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I.

A BM Titkárság szervezete

1. A BM Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) a miniszter 
és a minisztérium vezetőinek véleményező, előkészítő, koor
dináló és javaslattevő szerve. A hatáskörébe utalt kérdések
ben a minisztérium jogi képviselője.

2. A Titkárság szervezete:

A) Jogi- és Koordinációs Osztály,

B) BM Ügyvitelszervezési és TÜK Alosztály,

C) BM Központi Panasziroda,

D) BM Sajtóiroda,

E) BM Országos Futárszolgálat.

3. A Titkárság vezetőjének közvetlen irányítása és ellenőrzése 
mellett tevékenykedő szerv a
BM Főügyeleti Osztály (ügyrendjét külön utasítás tarta l
mazza).



II.

A Titkárság vezetője

4. A Titkárság vezetője

-  a miniszter közvetlen alárendeltségében látja el felada
tait, egyszemélyi felelős vezető;

-  szervezi és irányítja a Titkárság munkáját;

-  ellenőrzi és beszámoltatja az alárendelt szervek vezetőit;

-  személyzeti hatáskörét a BM Hatásköri Lista, fenyítő és 
dicsérő jogkörét pedig a BM Fegyelmi Szabályzat szerint 
gyakorolja;

-  közvetlenül irányítja a BM Főügyeleti Osztály és a BM 
Országos Futárszolgálat t evékenységét;

-  jóváhagyja a BM Országos Futárszolgálat Ügyrendjét.

5. A Belügyminisztérium Kollégiumának titkáraként ellátja a 
 Kollégium Ügyrendjében meghatározott feladatait.

6. A miniszter utasításának megfelelően gondoskodik a minisz
terhelyettesi értekezletek előkészítéséről és szervezéséről.

7. Biztosítja a miniszter, a miniszterhelyettesek által rendezett 
országos értekezletek előkészítését és szervezését.

8. Jogosult -  a miniszter által meghatározott hatáskörében -  
a Belügyminisztérium képviseletére külső szerveknél és e 
körben állásfoglalások közlésére.

9. Jogosult -  a miniszter által meghatározott hatáskörében -  
egyedi ügyekben (szolgálati, rokkantsági nyugdíj, baleseti 
járadék megállapítása elleni fellebbezések stb.) másodfokú 
határozatok hozatalára.

10. Intézkedik azokban az ügyekben, amelyekre a minisztertől 
utasítást, illetőleg felhatalmazást kap.
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III.

Jogi- és Koordinációs Osztály

11. A Titkárság Jogi- és Koordinációs Osztálya (a továbbiakban: 
Osztály) a minisztérium jogszabályelőkészítő, koordináló, to
vábbá adminisztrációs és operatív ügyintéző feladatokat ellá
tó szerve.

12. Az Osztály szervezete:

a) Jogi- és Koordinációs Alosztály,

b) Operatív Ügyintéző Alosztály.

13. Az Osztály vezetője egyben a Titkárság vezetőjének helyet
tese.

14. Az Osztályvezető
-  a Titkárság vezetőjének közvetlen alárendeltségében 

végzi munkáját;
-  szervezi és irányítja az osztály tevékenységét;
-  ellenőrzi és beszámoltatja az alosztályvezetőket;
-  munkamegbeszéléseket, értekezleteket ta rt az alosztály- 

vezetők, illetőleg az osztály beosztottai részére.

15. Az osztályvezető intézkedik azokban az ügyekben, amelyek
re a Titkárság vezetőjétől utasítást, illetőleg felhatalmazást 
kap.

III/A

Jogi- és Koordinációs Alosztály

16. A Jogi- és Koordinációs Alosztály (a továbbiakban: Alosz
tály) a Belügyminisztérium jogszabályelőkészítő és jogsza
bályszerkesztő (kodifikáló) szerve.

17. Az Alosztály kodifikációs munkája keretében gondoskodik 
arról, hogy a belügyminiszter, a miniszter első helyettese és 
a miniszterhelyettesek által kiadandó jogszabályok (rendele
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tek, parancsok, utasítások, szabályzatok és körlevelek) ter
vezete a hatályos jogszabályok, valamint a jogszabályszer
kesztés elvei alapján legyenek előkészítve és kidolgozva.

