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BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG

1. A B elügym inisztérium  (a továbbiakban: BM) I. Főcsoport- 
főnöksége (továbbiakban: Főcsoportfőnökség) a m iniszté
rium ban, szerveinél és csapategységeinél (továbbiakban: 
szervek) működő pénzügyi, anyagi, technikai, híradás, 
egészségügyi szakszolgálati ágak, valam int a műszaki fe j
lesztési, az üdültetési és gyerm ekneveltetési te rü le tek  gaz
dasági és szaktevékenységének központi szervező, szakirá
nyító és ellenőrző szerve, am ely egyben -  m eghatározott 
körben -  ellátási és szolgáltatási fe ladatokat is végez. Te
vékenységét jogszabályok, m iniszteri parancsok, utasítások, 
a m inisztérium  és sajá t ügyrendje  a lap ján  végzi.

2. A Főcsoportfőnökség szervezetileg csoportfőnökségekre, ön
álló osztályokra és a Központi Ellátó Parancsnokságra ta 
gozódik.

Központi szervek:
-  I / I . (Terv- és Pénzügyi) Csoportfőnökség,
-  I / I I . (Anyagi- és Technikai) Csoportfőnökség,
-  I / I I I . (Műszaki Fejlesztési) Csoportfőnökség,
-  Egészségügyi Osztály,
-  Ellenőrzési Osztály,
-  K ülügyi Osztály,
-  Ü dültetési és G yerm ekneveltetési Osztály,
-  Személyzeti Osztály,
-  Központi Ellátó Parancsnokság,
-  Főcsoportfőnökség Titkársága.

I.
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3. A Főcsoportfőnökség alárendeltségébe tartoznak:

a) Szakirányítás és szakfelügyelet szempontjából:
-  a BM II., III., IV. főcsoportfőnökségek szerveinél;
-  az országos parancsnokságoknál (testületeknél) és 

ezek szerveinél;
-  a budapesti, a megyei rendőr-főkapitányságoknál és 

ezek szerveinél
működő pénzügyi, anyagi, technikai, híradó, egészségügyi 
osztályok, alosztályok, csoportok, szakszolgálatok.

b) Általános felügyelet szempontjából:
-  az Újpesti Dózsa SC;
-  a területi szerveknél működő ,,Dózsa” sportegyesüle

tek.

4. A Főcsoportfőnökség központi szervei -  a részükre m egha
tározott feladatok megoldása, a belügyi m unka eredményes 
végzése érdekében -  együttm űködnek:
a) a belügyi társszervekkel és testületekkel;
b) a HM. a Munkásőrség, a PM, az OT, a MüM, a SZOT ille

tékes szerveivel, valam int az érdekelt más állami és tá r 
sadalmi szervekkel.

II.

A FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG FELADATAI

5. A minisztérium középtávú tervének, éves költségvetésének 
összeállítása, az érdekelt népgazdasági szervekkel való ösz- 
szehangolása. A jóváhagyott költségvetési keretek  felosztása 
a m inisztérium költségvetést készítő szervei között, a szol
gálati feladatok ellátásához szükséges pénzügyi, anyagi, 
technikai, speciális műszaki, egészségügyi anyagok, eszkö
zök és felszerelések biztosítása. A költségvetési gazdálkodás 
rendjének, ezen belül is különösen a tervezés, beszerzés, 
készletezés, felhasználás, használat, üzemeltetés, ka rb an ta r
tás, nyilvántartás, és használatból való kivonás rendjének 
szabályozása, e tevékenység irányítása, ellenőrzése.
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G. A BM alaptevékenységi- és lakásberuházásának szervezése, 
tervezése, kiviteleztetése, a belügyi szervek elhelyezési szük
ségleteinek kielégítése.

7. A m inisztérium  központi tartalékkészleteinek  m eghatáro
zása, képzése, igénybevételének szabályozása.

8. A belügyi m unka hatékonyságának növelése érdekében a 
korszerű eszközök és berendezések kutatása, fejlesztése, 
gyártása, az ezzel kapcsolatos szervezési munka, továbbá -  
az illetékes szakszolgálati ágakkal közösen -  az alkalmazás 
tanulm ányozása, szervezése, az újításokkal és a ta lálm á
nyokkal kapcsolatos irányító  feladatok ellátása.

9. A m inisztérium , a különböző állami és társadalm i szervek 
h írrendszerének  tervezése, az üzem eltetés és fenn tartás  
szervezése, biztosítása.

10. A BM személyi állom ánya élet és m unkakörülm ényeinek 
rendszeres fejlesztése, a megillető pénzbeni és anyagi já ran 
dóságok biztosítása, a lakásellátás, az egészségvédelemmel 
kapcsolatos gyógyító és megelőző orvosi ellátás, a hatósági 
bűnügyi orvosi tevékenység, a m unka és balesetvédelem m el 
kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása, szabályozása.

11. A bel- és külföldi üdültetéssel, valam int a gyerm eknevelte
téssel kapcsolatos feladatok szervezése és ellátása.

12. Az operatív  m unkával kapcsolatos speciális anyagi, elhelye
zési, pénzügyi igények kielégítése.

13. Az MSZMP KB, a M inisztertanács és a BM külföldi vendé
gei elhelyezésének és ellátásának biztosítása.

14. A m inisztérium  központi szerveinek m űködéséhez szükséges 
anyagi- technikai ellátás, és a különböző szolgáltatások rend
szerének szervezése, az ellátás biztosítása.

15. A m inisztérium  és szervei gazdasági, pénzügyi ellenőrzésé
nek szervezése, a költségvetési revíziók végrehajtása.

16. A Főcsoportfőnökség állom ányával kapcsolatos személyzeti 
ügyek intézése, a BM IV. Főcsoportfőnökséggel együ ttm ű
ködve.
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m.
A FŐCSOPORTFŐNÖK

17. A Főcsoportfőnökséget a m iniszter pénzügyi-, anyagi-, m ű
szaki helyettese -  m in t a BM I. főcsoportfőnöke -  vezeti, 
irány ítja .

18. A főcsoportfőnök gyakorolja m indazokat a jogokat, am elye
ket a jogszabályok és a m iniszter részére biztosít.

19. A főcsoportfőnök tanácsadó szerve a csoportfőnöki értekez
let, mely jóváhagyott m u n k a te rv a lapján  dolgozik.

20. A főcsoportfőnök:

a) Felelős:
-  a m eghatározott politikai, szakmai elvek, jogszabá

lyok, parancsok, utasítások érvényesítéséért és egysé
ges végrehajtásáért;

-  az alárendelt, a szakirányítása és szakfelügyelete alá 
tartozó szervek irány ításáért;

-  a személyi állom ány politikai, szakmai, erkölcsi, fe
gyelmi helyzetéért és harckészültségéért.

b) Jogosult:

-  tevékenységi körében -  a m iniszter jogkörében fenn
ta r to tt  ügyek kivételével -  olyan intézkedések m eg
tételére, am elyet fe ladata inak  ellátása m egkíván;

-  a hatáskörébe tartozó ügyekben a m inisztérium  kép
viseletére, a m inisztérium  nevében állásfoglalásra, kö
telezettségek vállalására;

-  szakterü letére  vonatkozóan a BM valam ennyi szer
vére kötelező parancsok, utasítások, szabályzatok ki
adására;

