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A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K  

15.  s z á m ú
PARANCSA

Budapest, 1974. évi június hó 30-án.

Tárgy: A Minisztertanács 1019/1974. (V. 2.) számú határozatá
nak belügyminisztériumi végrehajtása.

A Minisztertanács 1019/1974. (V. 2.) számú határozatában érté
kelte az állami személyzeti munka helyzetét és az általános fejlő
déssel összhangban megjelölte a soron következő feladatokat. 
A határozat alapelveiből kitűnik, hogy a személyzeti m unka célki
tűzései nem változtak. A fejlődéssel együttjáró fokozódó igények, 
valamint az eddigi tapasztalatok alapján azonban szükségessé vált 
a feladatok pontosítása, végrehajtásuk jobb megszervezése.

A Belügyminisztériumban az érvényben lévő parancsok és utasí
tások (a Személyzeti M unka Rendje) eredményesen szolgálták a 
káder- és személyzeti munka iránti felelősségtudat erősítését. 
A parancsnokok és a személyzeti szervek állományának döntő 
többsége a követelményeknek megfelelően végzi m unkáját. A sze
mélyi állomány tovább stabilizálódott, növekedett politikai, szak
mai felkészültsége.
A Minisztertanács határozata -  a párt káderpolitikai elveivel 
összhangban -  kedvező alapot biztosít a Belügyminisztérium ká
der- és személyzeti m unkájának továbbfejlesztéséhez.

A Korm ányhatározatban foglalt elvek érvényesítése és gyakorlati 
végrehajtása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1. A Belügyminisztérium káder- és személyzeti m unkájában kö
vetkezetesen érvényre kell ju tta tn i az állami személyzeti mun-
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káról szóló 1019/1974. (V. 2.) számú minisztertanácsi határozat 
rendelkezéseit.

2. A BM IV. főcsoportfőnök -  a Korm ányhatározat alapján -  
intézkedjen a káder- és személyzeti munka irányításának, szer
vezésének korszerűsítésére. A feladatok következetes végrehaj
tásával biztosítsa a személyzeti munka színvonalának emelését.
A feladatokat meghatározó Intézkedési Terv-et jóváhagyásra 
terjessze fel.

6/75 min. pcs.  7/75 min. pcs. 3 .  A BM IV. főcsoportfőnök vizsgálja felül a káder- és személyzeti 
m u n kára vonatkozó, hatályban lévő parancsokat, utasításokat.

Az indokolt módosításokra 1974. december 1-ig tegyen javas
latot.  

1975. VI. 
26 kell tárgyalni. A belügyminisztériumi állam titkár és a BM IV. főcsoportfő

nök vizsgáltassa felül a Belügyminisztériumban érvényben
T ovábbi vizsgálat nem várható, H i. nélkül lévő képesítési követelményrendszert, és 1975. július 1-ig teg

yenek  együttes előterjesztést a szükséges módosításra.

Felkérem a párt- és KISZ-szervezeteket, szakszervezeteket, hogy 
a feladatok végrehajtásához nyújtsanak hatékony segítséget.

Jelen parancsom kihirdetése napján lép hatályba. A parancsot a 
személyi állománnyal a rá vonatkozó m értékben ism ertetni kell.

BEN K EI AND RÁ S s. k.,
belügyminiszter

Készült: 145 példányban.
Kapják: állam titkár elvtárs, 

m iniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, 
önálló osztályvezetők, 
személyzeti osztályvezetők,
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BM IV. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG BELSŐ HASZNÁLATRA!

1 212- 1156/1/1974.

J ó v á h a g y o m  :

BENKEI ANDRÁS s. k.
belügyminiszter

INTÉZKEDÉSI TERV
az MSZMP KB 1973. november 28-i 

és a Minisztertanács 1019/1974. (V. 2.) számú határozatából, 

valamint a 15/1974. számú belügyminiszteri parancsból adódó 

feladatok végrehajtására

( 1.) a) A határozatokban foglalt elvek és feladatok egységes értel
mezése és végrehajtása érdekében két évenként -  első íz
ben ez év második felében -  országos értekezletet kell ta r
tani. A z  értekezleten részt vesznek: BM országos parancsno
kok, 1 9 7 5 .  V .  2 3 . csoportfőnökök, rendőr-főkapitányok, önálló osztályve
zetők, ezekkel azonos szintű vezetők, személyzeti osztály
vezetők, a BM IV/II. Csoportfőnökség kiemelt főelőadói és 
főelőadói.

Az értekezletre meg kell hívni a szervek pártbizottságainak 
titkárait.