Ennek érdekében b e l s ő  k o o r d i n á c i ó t  végez a kö
vetkezők szerint:

-  a tervezet előkészítésében érdekelt szerv az anyag kidol
gozása során köteles rendszeresen együttműködni az Al
osztállyal ;

-  az illetékes miniszterhelyettes által előzetesen jóváha
gyott tervezetet meg kell küldeni a Titkárságnak;

-  az Alosztály a tervezetet amennyiben más főcsoportfő
nökségek tevékenységét is érinti, megküldi az érdekelt 
csoportfőnököknek -  általában tizenöt napos határidő
vel -  észrevételezésre:

-  külső szerveket is érintő jogszabályok tervezeteit az Al
osztály -  általában tizenöt napos határidővel -  megkül
di észrevételezésre az érdekelt társminisztériumoknak és 
egyéb külső szerveknek (Az észrevételezésre vonatkozó 
átiratokat a Titkárság vezetőjének vagy helyettesének
aláírásával kell megküldeni.);

-  az észrevételeket értékeli és szükséges esetben egyezteti 
az érdekeltekkel;

-  az észrevételek figyelembevételével átdolgozza a terveze
tet és felterjeszti az illetékes vezetőhöz;

-  a Titkárság vezetője a miniszteri aláírást igénylő előter
jesztést az illetékes miniszterhelyettesekkel, miniszterhe
lyettesi aláírás esetében pedig az illetékes csoportfőnö
kökkel előzetesen és egyetértőleg láttamoztatja, majd fel
terjeszti aláírásra.

18. Az Alosztály gondoskodik a minisztériumok és országos ha
táskörű szervek által észrevételezésre megküldött jogsza
bálytervezetek és előterjesztések tárcán belül történő koor
dinálásáról, valamint ennek alapján a Belügyminisztérium 
állásfoglalásának kialakításáról. A koordináció a következő
képpen történik:

-  az Alosztály értékeli a beérkezett tervezetet; 
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-  javaslatot tesz az észrevételezésben érdekelt szervekre 
vonatkozóan;

-  az érintett csoportfőnökségeknek megküldi észrevétele
zésre a tervezetet;

-  a csoportfőnökök által aláírt észrevételek értékelése után 
elkészíti a minisztérium állásfoglalásának (válaszának)
tervezetét;

-  a Titkárság vezetője, illetőleg az osztályvezető által jóvá
hagyott tervezetet az illetékes miniszterhelyetteshez alá
írásra felterjeszti;

-  miniszteri aláírás esetén a tervezetet előzetesen és egyet
értés céljából felterjeszti az illetékes miniszterhelyette
sekhez;

-  az Alosztály tájékoztatja az észrevétel készítőjét, ha ál
láspontját a döntésre jogosult vezető nem fogadta el.

19. Munkakapcsolatot ta rt a főcsoportfőnökségek titkárságaival, 
a feladatokkal összefüggő kölcsönös tájékoztatás érdekében.

20. A külföldi állampolgárok sérelmére elkövetett bűncselekmé
nyekről és közúti balesetekről -  megkeresés esetén -  a 
Külügyminisztérium útján tájékoztatást ad, valamint meg
küldi a szükséges iratokat.

21. Rendszeresen figyelemmel kíséri a hatályos jogszabályokat 
rendeleteket, parancsokat, utasításokat és szabályzatokat). 
Indokolt esetben az elavult, ellentmondó, nehezen áttekint
hető kérdések újabb szabályozását, illetőleg, ha szükséges új 
jogszabály kiadását kezdeményezi.

22. Gondoskodik a Belügyminisztérium hivatalos lapja, a Bel
ügyi Közlöny szerkesztéséről és elosztásáról.

23. Állam- és szolgálati titoksértési ügyekben -  büntetőeljárás 
során -  szakértői véleményt készít.

24. Feladatainak ellátása során a szakszerű, színvonalas és gyors 
munkát segítő módszereket keresi. Ennek megfelelően mun
kakapcsolat formájában végzi az előzetes tájékozódást és 
konzultációkat.
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25. Az Alosztály beosztottai feladataikat általában szakosítva 
látják el. A szakosítás a következők szerint történik;

a) állambiztonsági- nemzetközi jogi,

b) rendőri- büntetőjogi,

c) államigazgatási- polgári- munkajogi,

d) Belügyi Közlöny szerkesztése,

e) egyedi és egyéb jogi jellegű ügyek intézése.

26. A beosztottak -  felhatalmazás mértékéig -  feladatkörük
ben jogosultak a minisztérium képviseletére és állásfoglalá
sának közlésére.

27. Az alosztályvezető

-  az osztályvezető alárendeltségében látja el feladatait;
i

-  szervezi és irányítja az Alosztály munkáját;

-  meghatározza a beosztottak tevékenységét és ellenőrzi 
munkájukat;

-  előzetesen jóváhagyja a beosztottak által készített terve
zeteket ;

-  munkamegbeszéléseket és eligazításokat tart az Alosztály 
beosztottai részére.