-  rendkívüli esetekben -  a m iniszter hozzájárulásá
val, a szolgálat érdekében -  pénz és anyagkészletek, 
felszerelések, szállító és más technikai eszközök kor
látozás nélküli átcsoportosítására.
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c) Meghatározza:
-  az irán y t adó m agasabb szintű rendelkezésekkel össz

hangban a Főcsoportfőnökség szerveinek feladatait, 
hatáskörét, tevékenységének rendjét, m unkájának  
irányát, ta rta lm át és m ódszerét;

-  a költségvetés tervezésének rendjét, módszerét, a 
tervkészítésre kötelezett szervek körét;

-  az ingatlan  és ingó eszközök BM részére tö rténő  meg
szerzésének, illetve elidegenítésének rend jé t;

-  a m inisztérium  központi tarta lék-készlete inek  m en
nyiségét, igénybevételének és felhasználásának rend
jét;

-  a BM illetékes szerveivel összhangban, az egyes gaz
dasági, műszaki, egészségügyi m unkakörök ellátásá
hoz szükséges állami iskolai és szakképesítési követel
m ényeket.

d) H atáskörében:
-  k iad ja  a m iniszteri parancsok, utasítások végrehajtási 

u tasításait, a szervek által kezdem ényezett parancso
kat, utasításokat, szabályzatokat;

-  dönt a központi szervek elhelyezésével kapcsolatban 
fe lm erült vitás kérdésekben;

-  véleményezi a személyi ügyek intézésével, a k ikép
zéssel és a továbbképzéssel kapcsolatos javaslatokat, 
terveket, központi irányelveket, tem atikákat.

e) Jóváhagyja :
-  a csoportfőnökségek, önálló osztályok ügyrendjét, 

m unkatervét, a végzett m unkáról készített je len té
seket;

-  a pénz- és anyaggazdálkodás számvitelének, statisz
tikai, beszámolási rend jének  szabályzatát;

-  a költségvetési revízió éves tervét, a gazdasági, pénz
ügyi ellenőrzés irányelveit, a vizsgálatokról készített 
je len tést;

-  az egészségügyi in tézm ényekbe való felvételi rendet;
-  a gyerm ekneveltetési in tézm ények létrehozását, meg

szüntetését, az in tézm ényekbe való felvétel rend jé t;
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-  a Főcsoportfőnökség káderfejlesztési, u tánpótlási és 
iskoláztatási tervét, a hatáskörébe tartozó vezetők és 
beosztottak továbbképzési tem atikájá t;

-  a hatáskörébe tartozó vezetők és beosztottak minősí
tését, e llenük fegyelmi és büntetőeljárás elrendelését, 
lezá rásá t;

-  a Főcsoportfőnökség lakás, bérfejlesztési, k itüntetési, 
jutalm azási, segélyezési és üdülési kereteinek  szervek 
közötti elosztását;

-  a hatáskörében fen n ta r to tt  alaptevékenységi, és a 100 
lakás feletti beruházásoknak a program jait, m ind
ezeknek és a HB által jóváhagyott beruházásoknak az 
engedély okiratait, az alaptevékenységi beruházások 
más tárcákkal kooperációban való közös lebonyolítá
sának engedélyezésére irányuló  javaslatokat.

f) A m iniszterhez jóváhagyásra felterjeszti:
-  a BM Ü gyrendjében, H atásköri L istájában és egyéb 

jogszabályokban a m iniszter hatáskörébe u ta lt ügye
ket;

-  a m agasabb szintű  jogszabályok végrehajtási u tasítá 
sainak tervezetét;

-  a Főcsoportfőnökség állom ánytáblázatát, csoportfő
nökségek, önálló osztályok létrehozására, m egszün
tetésére  vonatkozó javaslato t;

-  a Főcsoportfőnökség ügyrendjét, m unkatervét, m un
kájáról készíte tt összefoglaló jelentéseket;

-  a felsőbb p á rt-  és korm ányszervek részére készített 
előterjesztéseket, jelentéseket, javaslatokat;

-  a pénzügyi, anyagi- technikai ellátás alapvető szabá
lyaira, az ellátási norm ák, norm atívák  kialakítására, 
módosítására, a műszaki technikai rendszer fejleszté
sére, valam int az új eszközök és anyagok rendszeresí
tésére vonatkozó javaslatokat, terveket;

-  a BM költségvetésére, beruházási tervére, valam int 
a szervek közötti felosztásra vonatkozó javaslato t;

-  a Honvédelmi Bizottság jóváhagyási hatáskörébe ta r 
tozó egyedi, é r ték h a tá r  feletti alaptevékenységi ép ít
kezések beruházási javasla ta it (előterjesztés végett);
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-  a jóváhagyott középtávú beruházási tervből egyes té 
telek törlésére, vagy ú jabb  tételek  beállítására vonat
kozó javaslato t;

-  a BM objektum ok értékesítésének, tárcaközi átenge
désének, cseréjének engedélyezését;

-  a bel- és külföldi üdülési keretek  szervek közötti el
osztásának javasla tá t;

-  a m inisztérium  lakás keretének  szervek közötti elosz
tását;

-  a BM személyi állom ánya életszínvonalát érin tő  ja 
vaslatokat;

-  a szocialista országok belügy- és állambiztonsági m i
nisztérium aival -  Főcsoportfőnökség hatáskörébe 
u ta lt kérdésekben -  a m iniszteri, m iniszterhelyettesi 
szinten kötendő egyezm ények tervezetét, a kezdem é
nyezett tanu lm ányutak , kiutazások illetve a delegá
ciók fogadásának éves tervét;

-  a Főcsoportfőnökség egészét érin tő  riadó, vagy „M” 
gyakorlat elrendelésének te rv é t .

g) Á ltalános felügyeletet gyakorol:

-  az Ú jpesti Dózsa SC felett közvetlenül;
-  a te rü le ti szerveknél működő „Dózsa” sportegyesüle

teknél a BM által biztosított pénzügyi és anyagi tá 
mogatás felett.

IV.

A FŐCSOPORTFŐNÖK-HELYETTES

21. A főcsoportfőnök-helyettes a belügym iniszter pénzügyi-, 
anyagi-, műszaki helyettesének alárendeltségébe tartozik, 
elöljárója a Főcsoportfőnökség személyi állom ányának, a 
Főcsoportfőnökséget -  a főcsoportfőnök távollétében -  
teljes jog- és hatáskörrel vezeti.
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22. A Főcsoportfőnökség egyes szervei -  m elyeket a főcsoport- 
főnök határoz meg -  a főcsoportfőnök-helyettes közvetlen 
a lárendeltségében -  az ado tt szerv vezetője egyszemélyi 
vezetésének és felelősségének érvényesítése m ellett -  vég
zik feladataikat.

