos hatóságok, belügyminisztérium alá 
rendelt szervek dolgozói hivatalos ügyben, hivatalos időben 
a következőképpen léphetnek be:
a./ Az ügyintéző dolgozó jelen utasításomhoz mellékelt szolgál' 

ti jegyen előzőleg kéri a belépés engedélyezését.

C.-U
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A szolgálati jegyet legalább a csoportvezetőnek láttamozni 
kell. Ezt a szolgálati jegyet le kell küldeni a belépőjegy 
irodához úgy, hogy a szolgálati jegy még a belépni kívánó 
megérkezése előtt odaérkezzen.

b./  A belépőjegy iroda, ha megérkezik a belépni kívánó, köteles 
előzőleg őzt az ügyintézőt telefonon felhívni, aki kérte a 
belépő személy beengedését és köteles megkérdezni azt, hogy 
fogadhatja-e az illető személyt. Ha igen, akkor a belépni 
kívánó személy részére fényképes személyazonossági igazolvány 
felmutatása ellenében köteles a belépőjegyet kiállítani.-

c./  Ugyanez vonatkozik az alárendelt szervek dolgozói egyszeri 
berendelés alkalmával történő belépésére is.

12./  Magánfelek belépése a következőképpen történik:
Magánfelek belépése is a minisztériumba kizárólag csak hivatalos 
ügyben és hivatalos időben történhet. A minisztériumba belépni 
kívánó magánfeleket a minisztériumon kívül elhelyezett tájékoz-] 
tató iroda fogadja. A tájékoztató iroda a magánfelekkel meg
beszéli kívánságukat, ha a belépést indokoltnak tartja a tájé
koztató iroda, akkor előzőleg felszól az illetékes ügyintézőhöz, 
hogy tudja-e fogadni, amennyiben igen, akkor a tájékoztató iroda 
engedélye alapján a belépőjegy iroda köteles belépési engedélyt 
kiállítani.
Ebben az esetben a belépőjegy irodának nem kell felszólni tele- 
fonon az ügyintézőhöz.
KILÉPÉS

13./  Az egyszeri belépési engedéllyel történő kilépést a következők- 
ben szabályozom:
a. / A minisztérium részlegeit- sorszámmal ellátott kilépő bélyeg

zővel kell ellátni.
Egy osztályon belül az indokoltságnak megfelelően több 
bélyegzőt is ki lehet adni, azonban ebben az esetben a 
bélyegzők sorszámainak azonosnak kell lenni.

b. / A kilépés alkalmával a belépési engedély kilépési rovatát
csak az az ügyintéző töltheti ki, akihez jött az illető 
személy. Kivételt képez akkor, ha az ügyintézőnek időközben 
halaszthatatlan sürgős ügyben el kellett távoznia. Ebben az 
esetben kizárólag csak az osztály vezetője, illetve helyet
tese írhatja alá a kilépőt.
A belépőjegyre csak annak az osztálynak a kilépő bélyegzőjét 
szabad rátenni, amelyik osztályra az illető személy jött, 
vagyis a bélyegző számának meg kell egyezni a belépőjegy 
bal felső sarkába a belépőjegy iroda által kézzel ráírott 
számjeggyel.
Ha az ügyfélnek hivatalos ügye intézése érdekében más osz
tályra is át kell mennie, akkor az az ügyintéző, akihez 
a belépőjegy ki lett állítva, a belépőjegy hátlapjára a
következő szöveget írja:
”.. . . osztályra irányítottam”, aláírja és az osz
tály kilépő bélyegzőjével ellátja.
Ebben az esetben a kilépés megtörténtét, idejét az az ügy
intéző köteles igazolni, akinél az ügyintézése befejezést 
nyert. Ugyanez a szerv köteles kilépő bélyegzővel ellátni. 
Az egyszeri be és kilépésre szolgáló belépési jegyek el
lenőrzésére, az őr feladatára vonatkozólag az épületparancs
nokság külön utasítást kap.
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A minisztérium épületébe egyszeri alkalommal belépő személyek 
részére kiállítandó belépőjegyek különböző színben készülnek, 
annyi színben, ahány bejárata van a minisztériumnak. A külön
böző színű belépőjeggyel csak meghatározott és a belépőjegyen 
is feltüntetett bejáraton lehet a minisztériumba belépni, és 
onnan távozni.