Határidő: 1974. november 15.
Felelős: BM IV. főcsoportfőnök

(b) A IV/II. Csoportfőnökség készítse el az országos értekezlet  
beszámolóját, amely tartalm azza: elkészült

a káder- és személyzeti munka végzésének tapasztalatait, 
a főbb elvi követelményeket, valam int a módosított paran
csokból, utasításokból eredő feladatokat.

Határidő: 1974. október 15.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

c) A Belügyminisztérium szerveinél 1975. II. félévében meg
tartandó vezetői értekezletek előkészítéséhez és m egtartásá
hoz a IV/II. Csoportfőnökség nyújtson segítséget és vegyen 
részt azokon.

Határidő: 1975. december 31.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

2. A káder- és személyzeti munka centrális elemeinek erősítése, a 
parancsnokok felelősségtudatának fokozása, e munka irányítá
sának, szervezésének és végrehajtásának hatékonyabbá tétele 
érdekében:
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-  javítani kell a BM IV/II. Csoportfőnökség elvi irányító, el
lenőrző m unkáját, értékelni a decentralizálás tapasztalatait;

-  biztosítani, hogy a szervek személyzeti osztályainak tervei
ben tükröződjenek a központi feladatok és elképzelések;

-  m unkatervben rögzíteni kell a személyzeti osztályvezetők 
részére tartandó értekezleteket és beszámoltatásokat. Napi
rendre tűzni egy-egy konkrét feladat értékelését és az idő
szerű tennivalók meghatározását;

-  rendszeresebbé tenni az átfogó és célellenőrzéseket, a ta 
pasztalatok feldolgozását, a jó módszerek általánosítását;

-  a személyzeti osztályok nyújtsanak a jelenleginél hatéko
nyabb segítséget a szervek vezetőinek, a kádernevelő m un
ka végzéséhez.

Határidő: Folyamatos

Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

(3. Felül kell vizsgálni a személyzeti hatásköröket, a káder- és személyzeti
 m unkára vonatkozó parancsokat, utasításokat, vala

mint a képesítési követelményrendszert és javaslatokat tennie a 
 szükséges módosításokra.

(a) A 0018/1971. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott 
 Hatásköri Lista módosítását a párt hatáskörök figyelembe

vételével kell elkészíteni úgy, hogy:

21/7/75 - biztosítsa a káder-személyzeti munka centrális elemeinek
erősödését, az összbelügyi érdekek m aradéktalan 

 érvényesülését, az egészséges káderáram lás hatásköri 
feltételeit és a döntéseket lassító, indokolatlanul centrali
zált hatáskörök leadását;

-  a centrális elvek betartása legyen összhangban azzal az 
elvvel, hogy a káderek ügyében ott döntsenek, ahol a 
legjobban ismerik tevékenységüket, m agatartásukat, 
ugyanakkor segítse a vezetők döntéseikért érzett felelős
ségének növelését.

A

Határidő: 1974. november 1.

Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

b) A BM IV/II. csoportfőnök -  a Hatásköri Lista módosításá
val összhangban -  kezdeményezze a BM Személyzeti Munka 

 Rendjében foglalt rendelkezések kiegészítését, szükséges mó
dosítását. A módosításnál vegye figyelembe:

 10-21/6/1975 - az 1971. június 1 óta megjelent káder- és személyzeti
 m unkát érintő parancsokat, utasításokat;

 -  hogy szükséges tovább fejleszteni a minősítések rendsze
rét, a káderutánpótlás- iskoláztatás tervezését, valamint 
a személyzeti nyilvántartást és információt.

Határidő: 1974. november 15.

Felelős: BM IV/II. csoportfőnök
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c) A miniszteri parancs 4. pontjában foglaltaknak megfelelően 1976. VI. 26. kell tárgyalni Hi nélkül további vizsgálat nem várható
a BM IV/II. csoportfőnök, az „M” és Szervezési csoportfőnök
kel  együttesen vizsgálja felül az egyes beosztásokhoz előírt 
képesítési követelményeket és tegyen javaslatot a szükséges  
módosításokra. ^
Fordítsanak figyelmet a jelentkező ellentmondások megszün
tetésére, különösen a képzettségi és végzettségi követelmé
nyek árnyaltabb és pontosabb kialakítására, m eghatározá
sára.

Határidő: 1975. április 30.