23. A főcsoportfőnök-helyettes:

a) Felelős:

-  a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek ügy
rendszerű  m űködéséért;

-  a helyettesi m inőségében -  a Főcsoportfőnökségre 
vonatkozóan -  végzett tevékenységéért, az eseten
kén t kapo tt fe ladatok , megbízatások végrehajtásáért.

b) Jogosult -  a főcsoportfőnök jogkörébe tartozó ügyek ki
vételével -  közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek
tevékenységi körét ille tően : 

-  a m inisztérium  képviseletére, a m inisztérium  nevében 
állásfoglalásra, kötelezettség vállalására;

-  m inden olyan intézkedés m egtételére, am ely a főcso
portfőnök jog és hatásköré t nem  érinti.

c) Jóváhagyja:

-  a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek azon 
döntést igénylő feladatait, terveit, intézkedéseit, am e
lyek a Főcsoportfőnökség más szerveit, vagy egészét 
érintik, és a döntés jogát a főcsoportfőnök hatáskörébe 
utalta.

d) Jóváhagyásra  felterjeszti:

-  a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek m unká
járól készült beszámolókat, az á lta luk  készített m inisz
teri, m iniszterhelyettesi parancs, u tasítás és szabály
zattervezeteket, valam in t ezek m ódosítását célzó elő
terjesztéseket, javaslatokat.
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A FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG SZERVEI VEZETŐINEK 
(PARANCSNOKAINAK) FELELŐSSÉGE, JOGKÖRE

24. A Főcsoportfőnökséghez tartozó szervek vezetői -  a főcso
portfőnök döntésétől függően -  a főcsoportfőnök, vagy he
lyettese közvetlen alárendeltségében:

a) irány ítják  az alárendeltségükben működő szervek m un
káját, gyakorolják m indazokat a jogokat, am elyeket a jog
szabályok, parancsok, utasítások, szabályzatok részükre
biztosítanak.

b) Kötelesek:

-  biztosítani az alárendeltségükbe tartozó személyi állo
m ány eszmei, politikai, erkölcsi egységét, az adott 
m unkakörök követelm ényeinek megfelelő szakmai és 
politikai felkészültségét, szilárd szolgálati rend jé t és 
fegyelm ét;

-  egymással együttm űködve, koordinálva biztosítani a 
főcsoportfőnökség hatáskörébe u ta lt feladatok végre
hajtását, a B elügym inisztérium  és szervei gazdasági 
m unkájának  irányítását, felügyeletét, ellenőrzését, 
illetve az ehhez szükséges felté teleket;

-  a működési te rü le tük re  vonatkozóan, a BM magasabb 
vagy azonos szintű vezetőinek a szakfeladataikhoz kap
csolódó információt, tá jékozta tást adni;

-  a vezetésük a la tt álló szerv m unkájáról, tevékenysé
géről -  m eghatározott rendszerben -  beszámolni.

c) Felelősek:

-  a reá juk  bízott szakterü letek  irányításáért, az a láren
deltségükbe tartozó szervek tevékenységéért;

-  a parancsok, utasítások végrehajtásáért illetve b e ta r
tásáért;

-  a vezetésük a la tt álló szerv személyi állom ányának 
politikai, erkölcsi és fegyelmi állapotáért, felkészült
ségéért, továbbképzéséért.

V.
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d) Jogosultak:

-  a szerv irányításával kapcsolatos -  külön jogszabá
lyokban m eghatározott -  személyzeti, fegyelm i szer
vezeti és szolgálati intézkedések, és általában m inden 
olyan intézkedés m egtételére, am elyet feladataik  ellá
tása m egkíván és az nem  ellentétes hatályos jogsza
bállyal ;

-  m űködési te rü le tüket illetően -  a főcsoportfőnök és 
helyettese jog és hatáskörében fen n ta r to tt  ügyek k i
vételével -  a B elügym inisztérium  képviseletére, ne 
vében állásfoglalásra, jóváhagyott költségvetésük, 
te rvük  erejéig kötelezettség vállalására;

-  a fe ladatkörükbe u ta lt  kérdésekben -  előzetes enge
dély a lap ján  -  kapcsolatot ta r tan i a bará ti szocialista 
országok állambiztonsági és illetékes belügyi szervei
vel, e szervekkel együttm űködési m egállapodást kötni;

-  a hatáskörükbe u ta lt kérdésekben a társfőhatóságok 
azonos jogállású szerveivel közvetlen kapcsolatot kez
dem ényezni és fenn ta rtan i;

-  vezetői, irányító i feladataikat, és az ezekkel kapcso
latos jog és ha táskörüket -  az egyszemélyi vezetés és

 felelősség elvének fenn tartása  m ellett -  szervezet
szerű helyettesükkel, és más beosztott vezetőikkel 
megosztva gyakorolni;

-  a hatáskörükbe tartozó kérdésekben -  a BM és az I. 
Főcsoportfőnökség ügyrendjében  -  foglaltak b e ta r
tásával, a Főcsoportfőnökség T itkárságán tö rtén t ny il
ván tartásba  vétel m ellett -  parancsot, u tasítást, sza
bályzatot, körlevelet kiadni.

e) Jóváhagyásra  felterjesztik  a miniszter, a m in iszterhelyet
tesek hatáskörébe tartozó előterjesztéseket, javaslatokat, 
terveket, jelentéseket.

25. Az I., II., III. csoportfőnök, az Egészségügyi Osztály veze
tője:

a) Szakirányítást és szakfelügyeletet gyakorol -  az é rin te tt 
szerv illetékes parancsnoka ú tján  -  a BM szerveknél 
szakágazatának megfelelően működő szervek m unkája
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felett. Jogkörét parancs, utasítás, szabályzat, körlevél ki
adása, valamint egyedi döntések ú tján  érvényesíti.

b) A minisztérium valam ennyi szervénél, -  a feladatkörébe 
u ta lt  kérdésekben -  felügyeleti ellenőrzést, anyagszem
lét folytathat, a szakágazatok vezetőit írásban vagy szó
ban beszámoltathatja.

c) Előzetes egyetértésével lehet -  a BM valamennyi szer
vénél -  a pénzügyi, anyagi, technikai, híradó, egészség- 
ügyi osztály (alosztály, csoport) szervezetének kialakítá
sára, az állom ánytáblázatban jóváhagyott, szervezet mó
dosítására vonatkozó javaslatokat előterjeszteni, továbbá 
ezen szakszolgálati ágak vezetőjét kinevezni, áthelyezni, 
leváltani, vagy nyugállom ányba helyezni.

d) Közreműködik a szakágazatába tartozó beosztottak szak
oktatása program jának, tem atikájának  és módszertanának 
kialakításában, segíti ezek megvalósítását, a jóváhagyott 
te rvek  alapján szervezi, irány ítja  a szakmai továbbkép
zést.

VI.

A FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG SZERVEINEK FELADATAI

26. Az VI.  (Terv- és Pénzügyi) Csoportfőnökség a költségvetés 
tervezésének, végrehajtásának, a pénzügyeknek, (finanszí
rozás, számvitel) az illetmény és a kapcsolódó m unkaügyek 
irányító  szerve. Ellátja a m inisztérium központi és közvet
len külső szerveinek működésével kapcsolatos operatív 
pénzügyi feladatokat, továbbá -  meghatározott ügyekben 
-  a m inisztérium polgári jogi képviseletét is.