14./A  rendszeres havi értekezletekre az alárendelt szervek vezetői 
részére továbbra is érvényben marad a csoportos belépés azzal, 
hogy az értekezletet tartó főosztály az értekezletet megelőző 
napon köteles az értekezletre meghívottak névsorát és beosztá
sukat az épületparancsnokságnak kimutatásban leadni.
Csoportos belépés csak 10 főnél több belépő esetében adható ki.

15./A minisztérium területére a fentieken kívül még a következő. 
igazolványokkal lehet megfelelő ellenőrzés után a minisztérium
ba be, illetve kilépni:
MDP. Központi Vezetősége által kiállított - Pártközponti - iga
zolvánnyal,
Országgyűlési képviselői igazolvánnyal, 
ÁVH. igazolvánnyal.

16. /Mindennemű postai küldeményeket, leveleket, csomagokat, távira
tokat stb, a belépőjegy iroda mellett lévő “Levelek átvétele" 
helyiségbe szabad leadni, illetve átvenni. Kivételt képez a 
minisztérium főpénztára részére érkező hivatalos pénzkülde
mények, amelyekkel kapcsolatban továbbra is. az eddigi gyakor
lat marad érvényben.

17. /A tűzoltóság tagjai és a mentők esetleges tűzoltás, illetőleg
mentés céljából hívásra az épületbe belépőjegy nélkül lép
hetnek be. Ilyen esetben azonnal jelentést kell tenni a 
minisztérium titkárságának.

18, /Külföldi személyek belépését a minisztériumba a minisztérium
titkárságának vezetője engedélyezi.
Tartózkodás a minisztérium épületében.

19. /A minisztérium területén 22 órától másnap reggel 6 óráig a
minisztérium dolgozói csak a főosztályvezető külön engedélyé
vel tartózkodhatnak, Kivételt képeznek a vezető állású dolgo
zók és az ügyeleti szolgálatra beosztottak. Ugyanez vonatkozik 
munkaszüneti nap előtti nap 22 órájától a következő munkanap 
reggel 6 órajáig.
Vegyes rendelkezések.

20. /A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az állampolgársági és
anyakönyvi osztályra, ahová az ügyfelek az állampolgársági 
osztály külön bejáratán belépési engedély nélkül beléphetnek 
a félfogadási idő alatt.

21. /A belügyminisztériumi arcképes igazolványt a kézből kiadni
szigorúan tilos. Minden dolgozó saját személyében felelős az 
igazolvány gondos és biztonságos őrzéséért. Elvesztés esetén a 
dolgozó köteles azonnal jelentést tenni az épületparancsnok- 
ságnak az igazolvány számának közlésével együtt, valamint a 
főosztály vezetőjének.
A főosztályvezető azonnal köteles elrendelni a fegyelmi eljá
rást megelőző vizsgálatot.
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22./  Minden főosztályvezető köteles gondoskodni arról, hogy a fe
jezet rendelkezéseit a főosztályon újonnan szolgálatba lépő 
minden dolgozó részletesen megismerje és elsajátítsa.

.....................................főosztály...osztály.

Szolgálati jegy.