Felelős: BM IV/II. csoportfőnök,
„M ” és Szervezési csoportfőnök

8/1976 min. par. 7/1977. min. h. int. 4. A IV/II. Csoportfőnökség -  a parancsnokok és személyzeti 
  munkások bevonásával vizsgálja meg a k á d e r -  és személyzeti 
 m unka gyakorlata egyszerűsítésének, korszerűsítésének, az ad

minisztráció csökkentésének, valam int a nem személyzeti jellegű 
m unka átadásának lehetőségeit és módját. A megoldásra tegyen 
javaslatokat. A tett intézkedésekről 1975. december 31-ig a BM 
IV. főcsoportfőnökének tegyen jelentést.

Határidő: 1975. december 31.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

1 9 7 5 .  V I I I .  3 1 - r e  k é s z ü l  e l  a  f e l m é r é s5. Meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségei és kritérium ai van
nak a nők és fiatalok, továbbá a közéletben jártas fizikai dolgo
zók vezetői funkcióba állítására. A belügyi tiszti iskolákon nö
velni kell a m unkás-paraszt fiatalok arányát.
Ennek lehetőségeiről és a megoldás módozatairól a BM IV/I. és 
a IV/II. csoportfőnök tegyen jelentést.

Határidő: 1974. december 31. 

Felelős: BM IV/I. és I V/II. 
csoportfőnök

A  3/c ponthoz tartozó előterjesztésben szerepel
6. A hatékonyabb kádernevelő munka, a tudatosabb képzési, to

vábbképzési tevékenység érdekében pontosabban be kell hatá
rolni a káderek és vezető beosztású káderek körét. A BM IV/II.  
csoportfőnök tegyen előterjesztést a felső-, közép- és alsószintű 
vezetői beosztások meghatározására.

Határidő: 1975. július 1.

7. A vezetői állomány tervszerű utánpótlásának biztosítása érdeké
ben a BM országos parancsnokok, csoportfőnökök, rendőr-fő
kapitányok, önálló osztályvezetők, és a velük azonos szintű ve
zetők (parancsnokok), a BM IV/II. csoportfőnök évenként ké
szítsen tervet és minden év december 1-ig azt jóváhagyásra 
terjessze fel.

Határidő: Folyamatos

8. A kiképzési és továbbképzési feladatok végrehajtását a BM IV/I. 
csoportfőnök biztosítsa.

Határidő: Folyamatos
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1975. VIII. 31-re fejeződött be. 9. A BM IV. főcsoportfőnök megvizsgáltatja, hogy a személyzeti
 apparátus jelenlegi szervezete, személyi összetétele mennyiben 

 felel meg a párt- és korm ányhatározatokban foglalt elveknek és
követelményeknek.

A vizsgálat eredményéről tegyen jelentést.

Határidő: 1975. július 1.

10. A BM I/ I ., IV/II., valam int az „M ” és Szervezési csoportfőnök 
együttesen vizsgálja meg, hogy a Belügyminisztérium szervei
nél a korm ányhatározat 10/e) pontjának megfelelően szükséges 
és célszerű-e szervezetileg különválasztani a személyzeti és a

10-21/17/76 munkaügyi feladatokat. Javaslatukban térjenek ki arra  is, hogy
 a munkaügyi feladatok központi irányítása, felügyelete hogyan 

történjen.

Határidő: 1975. június 1.

Felelős: BM I/ I ., IV/II. valam int 
az "M” és Szervezési 
csoportfőnök

11. A BM országos parancsnokok, csoportfőnökök, a rendőr-főka
pitányok, az önálló osztályvezetők és a velük azonos szintű 
parancsnokok gondoskodjanak az irányításuk alatt álló szer
veknél a határozatok feldolgozásáról és megvalósításáról.

 Végrehajtva A káder- és személyzeti m unkára vonatkozó módosított paran
csokat, utasításokat, a vezetők és a személyzeti apparátus ré

szére 1975. június 30-ig továbbképzés keretében -  a vezetői 
továbbképző tanfolyamokon és a tiszti iskolákon folyamatosan
-  oktatás tárgyává kell tenni.

Budapest, 1974. július 31.

KÓNYI GYULA s. k ,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 40 példányban.
Felterjesztve: belügyminiszter elvtársnak.

állam titkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek,
IV/I. csoportfőnök,
IV/II. csoportfőnök,
III/6. Osztály vezető.
I. Főcsoportfőnökség Személyzeti osztályvezető,
II. Főcsoportfőnökség Személyzeti osztályvezető, 
"M” és Szervezési Csoportfőnökség.
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BM IV. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG

12- 1156/1/1974.

BELSŐ HASZNÁLATRA!

