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ÜGYRENDJE

I .

A BM. Nemzetközi Kapcsolatok és Tájékoztató Osztály 
feladatai és szervezeti felépítése

1. A BM. Nemzetközi Kapcsolatok és Tájékoztató Osztály 
(a továbbiakban: Osztály) biztosítja a M agyar Népköztársaság 
Belügym inisztérium a és a szocialista országok belügy-, illetve 
állambiztonsági m inisztérium ai (Állambiztonsági Bizottsága, 
Állambiztonsági Tanácsa) közötti folyamatos kapcsolattartást és 
az együttm űködés szervezeti feltételeit.

A párt, a korm ány és a BM. vezetői folyamatos tájékozta
tása céljából jelentést állít össze a belügyi szervek m unkájának 
eredm ényeiről, illetve a feladatkörükbe tartozó ügyekről és 
eseményekről.

2. Az Osztály a Belügyminisztérium  szervezetén belül m int 
önálló osztály végzi tevékenységét és a m iniszter közvetlen alá
rendeltségébe tartozik.
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3. Az Osztály három alosztályra tagozódik:

1. Nemzetközi Kapcsolatok Alosztálya.
2. Tájékoztató Alosztály,
3. Protokoll Alosztály.

II.

Az osztályvezető jogai és kötelességei

4. Az osztályvezető felelős az irányítása alá tartozó Osztály 
személyi állom ányának politikai, erkölcsi és fegyelmi helyze
téért; az Osztály hatáskörébe utalt feladatok m aradéktalan 
végrehajtásáért, a parancsok és utasítások betartásáért, az állami 
és szolgálati titok megőrzéséért.

5. Az osztályvezető gyakorolja a Hatásköri Listában részére 
biztosított jogkörét, amely szerint:

— kinevezést és felm entést eszközölhet;
— jóváhagyja az Osztályon belüli áthelyezést;
— az Osztályhoz történő felvételre, áthelyezésre, elő

léptetésre, k itün tetésre  és jutalm azásra, valam int 
fenyítésre és elbocsátásra javaslatot tesz;

— az Osztály állományába tartozóknak engedélyezi a 
házasságkötést;

— engedélyezi a 6 hónapot meg nem haladó illetm ény 
nélküli szabadságot;

— jóváhagyja az Osztály állományába tartozók évi 
rendes és tanulm ányi szabadságát;

— engedélyezi az Osztály állományába tartozóknak a 
szocialista és a kapitalista országokba irányuló útle
vélkérelm eit.

6. Feladatainak ellátása során jelentést tesz a m iniszternek 
és a m iniszter utasítása alapján a m iniszterhelyetteseknek.

Levelezést folytat a belügyi szervek vezetőivel, illetve 
helyetteseikkel.

7. A szocialista országok belügy-, illetve állambiztonsági 
m inisztérium ai (Állambiztonsági Bizottsága, Állambiztonsági
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Tanácsa) nemzetközi kapcsolatok osztályainak, valam int titk ár
ságainak vezetőivel közvetlenül levelezést folytathat.

8. Gyakorolja a 01/1970. számú m iniszteri utasításban a kül
földi vendéglátással kapcsolatban részére biztosított jogkört.

9. Hathónaponként elkészíti és a m iniszterhez jóváhagyás 
céljából felterjeszti az Osztály m unkatervét; a végrehajtásról 
jelentést készít a m iniszternek.

10. Jóváhagyja az alosztályok hathónapos m unkatervét.

11. Rendszeresen beszám oltatja az alosztályvezetőket m unka
terü letük  feladatairól és azok végrehajtásáról.

12. H athónaponként m unkaértekezleten értékeli az Osztály 
tevékenységét és meghatározza a soron következő feladatokat.

13. Irányítja  és ellenőrzi a személyi állomány szakmai 
továbbképzését.

14. Dönt, illetve javaslatot tesz az Osztály feladatainak ered
ményes végrehajtása érdekében szükséges szervezési, pénzügyi 
és anyagi ügyekben.

15. Az osztályvezetőt távollétében, vagy akadályoztatása ese
tén a Nemzetközi Kapcsolatok Alosztályának vezetője helyet

tesíti.

III.

Az alosztályvezetők jogai és kötelességei

16. Felelősek az irányításuk alá tartozó Alosztály személyi 
állom ányának politikai, erkölcsi és fegyelmi helyzetéért, a meg
határozott feladatok m aradéktalan végrehajtásáért, a parancsok 
és utasítások betartásáért, az állami és a szolgálati titok meg
őrzéséért.