III/B

Operatív-Ügyintéző Alosztály

28. Az Operatív Ügyintéző Alosztály (a továbbiakban: Alosztály) 
a Titkárság operatív, szervezési és adminisztrációs feladato
kat ellátó szerve.

29. Gondoskodik a Belügyminisztérium Kollégiuma üléseinek 
szervezési és adminisztrációs előkészítéséről. A miniszterhe
lyettesi értekezletek és a Kollégium munkatervének terveze
tét a beküldött javaslatok alapján elkészíti.

30. Biztosítja a belügyi jogszabályok (rendeletek, parancsok, 
utasítások, szabályzatok és körlevelek), valamint a jogsza-
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bály jellegű egyéb rendelkezések, elosztó szerinti kiadását és 
eredeti példányainak megőrzését. Ugyancsak nyilvántartja
-  szükséges esetben határidőzi -  az államtitoknak minősülő 
nem belügyi jogszabályokat, továbbá előterjesztéseket és 
iratanyagokat (MSZMP KB, Kormány, HB, Gazdasági Bi
zottsági stb. okiratok).

31. Intézi a jogszabályban meghatározott fontos és bizalmas 
munkakörök betöltéséhez szükséges -  a feddhetetlenségre 
vonatkozó -  belügyminisztériumi állásfoglalások előkészí
tését.

32. Intézi a belügyi beosztottak és családtagjaik útleveleinek ki
adását. A BM Titkárság személyi állományáról, valamint 
üdültetési igényeiről nyilvántartást vezet.

33. Gondoskodik a miniszter által elrendelt központi rendezvé
nyek szervezéséről. Beszerzi és elosztja -  az esetenként ka
pott utasítás szerint -  az egyéb rendezvények operatív biz
tosításához szükséges meghívókat és jegyeket.

34. Az alosztályvezető
-  az osztályvezető alárendeltségében látja el feladatait;
-  szervezi és irányítja az Alosztály munkáját;
-  összehangolja és meghatározza a beosztott ügyintézők 

munkáját;
-  ellenőrzi és beszámoltatja az Alosztály beosztottait;
-  eligazításokat tart -  az Alosztály beosztottai részére.

IV. 

BM Ügyviteltervezési és TÜK Alosztály

35. Az Ügyvitelszervezési és TÜK Alosztály (a továbbiakban: 
Alosztály) a Belügyminisztérium ügyvitellel, valamint az ál
lam- és szolgálati titokvédelemmel foglalkozó központi szer
ve.

36. Szervezi és ellenőrzi a belügyi szervek ügyintézéssel, és ügy- 
iratkezeléssel (a továbbiakban: ügyvitel), valamint az állam- 
és szolgálati titokvédelemmel kapcsolatos munkáját.
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Feladatait a belügyi szervek titkárságaival együttműködve 
hajtja  végre.

37. Gondoskodik az ügyvitelre, valamint az állam- és szolgálati 
titokvédelemre vonatkozó központi előírások előkészítéséről 
és kiadásáról az alábbi ügyekben:

-  a nyílt és titkos ügyvitel szabályozása;

-  az államtitkot és a szolgálati titkot képező iratok körének 
meghatározása;

-  az irattározás és iratselejtezés;

-  a belügyi szervek bélyegzőkkel való, ellátása (igénylés 
készíttetés, nyilvántartás, felhasználás stb.);

-  a belügyi szervek katonai térképekkel való ellátása 
(igénylés, nyilvántartás, kezelés, őrzés, megsemmisítés 
stb.).

i

38. a) A központi szervekkel együttműködve:

-  előkészíti az utasítás, szabályzat, stb. tervezeteket, 
amelyek az ügyintézést, vagy az ügyiratkezelést érin
tik,

-  javaslatot tesz az ügykezelési csoportok (ügykezelők 
beállítása), irattárak és egyéb iratnyilvántartási és ke
zelési feladatokat ellátó szervezeti egységek létreho
zására,

-  javaslatot tesz az ügyviteli munkában új iratnyilván
tartási és kezelési módszerek bevezetésére, valamint a 
szükséges eszközök beszerzésére,

-  szakvéleményt ad az ügyvitelhez szükséges új nyom
tatványok rendszeresítésére,

-  javaslatot tesz az ügyviteli munkához szükséges új 
sokszorosító és másolóberendezések alkalmazására,

-  javaslatot tesz az ügyvitellel, valamint az állam- és 
szolgálati titokvédelemmel kapcsolatos tananyagok 
kidolgozására,