A Csoportfőnökség feladata:
a) A tervezés és a költségvetés készítés általános rendjének 

kidolgozása, a tervező m unka minisztériumi szintű meg
szervezése, a költségvetési tervjavaslatok felülvizsgálata, 
bírálata.

b) A BM középtávú és éves költségvetési javasla tának 
összeállítása, a jóváhagyott költségvetés, szervek közötti 
felosztása, visszaigazolása, a szükségnek megfelelő módo
sítása, és a gazdálkodás finanszírozása.

c) A költségvetési gazdálkodás alapvető szabályainak kidol
gozása, a pénzügyi számvitel rendjének  meghatározása.
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d) A pénzügyi szolgálat feladatkörébe tartozó ellátások fel
té teleinek és az azokkal kapcsolatos eljárás rendjének  
szabályozása.

e) A m inisztérium  ille tm ényrendszerére  vonatkozó javasla
tok kidolgozása, a béralapgazdálkodás irányítása.

f) A hivatásos állom ányúak nyugdíjára  vonatkozó szabályok 
kidolgozása, a nyugdíjak  folyam atos megállapítása.

g) A BM polgári állom ányával kapcsolatos m unkajogi kér
désekkel való foglalkozás.

h) A személyi á llom ányt a szolgálattal összefüggésben ért 
egészségügyi sérelméből a B elügym inisztérium ot terhelő 
kártérítés  m egállapítása és folyósítása.

i) A személyi állom ány részé re  hitel és kölcsönakciók, a 
KST-mozgalom, valam int a személyi biztosítások (ÁB)
szervezése.

j) A személy- és teherfuvarozás általános feltételeinek sza
bályozása, a szállítási igazolványokkal, bérletekkel való 
ellátás megszervezése.

k) A kártérítési ügyintézés elvi irányítása.
l) A m inisztérium i felügyelet ellátása a BM Gépkocsijavító 

Vállalat felett.
m) A m inisztérium  központi szervei m űködésével kapcsola

tos személyi és dologi jellegű pénzügyi kiadások teljesí
tése.

n) A polgári peres és egyes más jogtanácsosi közrem űködést 
kívánó ügyekben a m inisztérium  és szervei képviseleté
nek ellátása.

27. Az I/II. (Anyagi- és Technikai) Csoportfőnökség általános
vonatkozásokban az anyagi- technikai szolgálat, speciálisan
pedig az ügykörébe tartozó
-  építési és elhelyezési,
-  fegyver, hadi- és fotótechnikai,
-  vegyivédelmi. 
-  műszaki,
-  gép járm ű és szállító,
-  ruházati,
-  élelmezési, valam int
-  állategészségügyi és vonatanyagi
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szakszolgálati ágak szakirányító  szerve. Egyben -  a ha tás
körébe tartozó szakanyagok tekin tetében, m eghatározott 
céllal és körben -  gazdálkodási, központi beszerzési, tá ro 
lási és ellátási feladatokat is teljesít, szolgáltatást n y ú jt  és 
jav ításokat végez.

A Csoportfőnökség feladata:

a) A Belügym inisztérium  szerveinél végzett fegyver, hadi- 
és fotótechnikai, vegyivédelmi, műszaki, gépjárm ű, ru 
házati, élelmezési, szolgálati á lla t- és vonatanyag ellátási, 
valam int az építési, elhelyezési tevékenység szakirányí
tása. E tevékenységi körökbe tartozó eszközök használa
tá n ak , tárolásának, ka rban ta rtá sának  szabályozása, az 
abból felm erülő szükségletek kielégítésének m egszerve
zése, az eszközök technikai színvonalának tervszerű  fe j
lesztése.

b) Az anyagi szolgálat szervezési és működési elveinek ki
dolgozása, az anyaggazdálkodás-, az anyagszám vitel-, és 
az anyaggazdálkodással összefüggő inform ációrendszer 
szabályozása, szakutasítások elkészítése és kiadása.

c) A szakfelszerelések gazdaságos üzem eltetését és kihasz
nálását elősegítő módszerek kidolgozása, a házi jav ítóm ű
helyek üzem eltetésének szabályozása, a haditechnikai 
jellegű eszközök központi javítása, egyes cikkek gyártása.

d) Eszközök és anyagok szolgálati célokra való alkalm azha
tóságának tanulm ányozása, az építési beruházások, a 
fegyverzet, a vegyivédelm i szakfelszerelés, a gép járm ű
vek és a Csoportfőnökség profiljába tartozó más techn i
kai eszközök tervszerű  műszaki és mennyiségi fejlesztése, 
ilyen irányú  kísérletek végzése, vagy végeztetése, rend 
szeresítések kezdeményezése, a jóváhagyott fejlesztési 
te rvek  megvalósítása.

e) Az anyagellátási-, felhasználási- és technológiai norm ák 
kidolgozása, korszerűsítése.

f) A távlati-, a középtávú, az éves építési, beruházási, az 
éves ingatlanfelú jítási te rv  összeállítása, a tárca  építési 
beruházásaira  vonatkozó elhatározások előkészítése, a
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beruházási és felújítási tevékenység szabályozása, a jó
váhagyott beruházási építések gyakorlati lebonyolítása, 
illetve lebonyolíttatása.

g) Az ingatlan  és elhelyezés, valam int a lakásgazdálkodás 
szabályozása és felügyelete.

h) A term ékpiac és az áralakulás figyelemmel kísérése, 
elemzése, a tapasztalatok hasznosítása, évenként a köz
ponti ellátásra tervezhető  term ékek körének m eghatáro
zása.

i) A szám adótestek rak tára iban  különböző rendeltetéssel 
táro lható  anyagkészletek m ennyiségére és értékére  nézve 
alsó- és felső határok  előírása, a készletek igénybevételé
nek szabályozása, a készletalakulások figyelem m el kísé
rése, illetve -  a m eghatározott irányelvek  betartása  m el
le tt -  az ezekkel való gazdálkodás.

j) A szolgálati célokra a lkalm atlanná vált, vagy felesleges 
cikkek rendszerből való kivonásának, hasznosításának, 
értékesítésének szabályozása, a szám adótestek ezen tevé
kenységének felügyelete.

k) A BM személyi állom ánya m unka- és életkörülm ényeinek
jav ításá t célzó különféle anyagi és szolgáltatási jellegű
ellátás (elhelyezés, étkeztetés, szállítás, stb.) fejlesztése,
kedvezm ényes lakásépítési akciók szervezése.

28. Az I/III. (Műszaki Fejlesztési) Csoportfőnökség a belügyi 
szervek m unkájához szükséges technikai rendszerek tudo
mányos m egalapozottsággal történő fejlesztésének, az e 
célra rendelkezésre álló pénzügyi, anyagi- technikai eszkö
zök hatékony felhasználásának, a műszaki színvonal a rá 
nyos és egységes biztosításának a szerve. Kidolgozza a BM 
műszaki fejlesztésének távlati, közép- és éves koncepcióit, 
terveit, végzi a műszaki fejlesztés szervek közötti koordiná
cióját, megvalósítását, irány ítja  a BM híradó szolgálatait, 
üzem elteti a BM központi h írrendszereit.