Kérem.....................................  . . .t /munkahelye.
...............................  . . ./ a fenti. ......................................osztályra
......................................... épület. . . .emelet. . . .szoba. ... én 
.... órára beengedni.

dátum belépést kérő

Láttam:

csop.alo.vezető

C. / Csomagoknak a minisztérium épü- 
letébe történő behozatalának 
és kivitelének szabályozása.

A BM. épületeibe csomagok behozatala és kivitele az alábbiak szerint 
történik: 
BEHOZATAL.
1. / A belügyminisztérium dolgozói a belügyminisztérium épületeibe

egyéni felszerelési tárgyakat /egyenruházati cikkek/ valamint 
a hivatali munkához és a szolgálat ellátásához szükséges tár
gyakat /könyvek, kiszállás céljára tisztálkodási eszközök, 
fehérneműk stb./ hozhatnak be.
Egyéb csomagokat a BM. épületébe a BM.dolgozói nem hozhatnak be.

2. / Külső szervek a minisztérium területére csak a minisztérium
által megrendelt árucikkeket hozhatnak be.

KIVITEL.
A Belügyminisztérium épületéből csomagok csak írásbeli engedéllyel 
vihetők ki. Az írásbeli engedélyen külön fel kell tüntetni a csoma
gok tartalmát is. Az engedély megadására az illetékes főosztályve
zető elvtársak jogosultak. A minisztérium tulajdonát képező lel
tári tárgyak /írógépek, bútor, szőnyegek, irodai felszerelések stb. 
kivitelére csak a gazdasági hivatal vezetője adhat engedélyt.
A konyha szükségleteit képező élelmiszer cikkek be és kiszállítása 
a Mérleg utcai kapun , a büféhez érkező áru be, illetve
elszállítása a József Attila utcai kapun történhet.

ÁBTL - 4.2 - 0200/1953. Min. T itk. TÜK /71



- 31 -

A csomagkiviteli engedély megadása kizárólag erre a célra rendsze
resített nyomtatványon történhet, amelyet a kiadott kilépési bélyeg
zővel el kell látni.
A csomagkiviteli engedélyt indigóval, két példányban kell elkészíteni. 
A másolati példány az engedélyt adónál marad. Nem kell csomagkivi
teli engedély a dolgozók egyéni felszereléseit tartalmazó /irattáska, 
női kézitáska stb./tárgyakhoz.
A szolgálatot teljesítő őr mind a behozatalnál, mind a kivitelnél 
ellenőrizni köteles a csomag tartalmát. A csomag kivitelénél az őr 
azt is köteles ellenőrizni, hogy a csomag tartalma megegyezik-e az 
engedélyen felsoroltakkal. Az olyan csomagokat, amelyeknek tartalma 
kívülről nem állapítható meg, az őr kívánságára ki kell nyitni.
A csomag kiviteli engedélyeket a szolgálatot teljesítő őr előzetes 
felhívása nélkül köteles mindenki az őrnek átadni.

D./ Személyi változások nyilvántartása.

1. / A minisztérium személyi állományában történő változásokat a sze
mélyzeti főosztály nyilvántartási alosztálya tartja nyilván.

2. / A minisztérium, személyi állományában bekövetkező változásról a
főosztályok 2 példányban készített jelentést kötelesek leadni 
a személyzeti főosztály nyilvántartási alosztályának.

3./ A nyilvántartás folyamatos vezetése és pontosságának biztosí
tása érdekében a rendszeresített “változási értesítőn” a személy
zeti osztály nyilvántartási alosztályával a változásból számított 
48 órán belül közölni kell, ha
a. / valamely dolgozó a minisztérium kötelékéből kiválik,
b. / valamely dolgozót egyik főosztályról más főosztályra helyez

nek át,
c. / valamely dolgozó a minisztériumba újonnan belép,
d. / valamely dolgozó neve, lakcíme, vagy telefonszáma megváltozik,
e. / a jelentést az a főosztály teszi meg, amelyhez a dolgozó ér

kezett vagy amelytől távozott.
4. / A változásokat a főosztályoknál vezetett nyilvántartáson is ke

resztül kell vezetni,
5. / Minden főosztályon /titkárságon, ellenőrzési osztályon/ a főosz

tályvezetők titkárságán dolgozók közül ki kell jelölni azt a sze
mélyt, aki a főosztályvezető személyes felelőssége mellett a meg
szabott feladótokat végrehajtja, a főosztályon marodé nyilvántar
tást kezeli, azon a változásokat átvezeti és a változási értesí
téseket kiállítva a személyzeti főosztály nyilvántartási alosztá
lyához továbbítja.