-  javaslatot tesz a Belügyminisztérium személyi állo
mánya (ügykezelők, adminisztrátorok, ügyintézők stb.)
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ügyvitellel, valamint az állam- és szolgálati titokvé
delemmel kapcsolatos továbbképzésre (a belügyi is
kolákon, tanfolyamokon és szerveknél folyó szakmai 
továbbképzés keretében).

b) A BM Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökséggel közösen
végzi:
-  a belügyi szervek ügyviteltechnikai gépekkel való el

látottságának felülvizsgálatát;
-  a BM szervek ügyvitelfejlesztési távlati, középtávú  

és éves tervjavaslatainak kidolgozását;
-  a belügyi szervek részére rendszeresítésre kerülő ügy

viteltechnikai gépek normájának elkészítését;
-  a nem rendszeresített ügyviteltechnikai gépek és esz

közök beszerzésének engedélyezését.

39. Nyilvántartja, kezeli és őrzi a BM központi szervek három 
évnél régebbi keletű, nem selejtezhetőnek minősített, törté
nelmi értékű iratait és a BM összes sajtókiadványait.
Gondoskodik az iratok szakszerű tárolásáról, a megrongáló
dott, további őrzést igénylő iratok restaurálásáról, a saját 
irattárban való kutatási engedélyek és másolatok kiadásáról, 
továbbá a BM szervek részére már nem szükséges, történel
mi értékű -  nem titkos -  iratok, levéltárnak való átadásá
ról.

40. Ellátja a felszabadulás előtt a BM által foglalkoztatott alkal
mazottak, valamint a tanácsok megalakulásáig a közigazga
tásban alkalmazott személyek szolgálati idejének igazolásá
val kapcsolatos ügyintéző feladatokat.

41. Szabályozza a BM szervek és a levéltárak együttműködését 
(a levéltárak szakmai ellenőrző tevékenységének koordinálá
sát, a belügyi iratok levéltáraknak való átadását és a levél
tárakban őrzött belügyi iratok kutatásának módját).

42. Javaslatot készít -  a BM Kormányőrséggel együttesen -  a 
Belügyminisztérium épületeibe történő belépések rendjéről 
és azt jóváhagyásra felterjeszti a Titkárság vezetőjéhez.

43. Ellátja a Titkárság munkájához szükséges ügyiratkezelési 
feladatokat.
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44. Biztosítja a Titkárság vezetője, illetőleg az osztályvezető ál
tal meghatározott iratok sokszorosítását és másolását.

45. Az alosztályvezető

-  az osztályvezető alárendeltségében látja el feladatait;

-  szervezi és irányítja az Alosztály m unkáját;

-  összehangolja és meghatározza a beosztott ügyintézők 
munkáját;

-  ellenőrzi és beszámoltatja az Alosztály beosztottait;

-  eligazításokat ta rt az Alosztály beosztottai részére.

V.

BM Központi Panasziroda

46. A BM Központi Panasziroda (a továbbiakban: Iroda) a Bel
ügyminisztérium központi panaszügyi szerve.

47. Vizsgálja és intézi a beérkező panaszokat, bejelentéseket, ja
vaslatokat, valamint kérelmeket. Kezdeményezi a panaszok 
okainak megszűntetését.

48. Ellátja a minisztériumhoz forduló magyar és külföldi állam
polgárok kulturált félfogadását és szakszerű felvilágosítását. 
Elősegíti a minisztérium tömegkapcsolatának javítását.

49. A félfogadáson előterjesztett, valamint a postán érkező pa
naszokat, bejelentéseket, javaslatokat és kérelmeket -  szük
ség esetén -  megküldi az illetékes belügyi szervekhez. Fi
gyelemmel kíséri az ilyen ügyek további intézését és tájékoz
tatást kérhet az eljáró szervektől.

50. Ellenőrzi, segíti és koordinálja a panaszügyekkel foglalkozó 
belügyi szervek m unkáját. Elősegíti, hogy a válaszlevelek 
határidőn belül és szakszerűen készüljenek el. Szignalizál, 
valamint javaslatot tesz, ha észleli, hogy a panaszügyintézés 
nem a szabályoknak megfelelő.

51. Kezdeményezi a panaszügyek intézésének egyszerűsítését és 
korszerűsítését.
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52. Összefoglaló tájékoztatókat készít naponként, illetőleg idő
szakonként -  a feladatkörébe tartozó ügyekről -  a minisz
térium vezetői részére.