A Csoportfőnökség feladata:
a) A BM felső vezetése részére a m inisztérium  szervei m ű

szaki fejlesztésének átfogó irányításához szükséges infor
mációk biztosítása.

b) A hatáskörébe u ta lt  szervek és szakfeladatok vonatkozá
sában -  a szolgálati ágak igényeinek figyelem bevételé-

-  18 -



vel -  a BM távlati, középtávú és éves műszaki fejlesz
tési te rv javasla tának  összeállítása.

c) A BM szakfeladataihoz szükséges igényekből, valam int a 
baráti együttm űködés kötelezettségeiből származó kutató, 
fejlesztő, gyártó tevékenység szervezése, irányítása, az 
anyagi és szellemi erők koncentrá lt felhasználásával 
ezeknek a korszerű műszaki és tudom ányos színvonalon 
történő  realizálása.

d) A BM jóváhagyott távlati, középtávú és éves műszaki fe j
lesztési tervek  végrehajtása, sa já t laboratórium , ku ta tó - 
intézetek, ipari vállalatok ú tján .

e) Az állam biztonsági szervek feladatához szükséges finom- 
m echanikai és elektronikus jellegű technikai eszközök 
gyártása.

f) Az állambiztonsági operatív-technikai, az elektronikus 
adatfeldolgozó rendszerek és berendezések, a re jtje l- tech 
nikai eszközök, a rádió-elhárítás eszközei, berendezései 
fejlesztéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszkö
zök, rendszerek beszerzése és elosztása.

g) A rendőri operatív-technikai eszközök, az ügyvite l-tech
nikai gépek és berendezések fejlesztéséhez, rendszeresí
téséhez szükséges m intapéldányok beszerzése. K ipróbálás 
és rendszeresítés esetén az elosztási te rv  elkészítése.

h) A BM szervek híradó rendszerének, m űködésének szer
vezése és irányítása. Ezen belül:
-  a pártok és korm ányok közötti titkosított, továbbá a 

BM ny ílt és titkosíto tt híradó rendszerek üzemeltetése,
-  a híreszközök és rendszerek üzem fenntartásának  szer

vezése és végzése,
-  a h íradás-technikával kapcsolatos anyagok, eszközök 

beszerzési, ellátási, gazdálkodási rendszerének szerve
zése, szabályozása, a központi beszerzés, tárolás, ellá
tás végrehajtása.

i) A BM szerveinél használt technikai eszközök rendszere
sítésével kapcsolatban a hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtása.

j) A m iniszteri végrehajtási u tasítás a lapján az újításokkal 
és találm ányokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
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29. Az Egészségügyi Osztály a személyi  állom ány egészségügyi 
ellátásának, a gyógyító-, megelőző, a közegészségügyi- já r 
ványügyi, a m unka- és balesetvédelm i, a hatósági, bűnügyi 
orvosi tevékenység, valam int az egészségügyi anyaggazdál
kodás központi szakirányító, illetve felügyeleti szerve.

Az Osztály feladata:

a) A BM terü le tén  az egészségügyi tevékenységnek, a sze
mélyi állom ány egészségvédelmének az egészségpolitikai 
irányelvek érvényesítése ú tján  való szervezése, irány í
tása, ellenőrzése.

b) A személyi állom ány és más igényjogosultak gyógyító
megelőző ellátásának, a hatósági- bűnügyi orvosi m unká
nak szervezése, irányítása.

c) Az állom ányba való felvétel, és a szolgálatra való alkal
masság egészségügyi fe lté te le inek  kidolgozása, az egész
ség ü g y i felülvizsgálatok rend jének  szabályozása.

d) A szervek közegészségügyi viszonyainak felügyelete.

e) A m unka és balesetvédelem, a fertőző megbetegedések 
elleni járványvédelem , az egészségügyi felvilágosítási

 tevékenység szervezése, irányítása.

f) Az orvosok és egészségügyi középkáderek szakmai kép
zésének, továbbképzésének, az orvosok tudom ányos k u 
tató m unkájának  szervezése, irányítása.

g) Az egészségügyi anyaggazdálkodás szervezése, irányítása, 
szabályozása, az egészségügyi anyagi m űszer és technikai 
igények felülvizsgálata, véleményezése.

30. Az Ellenőrzési Osztály a B elügym inisztérium  és szervei pénz
ügyi, anyagi, technikai, műszaki, fotó-, hír-, és operatív
technikai, egészségügyi eszközökkel való gazdálkodási tevé
kenységének központi tárcaszin tű  ellenőrző szerve.

Az Osztály feladata:

a) Az ellenőrzési hatáskörébe u ta lt szerveknél a költségve
tési revízió végrehajtásának  megszervezése, a végrehaj
tás előfeltételeinek biztosítása.
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b) Az ellenőrzési te rvben  rögzített költségvetési revíziók, 
cél- és tém aellenőrzések törvényes, a vonatkozó p a ran 
csokban, u tasításokban rögzítetteknek megfelelő vég
rehajtása, a végrehajtás során -  az adott viszonyoknak 
megfelelően -  az ellenőrzés segítő, megelőző és fegyel
mező jellegének é rvényre ju tta tása .

c) Terven kívüli ellenőrzések kezdeményezése.

d) Külön kijelölés alapján vizsgálat végrehajtása, szakértői 
tevékenység ellátása.

e) Az ellenőri megállapítások, észrevételek írásba foglalása, 
a szükséges intézkedéseket tartalm azó realizálási u tasítás 
elkészítése.

f) A költségvetési revízió végrehajtására  kötelezett szervek 
ellenőrzési tevékenységének, a belső ellenőrzések szerve
zettségének vizsgálata.

g) Az ellenőrzések megállapításai, tapasztalatai a lapján  az 
illetékes vezetők szóbeli, írásbeli tájékoztatása.

31. A Külügyi Osztály a Belügym inisztérium  állambiztonsági, 
bűnügyi operatív  szervei speciális pénzügyi, anyagi és elhe
lyezési igényeinek kielégítését országos hatáskörre l végző 
irányító, ellátó és ellenőrző szerv. Biztosítja a párt, a kor
m ány és a Belügym inisztérium  külföldi vendégeinek ellátá
sát.
Tevékenységét az általános érvényű  költségvetési pénz- és 
anyaggazdálkodási szakutasítások, valam int külön elöljárói
parancsok, utasítások és szabályzatok rendelkezései alapján 
folytatja .

Az Osztály feladata:

a) Az állambiztonsági, a rendőri és egyéb szervek speciális 
m unkájával kapcsolatos pénzügyi, anyagi, technikai, el
helyezési, műszaki szükségletek, igények tervezése, az 
ilyen célra rendelkezésére bocsátott eszközökkel való gaz
dálkodás szervezése és gyakorlati végrehajtása.

b) Az é rin te tt operatív  szervekkel együttm űködve -  az ál
talános érvényű  szakutasítások elvének figyelem bevételé
vel -  szakirányítói minőségben szabályozni a pénzügyi, 
anyagi, technikai, elhelyezési, műszaki eszközök igény

-  21 -



bevételének, kezelésének, használatának, felhasználá
sának, és elszámolásának rendjét, rendszerét.

c) A kezelésében lévő vendégházakban biztosítani az 
MSZMP KB, a M inisztertanács és a Belügyminisztérium 
külföldi vendégeinek elhelyezését, ellátását.

d) Biztosítani a hatáskörbe tartozó vendégházak, egyéb 
objektumok és lakások állagának fenntartását, ku ltu rá lt  
berendezését.

e) Az elöljárói utasítással m eghatározott célra kezelésbe 
vett lakóházak (lakások, villák) vonatkozásában ellátni 
az egyébként a tanácsi házkezelési igazgatóság hatáskö
rébe tartozó feladatokat.

f) M eghatározott terü le teken költségvetési revíziót végre
hajtani.

g) Biztosítani a belső ellenőrzés szervezettségét és ha té 
konyságát.