17. Az osztályvezető jogkörébe u talt személyi ügyekben az 
Alosztály állományába tartozók vonatkozásában javaslatot 
tesznek.

18. Hathónaponként elkészítik és az osztályvezetőnek jóvá
hagyás céljából bem utatják az Alosztály m unkatervét. A jóvá
hagyott m unkaterv alapján konkrétan m eghatározzák az Alosztály
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állom ányába tartozók feladatait. Ellenőrzik a m unkaterv 
végrehajtását és a végrehajtásról jelentést tesznek az osztály
vezetőnek.

19. Az Alosztály beosztottait rendszeresen beszám oltatják 
m unkájukról.

20. M eghatározott időközönként jelentést tesznek az osztály- 
vezetőnek az Alosztály m unkájáról, a személyi állomány politi
kai, erkölcsi és fegyelmi helyzetéről.

21. Az állam titkot és szolgálati titkot képező iratokat és ada
tokat a titkos ügykezelésre vonatkozó szabályok szerint meg
őrzik és az Alosztályon rendszeresen ellenőrzik a szabályok 
betartását.

22. Végzik az osztályvezető által hatáskörükbe utalt egyéb 
feladatokat.

IV.

A Nemzetközi Kapcsolatok Alosztály feladata

23. Biztosítja a M agyar Népköztársaság Belügym inisztérium a 
és a szocialista országok belügyi, állambiztonsági szervei (a 
továbbiakban: baráti szervek) közötti állandó kapcsolattartást, 
az együttm űködés szervezeti feltételeit.

24. Előkészíti a baráti szervekkel m egkötésre kerülő meg
állapodásokat, m iniszteri szintű tárgyalásokat.

25. ő rz i a nemzetközi megállapodások eredeti okmányait, 
ny ilvántartást vezet a baráti szervekkel folyó információcse
réről és a velük folytato tt levelezésről.

26. Az érvényben levő megállapodások, az operatív helyzet, 
valam int a nemzetközi tárgyalásokról, illetve a szervek közötti 
nemzetközi megbeszélésekről készült jelentések alapján reláción
ként elemzi, értékeli az együttm űködést, szükség esetén javas
latot tesz annak továbbfejlesztésére.

27. Személyes kapcsolatot ta r t a baráti szervek budapesti 
összekötőivel, segíti azok m unkáját.
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28. Ellátja a Belügyminisztérium  nemzetközi kapcsolataival, 
az együttműködéssel, az információcserével összefüggő levele
zést és írásbeli fordításokat, a tanulm ányok, műszaki leírások, 
könyvmellékletek, illetve nagyobb terjedelm ű anyagok kivéte
lével.

29. Az együttm űködő országokba irányuló információk továb
bítása a m iniszter jóváhagyásával, az operatív, illetve az egyes 
ügyekben folyó levelezés, adatközlés az osztályvezető engedé
lyével történhet.

30. A baráti szervekkel folyó összeköttetést futár, távíró, 
szükség esetén távbeszélő ú tján  tartja .

31. Figyelemmel kíséri a baráti szervekkel folyó együttm ű
ködésből származó kötelezettségek teljesítését és szignalizálja a 
betartandó határidőket.

V.

A Tájékoztató Alosztály feladata

32. A párt, a korm ány és a BM. vezetői folyamatos tájékoz
tatása céljából jelentést állít össze a belügyi szervek m unkájá
nak eredm ényeiről, illetve a feladatkörükbe tartozó ügyekről és 
eseményekről.

A tájékoztató jelentésekben szerepelteti a belügyi szervek 
birtokába ju to tt m inden olyan fontos értesülést, adatot és intéz
kedést, amely:

— hazánk biztonságát veszélyeztető, vagy sértő cselek
ményekről, a kapitalista országok hazánk, vagy 
más szocialista ország ellen tervezett, illetve folyta
to tt ellenséges aknam unkájáról;

— a belső ellenséges elemek tevékenységéről;
— a közbiztonságot veszélyeztető jelentősebb cselek

m ényekről, nagy anyagi kárral, vagy emberek éle
tének veszélyeztetésével járó eseményekről;

— a BM. által foganatosított őrizetbevételekről, jelen
tősebb ügyek vizsgálatáról szól.