0 9

J ó v á h a g y o m  :

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

INTÉZKEDÉSI TERV
az MSZMP KB 1973. november 28-i 

és a Minisztertanács 1019/1974. (V. 2.) számú határozatából, 

valamint a 15/1974. számú belügyminiszteri parancsból adódó 

feladatok végrehajtására

1. a) A határozatokban foglalt elvek és feladatok egységes értel
mezése és végrehajtása érdekében két évenként -  első íz
ben ez év második felében -  országos értekezletet kell ta r
tani. Az értekezleten részt vesznek: BM országos parancsno
kok, csoportfőnökök, rendőr-főkapitányok, önálló osztályve
zetők, ezekkel azonos szintű vezetők, személyzeti osztály- 
vezetők, a BM IV/II. Csoportfőnökség kiemelt főelőadói és 
főelőadói.

Az értekezletre meg kell hívni a szervek pártbizottságainak 
titkárait.

Határidő: 1974. november 15.
Felelős: BM IV. főcsoportfőnök

b) A IV/II. Csoportfőnökség készítse el az országos értekezlet 
beszámolóját, amely tartalm azza:
a káder- és személyzeti munka végzésének tapasztalatait, 
a főbb elvi követelményeket, valam int a módosított paran
csokból, utasításokból eredő feladatokat.

Határidő: 1974. október 15.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

c) A Belügyminisztérium szerveinél 1975. II. félévében meg
tartandó vezetői értekezletek előkészítéséhez és m egtartásá
hoz a IV/II. Csoportfőnökség nyújtson segítséget és vegyen 
részt azokon.

Határidő: 1975. december 31.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

2. A káder- és személyzeti munka centrális elemeinek erősítése, a 
parancsnokok felelősségtudatának fokozása, e m unka irányítá
sának, szervezésének és végrehajtásának hatékonyabbá tétele 
érdekében:



-  javítani kell a BM IV/II. Csoportfőnökség elvi irányító, el
lenőrző m unkáját, értékelni a decentralizálás tapasztalatait;

-  biztosítani, hogy a szervek személyzeti osztályainak tervei
ben tükröződjenek a központi feladatok és elképzelések;

-  m unkatervben rögzíteni kell a személyzeti osztályvezetők 
részére tartandó értekezleteket és beszámoltatásokat. Napi
rendre tűzni egy-egy konkrét feladat értékelését és az idő
szerű tennivalók meghatározását;

-  rendszeresebbé tenni az átfogó és célellenőrzéseket, a ta 
pasztalatok feldolgozását, a jó módszerek általánosítását;

-  a személyzeti osztályok nyújtsanak a jelenleginél hatéko
nyabb segítséget a szervek vezetőinek, a kádernevelő m un
ka végzéséhez.

Határidő: Folyamatos

Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

3. Felül kell vizsgálni a személyzeti hatásköröket, a káder- és sze
mélyzeti m unkára vonatkozó parancsokat, utasításokat, vala
mint a képesítési követelményrendszert és javaslatokat tenni a 
szükséges módosításokra.

a) A 0018/1971. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott 
Hatásköri Lista módosítását a párt hatáskörök figyelembe
vételével kell elkészíteni úgy, hogy:

-  biztosítsa a káder-személyzeti munka centrális elemei
nek erősödését, az összbelügyi érdekek m aradéktalan 
érvényesülését, az egészséges káderáram lás hatásköri 
feltételeit és a döntéseket lassító, indokolatlanul centrali
zált hatáskörök leadását;

-  a centrális elvek betartása legyen összhangban azzal az 
elvvel, hogy a káderek ügyében ott döntsenek, ahol a 
legjobban ismerik tevékenységüket, m agatartásukat, 
ugyanakkor segítse a vezetők döntéseikért érzett felelős
ségének növelését.

Határidő: 1974. november 1.

Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

b) A BM IV/II. csoportfőnök -  a Hatásköri Lista módosításá
val összhangban -  kezdeményezze a BM Személyzeti Munka 
Rendjében foglalt rendelkezések kiegészítését, szükséges mó
dosítását. A módosításnál vegye figyelembe:

-  az 1971. június 1 óta megjelent káder- és személyzeti 
m unkát érintő parancsokat, utasításokat;

-  hogy szükséges tovább fejleszteni a minősítések rendsze
rét, a káderutánpótlás- iskoláztatás tervezését, valam int 
a személyzeti nyilvántartást és információt.

Határidő: 1974. november 15.