32. Az Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály -  a hatályos 
jogszabályok, parancsok, utasítások alapján -  szervezi, irá 
nyítja, szabályozza és ellenőrzi az üdültetéssel, a gyer
mekneveltetéssel kapcsolatos tevékenységet, biztosítja az 
utaltságába tartozó üdülők és gyerm ekintézm ények m űkö
déséhez szükséges pénzügyi, anyagi, technikai feltételeket.

Az Osztály feladata:

a) A belügyi állomány bel- és külföldi üdültetésének, a gyer
m eküdültetésnek szervezése, lebonyolítása, a gyerm ek- 
intézmények működésének szervezése, irányítása.

b) Az üdülők és az ellátási illetékességébe tartozó gyerm ek- 
intézmények működéséhez szükséges személyi, pénzügyi, 
anyagi, technikai, elhelyezési feltételek biztosítása.

c) A hatáskörébe tartozó gyerm ekintézm ényekben elhelye
zett gyerm ekeknek -  a Művelődésügyi Minisztérium és 
az Egészségügyi Minisztérium által kiadott rend tartás  
alapján -  szocialista szellemben való nevelése, oktatása, 
gondozása, ellátása.

d) Az üdülők és a hatáskörébe tartozó gyerm ekintézm ények 
szakmai és gazdasági tevékenységének szabályozása,
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szakirányítása, sajátos ellátási és felhasználási normák, 
norm atívák  kialakítása, a költségvetési revíziók m egtar
tása, továbbá az elszámolás és beszámoltatás, a belső el
lenőrzés rendszerének megszervezése, hatékonyságának 
vizsgálata.

33. A Szem élyzeti Osztály a Főcsoportfőnökség központi szer
veinél -  a IV/II. Csoportfőnökség szakirányítása m ellett 
-  a személyzeti ügyek érdem i intézésének tervező, szer
vező, koordináló és végrehajtó  szerve, amely segíti és ellen
őrzi a személyzeti hatáskörrel rendelkező vezetők személy
zeti és káderm unkáját.

Az Osztály feladata:

a) B iztosítja a személyzeti m unkára  vonatkozó p á rt-  és kor
m ányhatározatok, a káderpolitikai elvek egységes é rte l
mezését, megvalósítását, értékeli, elemzi a szervek ká
derhelyzetét, a személyzeti feladatok végrehajtását, és 
je len tést tesz a főcsoportfőnöknek.

b) A minősítések, iskoláztatási és utánpótlási te rvek  alap
ján biztosítja az állom ány létszámát, megfelelő személyi 
összetételét.

c) Véleményezi és jóváhagyásra az illetékes vezető elé te r
jeszti a személyzeti ügyekben keletkezett javaslatokat, 
kérelm eket.

d) Kivizsgálja a hatáskörébe tartozó személyügyi panaszo
kat, bejelentéseket, javasla to t tesz azok elintézésére.

e) A személyügyi feladatokat a „Személyzeti m unka rend- 
jé " -ben m eghatározottak  szerin t lá tja  el.

34. A Központi Ellátó Parancsnokság (KEP) -  m int a m inisz
térium  központjának gazdasági szerve -  önálló számadói 
minőségben szervezi és biztosítja -  m indazon anyagnem ek
ben és szolgáltatásokban m elyek más szerv hatáskörébe nem 
tartoznak -  a kijelölt m inisztérium i, valam int gazdálkodá
silag hozzáutalt szervek működéséhez szükséges feltételeket, 
és ezek személyi állom ánya jogos járandósági igényeinek 
kielégítését.
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A Parancsnokság feladata:

a) Az ellátásilag hozzáutalt szerveknél -  az érvényben lévő 
u tasításoknak megfelelően -  az ellátási és gazdálkodási 
rend szervezése, az ezzel kapcsolatos helyi jellegű sza
bályozó intézkedések kiadása.

b) Az ellátási illetékességbe tartozó szervek és személyek 
részére szükséges -  a K ÉP ügyrendjében m eghatározott 
anyagok, technikai eszközök, egyéni felszerelések, szol
gáltatások és elhelyezések -  a vonatkozó utasítások elő
írása szerinti -  biztosítása.

c) A szolgálati követelm ényeknek megfelelő készletek ki
alakítása.

d) Az elhelyezésre szolgáló épületek karban tartása , fe lú jí
tása, üzemeltetése.

e) A gépjárm űvek elosztásával, üzem eltetésével, javításával, 
cseréjével, valam int a szolgálati és ta rta lék já rm űvek  for
galm azásával kapcsolatos feladatok elvégzése.

f) A budapesti szolgálati lakásokkal és a kezelésében lévő 
szállásokkal kapcsolatos ügyek intézése.

g) Rendkívüli időszakban -  az intézkedési te rvben  foglalt 
utasítások alapján -  a  szervek és a személyi állom ány 
ellátásával és elhelyezésével kapcsolatos gazdasági és 
és egyéb feladatok elvégzése.

35. A Főcsoportfőnökségi Titkárság a főcsoportfőnök irányító,
ellenőrző és vezetői m unká já t segítő szerv.

A T itkárság feladata:
a) A főcsoportfőnökhöz tájékoztatásra , döntésre, aláírásra 

érkezett ügyek előterjesztése, a kérelmek, panaszok in 
tézése, a főcsoportfőnök tevékenységének segítése.

b) A Főcsoportfőnökség szerveinek m unkáját, ügykörét 
érintő  határozatok, jogszabályok, parancsok, utasítások 
nyilvántartása , az ezekben előírt határidős feladatok 
végrehajtásának  figyelem m el kísérése.

c) a főcsoportfőnök és titkársága  titkos és ny ílt ügykezelési, 
ügyviteli, valam int a hatáskörébe u ta lt ügyviteli koordi
nációs feladatok végzése.
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d) A Főcsoportfőnökség „M ” időszaki feladatai végrehajtá 
sának megszervezése, ennek érdekében a szükséges vég
rehajtási tervek  kidolgozása és kidolgoztatása, azok nap 
rakész állapotának ellenőrzése, a szükséges módosítások 
kezdeményezése, az „M ” ny ilván tartások  vezetésének 
biztosítása.

e) A Főcsoportfőnökség beosztottai lakás, üdülte tés  és 
egyéb szociális ügyei intézéséből reáháru ló  feladatok vég
zése.

f) A főcsoportfőnök által összehívott értekezletek előkészí
tése, megszervezése, ezek ügyvitelével kapcsolatos teen 
dők ellátása.

g) A Főcsoportfőnökség nemzetközi együttm űködéssel kap
csolatos fe ladatainak ny ilván tartása , koordinálása, azok 
végrehajtásának  figyelem m el kísérése.

h) A hatályos jogszabályok, parancsok, utasítások alapján 
a Főcsoportfőnökség szakirányítása alá tartozó személyi 
állom ány szakkiképzése és továbbképzése szervezésének, 
követelm ényei kidolgozásának hatékony segítése, az ok
tatási program , tem atika, tan terv , tankönyv, jegyzet szer
kesztésének szervezése, koordinálása, az illetékes szak
mai szervvel való vélem ényeztetése.