6. / A nyilvántartási alosztály a megküldött jelentések egyik példá
nyát minden esetben /naponként összegyűjtve/ köteles eljuttatni 
a közrendészeti főosztály információs és híradó osztályának,

7./ A személyzeti főosztály nyilvántartási alosztálya a vezetett
nyilvántartásból felvilágosítást csak a miniszternek, miniszter
helyetteseknek, a PB. titkárának, főosztályvezetőknek /titkárság, 
ellenőrzési osztály vezetője/ és az osztályvezetőknek adhat. 
A teljes nyilvántartást a személyzeti főosztály nyilvántartási 
alosztálya a miniszteren kívül senkinek sem adhatja ki,

8./  A nyilvántartást köteles az alosztály “szigorúan titkos"-ként 
kezelni.
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3./  Szabadságok rendje.

1./ A minisztérium dolgozói részére évi rendes szabadságukat úgy 
kell kiadni, hogy az a minisztérium zavartalan működését ne aka
dályozza. Ennek biztosítása végett minden évre az év kezdete előtt 
minden főosztályon, osztályon, alosztályon és csoportban szabadsá
golási ütemtervet kell készíteni.

2./ A szabadságolási ütemtervet a dolgozók kívánságainak figyelembe
vételével úgy kell elkészíteni, hogy a hivatali egységek munkáját 
a szabadságok ne gátolják. Ennek érdekében a szabadságokat az év 
összes hónapjára egyenletesen kell elosztani. Lehetőleg biztosíta
ni kell azt, hogy egy hivatali csoport dolgozói közül egyszerre 
csak egy dolgozó legyen szabadságon.

3./ A szabadságolási ütemterv két részből álljon:
a. / Az I. részben hónapokra ütemezve, fel kell név szerint tüntetni,

hogy a dolgozók mettől meddig veszik ki szabadságukat,
b. / A II. részben fel kell tüntetni azt, hogy havonként hány dol

gozó lesz szabadságon és hány dolgozó marad munkahelyén.

4./ Az osztály ütemtervét az alosztályok és csoportok ütemterve, a 
főosztály ütemtervét az osztályoké alapján kell elkészíteni,

5./ A főosztályok szabadságolási ütemtervét a miniszter hagyja jóvá. 
Ennek érdekében minden főosztályvezető köteles minden év december 
20-ig a minisztérium titkárságához a főosztály következő évi sza
badságolási tervét benyújtani,

6. / A főosztály éves szabadságolási terve alapján a negyedéves munka
tervvel együtt el kell készíteni a főosztály negyedévi szabadsá
golási ütemtervét. Ennek a tervnek összhangban kell lennie a ne
gyedéves munkatervvel,

7. / A főosztályok havi szabadságkeretét csak a miniszter változtathat
ja meg. A főosztály havi szabadságkeretén belül a főosztályvezető, 
az osztály szabadságkeretén belül az osztályvezető engedélyezhet 
változtatást.

8. / Bármely dolgozó évi rendes fizetett szabadságának következő év
re való átvitelét a miniszter engedélyezi.

F,/  Gépkocsi használata

/Későbbi időpontban kiadásra kerülő utasításomban szabályozom./

G./ Telefon használat.

1. / A telefonok használatánál a legnagyobb éberséget kell tanúsítani.
Házi és városi telefonon titkos, szigorúan titkos és bizalmas jel
legű adatokat nem szabad közölni,

2. / Távbeszélőn intézkedésre, érdemi állásfoglalásra csak kiadmányo
zási joggal rendelkező személy és csak kiadmányozási jogkörón 
belül jogosult.

