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I.

A BM FELÜGYELETI OSZTÁLY FELADATAI

1. A BM Felügyeleti Osztály (a továbbiakban: Osztály) feladata a miniszteri felügyelet gyakorlásának elősegítése. Ellen
őrzi a jogszabályok, parancsok, utasítások és szabályzatok
végrehajtását; előmozdítja azok egységes értelmezését. En
nek megfelelően:
— Állandó és közvetlen kapcsolatot tart a megyei (buda
pesti) rendőr-főkapitányságokkal. A területi szervek
munkájának rendszeres ellenőrzésével alapos ismerete
ket szerez gyakorlati tevékenységükről, a munkát előse
gítő és akadályozó tényezőkről.
— Jóváhagyott munkaterv, illetve külön utasítás alapján
ellenőrzéseket folytat, meghatározott témakörökben vizs
gálatokat tart a minisztérium központi és területi szer
veinél. Koordinálja a központi szakirányító szervek éves
ellenőrzési tervét.
— Részt vesz a központi szakirányító szervek által végzett
egyes ellenőrzésekben, értékelések és előterjesztések el
készítésében.
II.
AZ OSZTÁLY MŰKÖDÉSE

2. Az Osztály ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket mi
niszteri utasítások, parancsok, szabályzatok, illetve a bel
ügyminiszter (távollétében az államtitkár) a területi szervek
felügyeletével és a belügyi munka ellenőrzésével kapcsolat
ban külön meghatároz. Tevékenysége nem helyettesíti a
központi és a területi szervek, valamint azok parancsnokai
nak ellenőrző munkáját.
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3. Az Osztály feladatai ellátása során ellenőrzi, segíti a jog
szabályok, utasítások, parancsok, szabályzatok egységes ér
telmezését. Átfogó ismereteket szerez a belügyi munka leg
fontosabb kérdéseiben. Rendszeresen figyelemmel kíséri:
— a vezetés és irányítás kialakított rendszerét, módszerét
és eszközeit; a hatáskörök megtartását, az egyszemélyi
parancsnoki felelősség érvényesülését;
— az állambiztonsági és rendőri bűnüldöző szervek mun
kájában a megelőzés és felderítés hatékonyságát;
— a rendészeti-igazgatási szerveknek a lakosság ügyei in
tézésében végzett tevékenységét, az ügyintézés gyorsa
ságát és színvonalát;
— a szocialista törvényesség és a jogalkalmazás jogpoliti
kai irányelveinek érvényesülését;
— az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetét, harckészültsé
gét, egységét; a káder- és személyzeti munkát szabályo
zó rendelkezések megtartását;
— az alaptevékenység ellátásához szükséges anyagi-tech
nikai és pénzügyi feltételek biztosítását; a rendelkezésre
álló eszközök felhasználását.
4. Az Osztály felügyeleti munkáját a területi szervek parancs
nokaival és a központi szakirányító szervek illetékes veze
tőivel együttműködve látja el. Tevékenységéhez felhasznál
ja az országos-, a területi- és az egyes szakvonalakról ké
szült értékeléseket. Részt vesz a rendőr-főkapitányságoknál
tartott jelentősebb értekezleteken és megbeszéléseken.
5. A felügyeleti munka tapasztalatairól — a belügyminiszter
által meghatározott időközönként — értékeléseket készít.
Késedelem nélkül jelentést tesz azokról a személyi- és mun
kaproblémákról, melyek központi intézkedést igényelnek,
vagy a hatékonyabb irányításhoz — tájékozódás szempont
jából — szükségesek.
6. Az Osztály a rendőr-főkapitányságok időszakos komplex el
lenőrzését a belügyminiszter által jóváhagyott tervek alap
ján végzi. A vizsgálatokba bevonja a központi szakirányí
tást gyakorló szerveket. Az ellenőrzés megállapításairól je
—
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lentést készít, javaslatot tesz és azt állásfoglalás céljából a
belügyminiszterhez terjeszti fel. Az osztályvezető és az il
letékes területi előadó részt vesz a jelentés megvitatásában.
7. Az Osztály a belügyminiszter külön utasítására a központiés területi szerveknél téma-ellenőrzéseket folytat. A munka
megkezdése előtt az Osztály vezetője a központi szakágazat
vezetőjének jelent, a területi szakágazat vezetőjét tájékoz
tatja a vizsgálat céljáról. A témák feldolgozásához — szük
ség esetén — a központi irányító szervektől segítséget és az
állásfoglalásra illetékes vezetőktől tájékoztatást kér.
8. Az osztályvezető a komplex- és téma-ellenőrzések tapaszta
latairól tájékoztatja az MSZMP megyei (budapesti) Bizott
ságának I. titkárát és az ellenőrzött szerv parancsnokát.
9. Az Osztály állománya részt vesz az országos parancsnoki és
főkapitányi értekezleteken, képviselteti magát a csoportfő
nöki értekezleteken.
10. A párhuzamosan végzett munka elkerülése és a tervszerű
ség biztosítása céljából az Osztály elvégzi a központi szak
irányító szervek tervezett éves ellenőrzésének koordináció
ját. Ennek érdekében az Igazgatásrendészeti-, az „M” és
Szervezési Csoportfőnökség, a Nyilvántartó Központ; to
vábbá az I., II., III. és IV. főcsoportfőnökségek által a rend
őr-főkapitányságoknál megtartásra kerülő ellenőrzések ter
veit bekéri. A szükséges módosításokról a belügyminiszté
riumi államtitkár és a miniszterhelyettesek részére jelentést
tesz.
11. Az Osztály állománya — a belügyminiszter előzetes enge
délyével — a központi szakirányító szervek ellenőrzéseihez
közvetlen segítséget nyújt. Szükség szerint részt vesz a szak
ágazatok által végzett vizsgálatokban, értékelések és előter
jesztések összeállításában.
III.
AZ OSZTÁLY SZERVEZETE, AZ OSZTÁLYVEZETŐ
ÉS HELYETTESÉNEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