33. A napi információkon és esem ényeken kívül — a jóvá
hagyott hathónapos terv  alapján — átfogó összefoglaló jelentéseket
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készít az ellenséges tevékenység egy-egy területéről, az 
országunkban, illetve a nemzetközi téren  napirenden levő kér
désekhez kapcsolódó belügyi vonatkozású tapasztalatokról.

34. Statisztikai jellegű tájékoztatókat készít a BM. központi 
szervei által ellenőrzés a la tt ta rto tt területek  m unkájával kap
csolatos jelentésekből.

35. A tájékoztatókat a Belügym inisztérium  főcsoportfőnök
ségei, illetve csoportfőnökségei, az országos parancsnokságok, a 
BM. Főügyelet jelentéseiből (statisztikai és egyéb adataiból) 
készíti el. A gyors és folyamatos tájékoztatás érdekében — a 
felsoroltakon tú l — az illetékes m iniszterhelyettes (főcsoport
főnök) előzetes hozzájárulásával, a belügyi szervektől más, meg
határozott kérdésekben és tém ákban is kérhet be jelentést.

36. A tájékoztató jelentés elkészítéséhez felhasználja még a 
M inisztertanács Tájékoztatási Hivatalától, az MTI-től, a K ülügy
m inisztérium tól kapott információkat, a Statisztikai Hivatal 
jelentéseiből nyert adatokat, valam int a külföldi rádióállomások 
híreit.

37. A BM. illetékes szerveinek rendszeresen megküldi a Sza
bad Európa Rádió és egyéb más ellenséges nyugati rádiók által 
sugárzott híradásokat és a M agyarországon élő személyeknek 
szóló üzenetek szövegét.

38. N yilvántartja az MSZMP, a M agyar Forradalm i M unkás- 
Paraszt Korm ány és a BM. vezetői részére küldött információ
kat; tém a szerint csoportosítja és ny ilvántartja  azokat a fonto
sabb MTI híreket és kom m entárokat, külföldi sajtócikkeket, 
amelyek valam ilyen vonatkozásban a tájékoztató m unka során 
felhasználásra kerülhetnek.

39. A tájékoztatóban közölt adatokat — a küldő szerveknek 
a hírforrás m egbízhatóságára vonatkozó közlése alapján — 
minősíti.

40. Szükség szerint — a konspirációra vonatkozó parancsok 
és utasítások betartásával — betekinthet az eredeti dokum entu
mokba, jelentésekbe, illetve adatkiegészítéseket kérhet.

41. Csak olyan tájékoztató jelentést dolgozhat fel, am it a 
küldő szerv vezetője aláírt.
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A Protokoll Alosztály feladata

42. Biztosítja a ki- és beutazások m egtervezését és előkészí
tését.

a) A főcsoportfőnökségek és országos parancsnokságok 
által készített és m inden év december 1-ig az Osztály
nak m egküldött javaslatok alapján összeállítja és jóvá
hagyásra előterjeszti a ki- és beutazások éves program
jának tervezetét.

b) A program ban jóváhagyott ki- és beutazásokról tá jé
koztatja a baráti szerveket és az illetékes belügyi 
szerveket.

c) A BM. I/I. Csoportfőnökséggel és a BM. Külügyi Osz
tállyal közösen megtervezi a vendéglátási költségek 
évi előirányzatát.

d) Figyelemmel kíséri az éves program  végrehajtását, 
ebből a célból rendszeres kapcsolatot ta r t az illetékes 
belügyi szervekkel.

e) A munkadelegációkat, vezetőket és beosztottakat 
kiküldő belügyi szervektől a tervezett megbeszélésekre 
és intézkedésekre vonatkozó tartalm i vázlatot, progra
mot és egyéb írásos anyagokat továbbítja az illetékes 
baráti szervnek. Ugyanígy intézkedik a baráti szervek
től történő beutazások esetén is.

43. Megszervezi a program ban jóváhagyott, valam int a 
m iniszter által külön engedélyezett kiutazásokat.

a) A kiutazók rendelkezésére bocsátja a szükséges — és 
lehetőség szerint az igényelt — ism eretanyagot a k iu ta
zók jobb tájékozottsága érdekében.

b) Megteszi a szükséges intézkedéseket a kiutazók útiok
m ányokkal és költségfedezettel való ellátására.

c) Miniszteri, illetve m iniszterhelyettesi szintű delegáció 
kiutazásakor gondoskodik a repülőtéri, illetve pálya
udvari korm ányváró rendelkezésre bocsátásáról.