3, / A "K" távbeszélő készüléket kizárólag az a személy használhatja,
aki részére azt kiadták.
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4. / A távbeszélőkönyvet használat után páncélszekrényben kell
tartani. E telefonszámok csak azokkal a személyekkel közölhetők, 
akiknek engedélyük van a készülékek használatára.

5. / Azon helyiségek ajtóit, ahol ”K” távbeszélőkészülék van, bizton
sági zárral kell ellátni és ezek kulcsait éjjelre az épületparancs- 
nokságnak kell átadni.

6. / A telefon biztonságáért használója személyében felelős.

H. / Anyagellátás rendje.

1. / A minisztérium működéséhez szükséges irodaszerek, berendezési
tárgyak és egyéb felszerelési cikkek beszerzéséből a gazdasági 
hivatal gondoskodik.

2. / Minden osztály havonta köteles a gazdasági hivatal által rendsze
resített igénylési jegyzéken az osztályvezető aláírásával bejelen
teni következő havi irodaszer igényét. A főosztály igényét a segéd- 
hivatal összesíti és a főosztályvezető aláírásával minden hó 20-ig 
a gazdasági hivatalhoz juttatja el.

3./ A gazdasági hivatal a főosztály igényeit a takarékosság szempont
jából felülvizsgálja és engedélyezi az igényelt anyagok kiutalását.

4. / A főosztályok segédhivatalai a kiutalt irodaszer mennyiséget a hó
1-6 napja között a központi anyagraktárban elismervény ellenében 
veszik át és szétosztják az osztályok között.

5. / A hónap közben felmerülő rendkívüli irodaszerigényt, valamint a
felszerelési és berendezési tárgyak iránti kérelmeket az osztály
vezető által aláirt szolgálati jegyen kell a gazdasági hivatallal 
közölnie

6. / A főosztályvezetők és az osztályvezetők, valamint a gazdasági hiva
tal az anyagok igénylésé és kiutalása alkalmából gondosan őrködje
nek a takarékosság legteljesebb érvényesítésén. A gazdasági hiva
tal a főosztályok irodaszerrel való ellátását éves és negyedévi 
normák alapján biztosítja.

I. / A házi műhelyek müködése.

1. / A házi műhelyek feladata a minisztérium elhelyezésére szolgáló
épületek felszerelésének és berendezésének /vízvezeték, villany
vezeték, központi fűtő berendezés, felvonók, körforgók és egyéb 
gépi berendezések / - vállalatba adást nem igénylő - karbantar
tásával és kisebb javításával, továbbá az ingó leltári tárgyak 
/bútorok/ karbantartásával járó munkák elvégzése.

■ . . I •

2. / A belügyminisztériumban a következő műhelyek működnek:
a. / lakatos,

vízvezeték és 
villanyszerelő műhely,

b. / asztalosműhely.

3. / A háziműhelyek a gazdasági hivatal irányítása alatt állanak.
Munkát kizárólag a gazdasági hivatal vezetője vagy megbízottja ál
tal láttamozott szolgálati jegy alapján végeznek el.

4. / A műhelyek munkájának igénybevételét osztályvezető által láttamo-
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zott szolgálati jegyen kell kérni. A munka igénylésére vonat
kozó szolgálati jegyet a gazdasági hivatal bírálja el s a munka 
elvégzését a szolgálati jegyen engedélyezi, azt sorszámmal lát
ja el és nyilvántartásba veszi. Az engedélyezési záradékkal 
ellátott szolgálati jegyeket naponként - indokolt esetben so-
ronkívül - az érdekelt műhelyek vezetőihez juttatja el.

5. / A műhelyvezetők a szolgálati jeggyel engedélyezett munkákat a
műhelyek dolgozói között szétosztják és gondoskodnak arról,

. hogy a munkát a szolgálati jegyek érkezésének sorrendjében
- a gazdasági hivatal által soron kívülinek jelzett munkát so-
ron kívül - elvégezzék.