53. Az Iroda vezetője

-  szervezi és irányítja az Iroda m unkáját;

-  összehangolja és meghatározza a beosztott ügyintézők 
m unkáját;

-  ellenőrzi és beszámoltatja az Iroda beosztottait;

-  munkamegbeszéléseket és eligazításokat ta rt az Iroda be
osztottai részére.

VI. 

BM Sajtóiroda

54. A BM Sajtóiroda (a továbbiakban: Iroda) a Belügyminiszté
rium sajtótájékoztató szerve.

55. Tájékoztatja a belügyi vonatkozású napi eseményekről -  az 
illetékes szerv vezetőjének hozzájárulásával -  a Magyar 
Távirati Irodát, a Magyar Rádió és Televíziót, valamint az 
országos lapokat.

56. Munkakapcsolatot ta rt a Minisztertanács Tájékoztatási Hi
vatala, a Magyar Távirati Iroda, a Magyar Rádió és Tele
vízió, valamint a Magyar Újságírók Országos Szövetsége ille
tékes képviselőivel, továbbá a rendőri tudósítókkal.

57. Intézkedik -  a minisztérium vezetői által elrendelt -  az 
egyes híranyagokra vonatkozó hírzárlat (embargó) végrehaj
tása érdekében.

58. Előkészíti és szervezi a miniszter és a minisztérium más ve
zetői által tartandó sajtókonferenciákat.

59. Megőrzi és nyilvántartja a sajtókiadványoknak a miniszté
rium részére megküldött köteles példányait.
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60. Tájékoztatja a minisztérium vezetőit a sajtó munkájával ösz-
szefüggő -  belügyi vonatkozású -  ügyekről.

61. Együttműködik a BM Tanulmányi és Propaganda Csoport-
főnökség Propaganda Osztályával.

62. Az Iroda vezetője
-  szervezi és irányítja az Iroda munkáját;
-  intézkedik azokban az ügyekben, melyekben a Titkárság 

vezetőjétől utasítást, vagy felhatalmazást kap;
-  jóváhagyására adhat tájékoztatást a BM Főügyeleti Osz

tály, a sajtó és a rádió részére a rendkívüli eseményekről;
-  meghatározza és ellenőrzi a beosztottak tevékenységét;
-  a szükséghez képest munkamegbeszéléseket tart a beosz

tottak részére.

VII.

BM Országos Futárszolgálat
63. Gondoskodik az államtitoknak minősülő küldemények biz

tonságos és gyors továbbításáról, továbbá a párt és a Belügy
minisztérium szervei között a szolgálati titkot képező külde
mények szállításáról.

64. Vezeti a küldemények átvételével, illetve átadásával kapcso
latos nyilvántartásokat.

65. Megszervezi alkalomszerűen a rendkívüli futárfeladatokat.

66. Nemzetközi futárfeladatokat lát el a baráti országok futár- 
szolgálataival együttműködve.

67. Ellátja a BM szervei ál tal nyitott postafiókok feletti felügye
letet.

68. A futárszolgálat vezetője

-  felelős a küldemények biztonságos és gyors továbbításá
nak megszervezéséért, a továbbítás ideje alatt az állam
titok és a szolgálati titok megőrzésének biztosításáért;
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-  összehangolja és meghatározza az alosztályok munkáját;

-  szabályozza a futárszolgálat hálózatába bekapcsolt szer
vek részére a küldemények továbbításának, átadásának, 
átvételének, nyilvántartásának rendjét;

-  szakirányítást gyakorol a megyei rendőr-főkapitányságok 
futárcsoportjai felett.

VIII.

Vegyes rendelkezések

69. Kiadmányozásra, illetőleg iratok aláírására a Titkárság ve
zetője és az osztályvezető jogosult. Az alosztályvezetők és az 
irodavezetők -  a jelen ügyrendben meghatározott feladat
körükben -  hasonló szintű vezetőkkel folytathatnak levele
zést.

70. A Titkárság vezetője, az osztályvezető, az alosztályvezetők és 
az irodavezetők felelősek beosztottaik politikai, szakmai, er
kölcsi, valamint fegyelmi magatartásáért, illetőleg nevelésé
ért, továbbá megfelelő továbbképzéséért.

71. Ez az ügyrend 1972. június hó 15. napján lép hatályba.

BORGOS GYULA s. k.
r. vezérőrnagy 

BM Titkárság vezetője

Felterjesztve: miniszter elvtársnak,
miniszterhelyettes elvtársaknak,

K ap ják : főcsoportfőnök-helyettesek,
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök,
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok, 
önálló osztályvezetők.

Készült: 90 pld.

-  13 -