36. Az Ú jpesti Dózsa Sport Club belügyi bázison működő, ön
álló társadalm i szervezet. Tevékenységét az MTST vezető 
szerveinek határozatai, a BM és a MTS OT elnökségének 
együttm űködési irányelvei, valam int a Club alapszabálya 
alapján  végzi.

VII.

A FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG SZAKIRÁNYÉTASA
ÉS FELÜGYELETE ALATT MŰKÖDŐ SZOLGÁLATI ÁGAK 

(SZERVEK) JOGÁLLÁSA ÉS FŐBB FELADATA

37. A m inisztérium  központi és terü le ti szerveinek gazdasági 
apparátusai
-  testü le ti parancsnokság (középfokú)
-  önálló szám adótest
szervezetben, parancsokban, utasításokban, szabályzatokban 
m eghatározott jog- és ha táskörre l végzik tevékenységüket.

-  25 -



A gazdasági szervek m unká já t  az adott szerv parancsnoka 
(vezetője) irányítja , szakirányítás tekintetében pedig az I. 
Főcsoportfőnökség alárendeltségében működnek.
Szakfeladataikat értelemszerűen a párhuzamos központi 
szakirányító gazdasági szerv ügyrendje, részletesen pedig a 
szakmai szerv ügyrendje  határozza meg.

38. A szolgálati feladatok ellátásához reálisan indokolt pénz
ügyi, anyagi, technikai, híradástechnikai, műszaki stb. szük
ségletek (igények) felméréséért és a kielégítés érdekében 
szükséges elsődleges intézkedések m egtételéért annak a tes
tületnek, szervnek a parancsnoka (vezetője) felelős, ahol az 
igény jelentkezik.
A testületek, szervek parancsnokai (vezetői) a rendelkezé
sükre bocsátott pénzzel, eszközökkel és anyagokkal -  a vo
natkozó szabályok betartása mellett -  önállóan gazdálkod
nak, a szabályszerű gazdálkodásért felelősséggel tartoznak.

39. A testületek, a szervek részére jóváhagyott költségvetés mó
dosítását, az ellátottság színvonalát befolyásoló anyagi, tech
nikai eszköz elvonását, átcsoportosítását, -  rendkívüli ese
tek, feladatelmaradás, norm án felüli illetve a felesleges el
látottság kivételével -  csak az érin te tt  szerv parancsnoká
nak (vezetőjének) egyetértésével lehet végrehajtani.

40. A testületek, szervek parancsnokai (vezetői) a gazdálkodás 
meghatározott rendjétől és szabályaitól eltérő, továbbá a 
részükre visszaigazolt éves költségvetés kerete it  túllépő in
tézkedést, u tasítást nem adhatnak  ki.

41. A testületi parancsnokság gazdasági szerve (középfokú 
szerv):

a) Megszervezi a saját és az a lárendelt szakszolgálati ágak 
m unkáját, irányítást, szakfelügyeletet és ellenőrzést gya
korol ezek m unkája  felett.

b) Megszerkeszti és kiadja a gazdálkodással kapcsolatos sza
bályok és felsőbb intézkedések helyi alkalmazásához és 
végrehajtásához szükséges, valam int az operatív vezetés
sel járó parancsokat, utasításokat, szabályzatokat, körle
veleket.
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c) Figyelemmel kíséri a különböző ellátási, üzemeltetési, fel
használási normák, norm atívák alkalmasságát, kezdem é
nyezi ezek továbbfejlesztését, korszerűsítését, vagy újak 
bevezetését.

d) Kezdeményezi a szakmai káderképzést, megszervezi, irá 
nyítja , és ellenőrzi a szakmai továbbképzést.

e) Véleményezi -  szakmai szempontból -  az a lárendeltsé
gébe tartozó egységek szakszolgálati ág vezetőinek meg
bízatását, felm entését.

f ) Testületi szinten végzi m indazokat a szám adótestek ré 
szére m eghatározott feladatokat, am elyekkel értelem sze
rűen  ezen a szinten is foglalkozni kell.

g) Pénzügyi vonalon:
-  összeállítja a testü le t költségvetését;
-  felülvizsgálja -  és az érdekelt anyagi- technikai tá rs 

szerv vélem ényének kikérése m ellett -  javaslato t 
tesz a gazdálkodásilag hatáskörébe tartozó egységek 
pénzügyi, anyagi- technikai igényeinek az elfogadá
sára vagy a kielégítés m értékére, m ódozatára;

-  irány ítja  a testü le t bérgazdálkodását:
-  beszám oltatja  az a lárendelt pénzügyi szerveit a ren 

delkezésükre bocsátott javadalm ak felhasználásáról;

h) A nyagi- technikai te rü le te n :
-  fe lü lb írá lja  és véleményezi az a lárendelt egységek 

anyagi- technikai szükségleti terv javaslatait, és gon
doskodik a költségvetési javasla tba történő beépíté
séről;

-  figyelemmel kíséri az a lárendelt egységek készletgaz
dálkodását, jogosult a készletek átcsoportosítására;

-  folyam atosan tanulm ányozza az ellátás színvonalának 
alakulását, a használatban lévő eszközök alkalm as
ságát ;

-  ellenőrzi és segíti az a lárendelt egységek önálló be
szerzési tevékenységét, jogosult a beszerzés részleges 
leállítására;

-  irány ítja  és ellenőrzi az a lárendelt egységek épület
felújítási és ka rban tartási tevékenységét, jogosult a
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felújítási, karban tartási keretek  egységek közötti á t
csoportosítására;

-  megszervezi a kisberuházások lebonyolítását, közre
m űködik a központilag kivitelezett beruházások á t
vételénél;

-  megszervezi az anyaggazdálkodással és a szakszolgá
latok m űködésével kapcsolatos ügyvitelt, k ia lak ítja  a 
testü le t adatszolgáltatási rendszerét, eleget tesz a fel
sőbb szakirányító  szervek által előírt adatszolgáltatási 
és beszámolási kötelezettségének.

i) Egészségügyi terü le ten :

-  megszervezi az újoncbevonulásokkal, kiképzésekkel 
kapcsolatos és az egyéb speciális jellegű csapategész
ségügyi feladatok végrehajtásá t;

-  elvégzi az illetékességi körébe u ta lt tervb írá la tokat;

-  tervezi, igényli és biztosítja az egészségügyi anyagok
kal való ellátást.

j) Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés tek in tetében :

-  a vonatkozó parancsok, utasítások, és az esetenként 
k iadott irányelvek  szerint megszervezi és végrehajtja  
a hatáskörébe u ta lt szervek költségvetési revízióját;

-  végzi az anyagszem lét és a szakfelügyeleti ellenőrzést;

-  segíti az a lárendelt szervek belső ellenőrzése szerve
zeti rend jének  k ialakítását;

-  beszámol az ellenőrzési tevékenység alakulásáról.