6. / Az anyagszükséglettel járó munkáknál a munkával megbízott
szakmunkás anyagigénylő lapot állít ki, melyet a műhelyvezető
vel láttamoztat, s utána a gazdasági hivatalnak bemutatja. 
A központi anyagraktár a gazdasági hivatal engedélyezési zá
radékával ellátott anyagigénylő lap alapján az anyagot kiadja.

7. / A szakmunkás a munka elvégzéséről minden esetben műhelymunkala
pot tartozik kiállítani, amelyet a munkanaplóhoz kell csatolni. 
A munka kifogástalan elvégzését és átvételét az igénylő szolgá
lati jogyen igazolja, amelyet a munkalaphoz kell csatolni.

8./ Minden szakmunkás egyéni munkanaplót köteles vezetni, amelybe 
naponként bejegyzi az elvégzett munkákat. A műhelyvezetők és a 
gazdasági hivatal köteles rendszeresen ellenőrizni a munkanap
lókat.

9./ A munkálatokhoz szükséges anyagokat a központi anyagraktár ke
zeli. A gyakrabban előforduló, kisebb javítási munkákhoz szük
séges anyagokból a műhelyek kisebb kéziraktárt tarthatnak. 
A kéziraktárban tartható anyagokat és azok mennyiségét a gaz
dasági hivatal állapítja meg. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1./ Az államhatalom és az államigazgatás legfelsőbb szerveinek, 
vagy a miniszternek a minisztérium működésére vonatkozó, vagy 
azt érintő, jelen szabályat hatálybalépése után kiadott ren
delkezéseit a szabályzatba be kell vezetni, illetve a szabályza- 
tot annak megfelelően módosítani kell.

2. / A minisztériumnak azt a dolgozóját, aki jelen szabályzat rendel
kezéseit súlyosan megsérti, fegyelmi úton felelősségre kell 
vonni.

3. / Jelen szabályzat hatálybalépésével
a munkatervek készítését szabályozó 2.sz.,
és a BM-ben tartandó hivatali munkaértekezletekről szóló 5. sz. 

miniszteri határozat,
a továbbá a havi jelentések elkészítéséről szóló 1902/1951. Min. 

Titk. sz., a kiadmányozási jogkör újabb szabályozása tárgyában 
kiadott 1211/1951.Min. Titk. sz.,
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a változás jelentések rendjét szabályozó 17-60/1952.sz.,
a kötelezettségvállalási és utalványozási jog gyakorlása szabályo

zása tárgyában kiadott 131-2/4/1952. IX/1. sz. és
131-6/1952. sz.,

a belügyminisztériumba történő be- és kilépés szabályozásáról szóló 
13-364/1952. Min. Titk. sz.,

a csomagoknak a belügyminisztériumba történő behozatalának és kivi
telének szabályozásáról szóló 13-364/2/1952.Min. Titk. sz.,

az 1953. évi szabadságolási tervek elkészítése tárgyában kiadott
13-464/1952. Min. Titk. sz.

és végül a háziműhelyek működését szabályozó 3.151-8-30/1952./IX.l. 
sz. miniszteri utasítások hatályukat vesztik.

Budapest, 1953. február hó 10.

Györe József s.k. 
belügyminiszter.

A kiadmány hiteléül

irodavezető.
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Belügyminiszter.
Szám: 13-18/1953.

Terv- és Beruházási Főosztály Vezetőjének,

H.

A 0200/1953. Min. Titk. TÜK. sz. alatt kiadott "Belügyminisztérium Műkö- 
dési Szabályzat” IV. a. és b. pontját akként módosítom, hogy a ne
gyedéves munkatervek, illetve a rendszeresített havi jelentések egy 
példányát az illetékes Miniszterhelyettes elvtárs részére is küldjék 
meg. 

Budapest, 1953. május 13.
A kiadmány hiteléül:

Györe József s.k. 
belügyminiszter. Aláírás

Irodavezető s.k.
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