Felelős: BM IV/II. csoportfőnök
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c) A miniszteri parancs 4. pontjában foglaltaknak megfelelően 
a BM IV/II. csoportfőnök, az " M” és Szervezési csoportfőnök
kel együttesen vizsgálja felül az egyes beosztásokhoz előírt 
képesítési követelményeket és tegyen javaslatot  a szükséges 
módosításokra.
Fordítsanak figyelmet a jelentkező ellentmondások megszün
tetésére, különösen a képzettségi és végzettségi követelmé
nyek árnyaltabb és pontosabb kialakítására, m eghatározá
sára.

Határidő: 1975. április 30.

Felelős: BM IV/II. csoportfőnök,
" M” és Szervezési csoportfőnök

4. A IV/II. Csoportfőnökség -  a parancsnokok és személyzeti 
munkások bevonásával vizsgálja meg a káder- és személyzeti 
munka gyakorlata egyszerűsítésének, korszerűsítésének, az ad
minisztráció csökkentésének, valam int a nem személyzeti jellegű 
munka átadásának lehetőségeit és módját. A megoldásra tegyen 
javaslatokat. A te tt intézkedésekről 1975. december 31-ig a BM 
IV. főcsoportfőnökének tegyen jelentést.

Határidő: 1975. december 31.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

5 . Meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségei és kritérium ai van
nak a nők és fiatalok, továbbá a közéletben jártas fizikai dolgo
zók vezetői funkcióba állítására. A belügyi tiszti iskolákon nö
velni kell a m unkás-paraszt fiatalok arányát.
Ennek lehetőségeiről és a megoldás módozatairól a BM IV/I. és 
a IV/II. csoportfőnök tegyen jelentést.

Határidő: 1974. december 31.

Felelős: BM IV/I. és IV/II. 
csoportfőnök

6. A hatékonyabb kádernevelő munka, a tudatosabb képzési, to
vábbképzési tevékenység érdekében pontosabban be kell hatá
rolni a káderek és vezető beosztású káderek körét. A BM IV/II. 
csoportfőnök tegyen előterjesztést a felső-, közép- és alsószintű 
vezetői beosztások meghatározására.

Határidő: 1975. július 1.

7. A vezetői állomány tervszerű utánpótlásának biztosítása érdeké
ben a BM országos parancsnokok, csoportfőnökök, rendőr-fő
kapitányok, önálló osztályvezetők, és a velük azonos szintű ve
zetők (parancsnokok), a BM IV/II. csoportfőnök évenként ké
szítsen tervet és minden év december 1-ig azt jóváhagyásra 
terjessze fel.

Határidő: Folyamatos

8. A kiképzési és továbbképzési feladatok végrehajtását a BM IV/I. 
csoportfőnök biztosítsa.

Határidő: Folyamatos
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9. A BM IV. főcsoportfőnök megvizsgáltatja, hogy a személyzeti 
apparátus jelenlegi szervezete, személyi összetétele mennyiben 
felel meg a párt- és korm ányhatározatokban foglalt elveknek és 
követelményeknek.

A vizsgálat eredményéről tegyen jelentést.

Határidő: 1975. július 1.

10. A BM I/I., IV/II., valam int az " M” és Szervezési csoportfőnök 
együttesen vizsgálja meg, hogy a Belügyminisztérium szervei
nél a korm ányhatározat 10/e) pontjának megfelelően szükséges 
és célszerű-e szervezetileg különválasztani a személyzeti és a 
munkaügyi feladatokat. Javaslatukban térjenek ki arra  is, hogy 
a munkaügyi feladatok központi irányítása, felügyelete hogyan 
történjen.

Határidő: 1975. június 1.

Felelős: BM I/I., IV/II. valam int 
az „M” és Szervezési 
csoportfőnök

11. A BM országos parancsnokok, csoportfőnökök, a rendőr-főka
pitányok, az önálló osztályvezetők és a velük azonos szintű 
parancsnokok gondoskodjanak az irányításuk alatt álló szer
veknél a határozatok feldolgozásáról és megvalósításáról.

A káder- és személyzeti m unkára vonatkozó módosított paran
csokat, utasításokat, a vezetők és a személyzeti apparátus ré
szére 1975. június 30-ig továbbképzés keretében -  a vezetői 
továbbképző tanfolyamokon és a tiszti iskolákon folyamatosan
-  oktatás tárgyává kell tenni.

Budapest, 1974. július 31.

KÓN YI GYULA s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 40 példányban.
Felterjesztve: belügyminiszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek.
IV/I. csoportfőnök,
IV/II. csoportfőnök,
III/6. Osztály vezető,
I. Főcsoportfőnökség Személyzeti osztályvezető,
II. Főcsoportfőnökség Személyzeti osztályvezető, 
„M” és Szervezési Csoportfőnökség.
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