42. A szám adótest gazdasági szerve:

a) Pénzügyi te rü le ten :

-  összeállítja a szerv éves költségvetési javaslatát, elké
szíti a jóváhagyott költségvetés a lárendelt egységeik 
közötti felosztására vonatkozó javaslato t;

-  gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról. Ennek ke
retében  szervezi, irány ítja  az alárendeltségébe tartozó 
egységek pénzügyi tevékenységét, végrehajtja  a pénz-
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ügyi ellátást; szám fejti és folyósítja a személyi állo
m ány ille tm ényeit és egyéb pénzbeni járandóságait; 
m eghatározott számviteli rendben  könyveli a k iadott 
előlegeket, a te ljes íte tt k iadásokat és a befolyó bevéte

leket; javasla to t tesz a költségvetés esetleges évközi 
m ódosítására; beszámoló je len tést készít a költségve
tés végrehajtásáról;

-  kezdeményezi a pénzügyi ellátás, gazdálkodás form á
ja, módszere, m értéke korszerűsítését, szükség szerinti 
m egváltoz ta tásá t;

-  intézi a jogvitás (döntőbizottsági) kártérítési és egyéb 
tartozási ügyeket;

-  előkészíti a nyugdíj ügyeket;

-  szervezi a KST és CSÉB mozgalmat, intézi a személyi 
állom ány hite l és kölcsön akció ügyeit;

-  gondoskodik a pénzügyi szolgálat beosztottainak 
rendszeres szakmai továbbképzéséről;

b) A nyagi- technikai és híradó szolgálat tek in tetében:

-  felm éri a működéshez, az ütőképesség és a harckészült
ség fenn tartásához reálisan szükséges anyagi- techni
kai, híradói, elhelyezési és szolgáltatási igényeket;

-  közrem űködik a középtávú fejlesztési tervek  és az éves 
költségvetések összeállításánál;

-  gazdálkodik a rendelkezésére álló anyagkészletekkel,
az anyagi jellegű szükségletek kielégítésére szolgáló 
pénzkere tekke l;

-  gondoskodik a helyi beszerzésről, a központilag bizto
síto tt anyagok felvételezéséről, a szolgálati egységek 
és egyes személyek felszereléséről, ellátásáról;

-  tárolja, kezeli, k a rb an ta rtja  az anyagkészleteket, a 
különböző célú kötött tartalékokat, végzi a készletgaz
dálkodás szabályaiban részére előírt fe ladatokat;

-  gondoskodik a technikai eszközök üzembiztos állapot
ban tartásáról, a használóknál ellenőrzi ezek szabály- 
szerű üzem eltetését, karban tartásá t, megszervezi és 
irány ítja  a házim űhelyek m unkájá t;
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-  végzi az ellátási és gazdálkodási tevékenységével kap
csolatos ügyintézési, könyvelési és adatszolgáltatási 
teendőket, intézi az anyagi term észetű  kárügyeket;

-  kezdeményezi, -  sa já t szakterü letére  -  a káderek 
kiképzését, végrehajtja  a rendszeres szakmai tovább
képzést.

c) Egészségügyi szolgálatot érin tően:

-  megszervezi és végzi az ellátási körébe tartozó BM  
dolgozók és más igényjogosultak gyógyító- megelőző 
orvosi alapellátását;

-  figyelem m el kíséri a beosztottak egészségi állapotá
nak alakulását, e llátja  az állom ány gondozásával, 
szűrővizsgálatával kapcsolatos teendőket;

-  végrehajtja  a közegészségügyi, a m unka és baleset- 
védelmi ellenőrzéseket, a járványvédelem m el kapcso
latos feladatokat;

-  e llátja  -  kizárólag a rendőr-főkapitányságoknál -  a 
hatósági orvosi (őrizetes, ittassági, erkölcsrendészeti, 
gyerm ekvédelm i, stb.) vizsgálatokat, a bűnügyi orvosi 
(elrendelt halottszem lék, boncolások, látleletezések, 
szakvéleményezések, illetőleg szakértések, stb.) teen 
dőket.

d) Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés vonatkozásában:
-  megszervezi a m unkafolyam atba beépíte tt ellenőrzés 

rendszerét;
-  végrehajtja  a belső ellenőrzéseket.
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-  tervezi, szervezi az épületfelú jítási és ka rban tartási 
m unkákat, irány ítja  a rábízott beruházási építkezése
ket, intézi a lakásgazdálkodási és szanálási ügyeket, 
e llátja  az ingatlankezelési feladatokat;

-  figyelem m el kíséri az ellátás színvonalát, a haszná
la tra  k iadott eszközök meglétét, alkalmasságát, indo
kolt esetben fejlesztést, rendszeresítést, vagy rend 
szerből való kivonást kezdem ényez;

-  gondoskodik a profiljába adott szolgáltatások m egszer
vezéséről, m űködtetéséről;



VEGYES RENDELKEZÉSEK

VIII.

43. Az írásbeli érintkezés m ódja:

a) Külső szervekkel:
-  a m inisztérium ok főosztályvezetőivel és az országos 

hatáskörű  szervek hasonló beosztású vezetőivel -  ha 
táskörükbe tartozó kérdésekben -  a csoportfőnök és 
az önálló osztályvezető

fo ly ta tha t levelezést.

b) Belső szervekkel:
-  a csoportfőnök, az önálló és a beosztott osztályvezető 

(titkárságvezető) -  a hatáskörébe u ta lt kérdésekben 
-  a m inisztérium on belüli szervek hasonló szintű 
vezetőivel levelezést fo ly tathat, az ügykörébe tartozó 
feladatok megoldásához tájékoztató  jellegű anyagokat 
és adatokat kérhet.

44. A csoportfőnök és az önálló osztályvezető -  előzetes enge
dély a lapján  -  részt vehet más m inisztérium ok, illetve or
szágos hatáskörű  szervek kollégiumain, értekezletein, ott a 
Főcsoportfőnökség nevében állást foglalhat.

45. M inden parancsnok (vezető) felelős az államtitok, a szolgá
lati titok őrzésére vonatkozó jogszabályok, utasítások meg
ta rtásának  rendszeres ellenőrzéséért, és a megőrzés felté
teleinek biztosításáért.

46. A Főcsoportfőnökség belső ügykezelésének szervezetét, m ű
ködésének rend jé t -  a BM Ügykezelési Szabályzat alapján
-  a főcsoportfőnök határozza meg.

47. A Főcsoportfőnökség szervei a sa já t ügyrendjeiket a jelen 
ügyrend figyelem bevételével kötelesek elkészíteni.

Ü gyrend készítésére kötelezettek:
-  a csoportfőnökségek,
-  az önálló osztályok,
-  a Központi Ellátó Parancsnokság.
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A csoportfőnökségek és az önálló osztályok ügyrendjei kü 
lön fejezetben tarta lm azzák a testü le tek  és a szám adótestek 
részletes gazdasági (pénzügyi, anyagi, technikai, műszaki 
fejlesztési, h íradástechnikai egészségügyi, speciális pénz
ügyi és anyagi, üdültetési és gyerm ekneveltetési, e llenőr
zési) feladatait, jog- és hatáskörét.

48. Jelen  ügyrend 1972. július 1-én lép hatályba.

KÓNYI GYULA s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják:

Készült:

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik,
pénzügyi, anyagi, technikai osztályvezetők, 
csoportfőnökök, helyetteseik,
budapesti és megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
pénzügyi, anyagi (technikai) osztályvezetők, 
önálló osztályvezetők,
I. Főcsoportfőnökség beosztott osztályvezetői 
250 példányban.
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