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A BM TITKÁRSÁG VEZETŐJÉNEK
16/1976. számú
K Ö R L E V E L E
a Belügyminisztérium vezetői értekezleteinek rendjéről szóló,
a 16/1976. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott szabály
zat V. fejezete egyes rendelkezéseiről
Budapest, 1976. december hó 24-én.

A Belügyminisztérium vezetői értekezleteinek rendjéről szóló,
a 16/1976. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott szabály
zat /a továbbiakban: szabályzat/ V. fejezete egyes rendelkezé
sei egységes végrehajtása érdekében a következők szerint kell
eljárni:
1/ A Szabályzat V. fejezet 3. pont 2. bekezdésében meghatáro
zottakat összefoglalva a főkapitányság egész évi munkájáról
szóló jelentés és munkaterv alapján elegendő megtenni.
2/ A Szabályzat V. fejezet 5. pontjában előirt jelentési kö
telezettséget - az írásban készült anyagok 3 példányban
történő csatolásával - a BM Titkárság utján kell teljesí
teni.
Az írásos előterjesztések tömören fogalmazva, lényegretörően készüljenek.
A BM Titkárság folyamatosan írásban jelentést tesz minisz
ter elvtársnak, államtitkár elvtársnak és miniszterhelyettes
elvtársaknak az értekezletek időpontjáról és a tárgyalásra
kerülő napirendekről.
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A napirend anyagait - az értekezlet időpontjainak megjelö
lésével - a BM Titkárság továbbítja a BM Információfeldol
gozó Csoportfőnökségnek, a BM Felügyeleti Osztálynak és az
illetékes csoportfőnökségnek.
3/ A Szabályzat V. fejezet 6. pontjában előirt döntéseket em
lékeztetőbe kell foglalni és azt ugyancsak 3 példányban a BM Titkárság utján kell - a miniszter elvtársnak felter
jeszteni.
Az emlékeztetőnek tartalmazni kell az előterjesztett anyag
rövid értékelését és a meghatározott feladatokat.
4/ A Szabályzat rendelkezései nem érintik a más utasításban,
parancsban meghatározott jelentési kötelezettségeket.
A vezetői értekezleten kívül a budapesti és megyei rendőr
főkapitányságokon megtartásra kerülő valamennyi értekezle
tet - a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően - minden hó utol
só péntekén telefonon továbbra is jelenteni kell a BM Titkár
ságnak.
5/ A körlevélben foglaltakat 1977. január 1-től kell alkalmazni
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