12. Az Osztály a Belügyminisztériumon belül önálló szervezeti
keretek között végzi munkáját. Irányítását a belügyminisz
ter gyakorolja. Az Osztály létszámát a belügyminiszter által
jóváhagyott állománytáblázat rögzíti.
—
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13. Az osztályvezető:
— a hatályban levő jogszabályok, utasítások és parancsok
alapján; a miniszter jóváhagyásával szervezi, ügyrend
ben szabályozza az Osztály tevékenységét;
— felelős az Osztály rendeltetésszerű tevékenységéért; a
feladatok végrehajtásáért; az állomány politikai, erkölcsi
és fegyelmi helyzetéért;
— ellátja a káder- és személyzeti munkával kapcsolatos fel
adatait; biztosítja az állomány politikai, szakmai fejlő
dését, továbbképzését; gyakorolja dicsérő és fenyítő jog
körét; elkészíti az állomány minősítését;
— az Osztály munkájáról, a feladatok teljesítéséről folya
matosan, rendkívüli esetekben soron kívül tesz jelentést
a miniszternek;
— rendszeresen ellenőrzi és beszámoltatja beosztottait; jó
váhagyja az állomány szabadságolási tervét; a riadó- és
kiértesítési tervet; biztosítja a rendelkezésre álló adatok
rendeltetésszerű felhasználását;
— a Belügyminisztérium illetékes vezetőitől a konkrét el
lenőrzési munkák kapcsán felvilágosítást, adatszolgálta
tást és értékelést kérhet;
— elkészíti és jóváhagyásra a miniszterhez felterjeszti az
Osztály munkatervét és annak végrehajtásáról szóló je
lentést; évenként egy alkalommal munka-értekezletet
tart és meghatározza a soron következő feladatokat.
14. Az osztályvezető-helyettes:
— az osztályvezető távollétében vagy akadályoztatása ese
tén — a beosztásához kötött jogokon túlmenően — an
nak jogkörét teljes egészében gyakorolja;
— ellátja az osztályvezető által hatáskörébe utalt feladato
kat; segítséget nyújt a felügyeleti munka irányításához;
közvetlenül szervezi és végzi a hatáskörébe utalt ellen
őrzéseket ;
— véleményezi az Osztálynak megküldött előterjesztése
ket; részt vesz értékelések, feljegyzések és jelentések
összeállításában.
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15. A kiemelt főelőadók:
— az osztályvezető (osztályvezető-helyettes) közvetlen alá
rendeltségében; a hatályos jogszabályok, utasítások, pa
rancsok és szabályzatok alapján végzik munkájukat;
— tevékenységük során kötelesek a területi szervek veze
tőivel rendszeres kapcsolatot tartani, ellátni a feladatkö
rükbe utalt ellenőrzéseket, megállapításaikról jelentést
készíteni.
16. A titkárnő közvetlenül az osztályvezető utasításai alapján
látja el feladatait; biztosítja az ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok megtartását; végzi a kifizetéssel kapcsolatos
teendőket; összehangolja a hivatásos gépkocsivezetők vidé
ki kiszállásait.
17. A gyors-gépíró végzi a jegyzőkönyvezéssel, leírással össze
függő munkát.
IV.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. Az osztályvezető, az osztályvezető-helyettes és a kiemelt fő
előadók munkájuk végzése során jogosultak mindazokba az
iratokba betekinteni, melyek az ellenőrzés lefolytatásához
szükségesek. A feladatok végrehajtásához a belügyi szervek
vezetői segítséget nyújtanak.
19. Az Osztály egész állománya köteles a tudomására jutott ál
lam- és szolgálati titkot megőrizni; az iratok védelméről és
biztonságos kezeléséről gondoskodni. Személyes felelősség
gel tartozik a rendelkezésre álló adatok előírásoknak meg
felelő felhasználásáért.
20. Az ügyrend megjelenése napján lép hatályba. Ezzel egyide
jűleg a 10—465/1973. számú BM Információfeldolgozó és
Felügyeleti Csoportfőnökség ügyrendjének a Felügyeleti
Osztályt érintő része hatályát veszti.
Budapest, 1975. január 23.
Dr. SIKLÓI GYÖRGY s. k.,
r. alezredes
osztályvezető

K észült:
310 p éld án y b an .
F elterjesztv e: m iniszter elvtársnak,
á lla m titk á r elvtársnak,
m iniszterhelyettes e lv tá rsa k n a k .
K a p já k :
főcsoportfőnök-helyettesek,
országos parancsnokok és helyetteseik,
csoportfőnökök és helyetteseik,
önálló osztályvezetők,
iskolaparancsnokok,
m egyei (budapesti) ren d ő r-fő k ap itán y o k és
helyetteseik,
járási, városi, k erü leti rendőrkapitányok.
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