44. Megszervezi az érkező m iniszteri és m iniszterhelyettesi 
szintű delegációk vendéglátását.

VI.
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a) Kidolgozza és jóváhagyásra előterjeszti a delegáció 
program ját, valam int a vendéglátás költségelőirány
zatát.

b) Intézkedik a delegáció részére szükséges gépkocsik 
biztosítása iránt.

c) Gondoskodik a program ban foglaltak előkészítéséről 
és a résztvevők tájékoztatásáról.

d) A delegáció m egérkezésekor és elutazásakor gondosko
dik a repülőtéri, illetve pályaudvari korm ányváró ren
delkezésre bocsátásáról.

e) Megszervezi a vendégek részére az orvosi ügyeletet és 
egészségügyi ellátást.

f) Gondoskodik a vendéglátás zavartalan lebonyolításáról.
g) A vendéglátás befejezése u tán a Külügyi Osztály Ven

déglátási Alosztálya által benyújto tt elszámolást felül
vizsgálja, megfelelő záradékkal ellátja és kifizetés cél
jából megküldi a BM. l / l .  Csoportfőnökség Központi 
Pénzügyi Osztálya vezetőjének.

45. Megszervezi az éves program ban jóváhagyott, valam int a 
m iniszter által külön engedélyezett beutazásokat, irányítja  és 
ellenőrzi a külső (nem BM. vendégházi) vendéglátás megszer
vezését.

a) Az illetékes belügyi szervek közreműködésével intéz
kedik az utasításokban m eghatározott elszállásolás és 
ellátás iránt.

b) Véleményezi a fogadó szerv részéről form anyom tatvá
nyon benyújto tt vendéglátási költségigényt; utalvá
nyozza a vendéglátáshoz szükséges előleget.

c) A fogadó szerv igénye alapján intézkedik a gépkocsik 
rendelkezésre bocsátása iránt.

d) Figyelemmel kíséri a vendéglátás zavartalan lebonyo
lítását és szükség esetén segítséget nyújt a fogadó 
szervnek.

e) A vendéglátás befejezése u tán a fogadó szerv részéről 
benyújto tt összesítő elszámolást az ehhez csatolt okmá
nyokkal együtt felülvizsgálja, megfelelő záradékkal 
ellátja és kifizetés céljából megküldi a BM. I/I. Csoport
főnökség Központi Pénzügyi Osztálya vezetőjének.
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f) Az engedélyezett vendéglátási keretek indokolatlan tú l
lépése esetén javaslatot tesz az NKO vezetőjének a 
01/1970. számú belügym iniszteri utasítás III/3. pontjá
ban foglaltak érvényesítésére.

46. Megszervezi a tolmácsolási feladatok zavartalan és kul
tu rá lt ellátását.

a) Az illetékes parancsnokok hozzájárulásával a Belügy
m inisztérium  személyi állományából az idegen nyelv
tudással rendelkező beosztottakat — elsősorban a 
beosztási helyüknek megfelelő — szakterületen tolm á
csolás céljából igénybe veszi.

b) Szükség esetén segítséget nyú jt a fogadó szervnek a 
delegáció kíséretéhez szükséges tolmácsok biztosítá
sában.

c) Gondoskodik a tolmácsok rendszeres továbbképzéséről 
és a tolmácsolási feladatokkal összefüggő eligazításáról.

47. Megszervezi a jóváhagyott éves terv  alapján a baráti 
szervektől név szerint m eghívott magas beosztású vezetők és 
családjaik üdültetését.

a) összeállítja és jóváhagyásra előterjeszti a vendéglátás 
program ját.

b) Megszervezi a vendégek elhelyezését és ellátását a 
program ban m eghatározott helyeken.

c) Gondoskodik a vendégek kíséretéről, illetve tolmácsról.
d) A vendéglátás befejezése u tán  az elszámolásokat felül

vizsgálja, megfelelő záradékkal ellátja és kifizetés cél
jából megküldi a BM. I/I. Csoportfőnökség Központi 
Pénzügyi Osztálya vezetőjének.

48. Egyidejűleg az 1965. évi december hó 29-én kiadott 
10-2307/1965. számú ügyrend hatályát veszti.

Budapest, 1970. július 28.

M árkus Sándor s. k.
r. ezredes, 

osztályvezető
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Kapják: miniszterhelyettesek,
I. főcsoportfőnök,
főcsoportfőnök-helyettesek,
országos parancsnokok,
csoportfőnökök, helyetteseik, '
önálló osztályvezetők,
budapesti, megyei rendőrfőkapitányok.

Készült: 95 példányban.
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