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UTASÍTÁSA
a Belügyminisztérium szerveinél kötelezően megtartandó 

értekezletek napirendi pontjainak és határidejüknek 
módosításáról

Budapest, 1989. május 23-án.

A Belügyminisztérium szerveinél kötelezően megtartandó értekez
letek napirendi pontjainak és határidejüknek módosításáról ki
adom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügyminisztérium szerveinél kötelezően megtartandó ér
tekezletek napirendi pontjai és határidejük az utasítás mellék
letében foglaltak szerint módosulnak.

2. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit az 
érintett vezetői állomány ismerje meg.

F Ö L D E S I JE N Ő  s. k.,
r. altábornagy 

belügyminisztériumi állam titkár

Készült: 330 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak. 
Kapják: elosztó szerint.
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1. A szomszédos szocialista országok rendőri szerveivel fo ly tato tt határ- 
m enti együttm űködés és a határtalálkozók rendjének szabályozására 
kiadott 6/1983. BM utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„5. A kijelölt m egyék évente egy alkalom m al értékeljék az együttm ű
ködés tapasztalatait és határozzák meg a következő időszak közös 
feladatait, a végrehajtásra kerülő razziák időpontját, célját, sze
mélyi és tárgyi feltételeit. Az értékelést váltakozva hazánkban és 
a következő évben külföldön m egszervezve kell m egtartani.”

2. A 17/1973. belügym iniszteri paranccsal kiadott „A Belügyminisztérium  
egészségügyi szabályzata” 7. § c) pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:

,,7. § c) rendszeresen -  kétévente legalább egy alkalommal -  parancs
noki értekezleten értékelik beosztottaik egészségügyi helyzetét.”

3. A 35/1981. belügym iniszteri paranccsal kiadott „A Belügyminisztérium  
és szervei m unkavédelm i szabályzata” 19. pontjának helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

,,19. A 14. pontban felsorolt BM szervek parancsnokai kötelesek az irá
nyításuk alá tartozó terület m unkavédelm i helyzetét -  kétévente 
legalább egy alkalommal parancsnoki értekezleten értékelni. En
nek írásos anyagát az értekezlet m egtartása előtt legalább 10 nap
pal fel kell terjeszteni a Csoportfőnökségre.”

4. A 11/1985. belügym iniszteri paranccsal kiadott „A Belügyminisztérium  
és szervei újítási szabályzata” Sz. 153. pont d) alpontjának helyébe a 
következő rendelkezés lép:

,,d) K étévente vezetői (parancsnoki) értekezleten értékeli az újítómoz
galom tevékenységét, m eghatározza a fejlesztés feladatait;”

5. A BM Határőrség és a rendőrség együttműködése a M agyar Népköz- 
társaság állam határának őrzésében című 022/1967. belügym iniszter-he
lyettesi utasítás 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. A m agasabbegységek parancsnokai és az együttműködő megyei 
rendőr-főkapitányságok vezetői évente egyszer pontosítsák az 
együttműködési feladatokat.”

6. A karhatalm i, fegyveres biztosítási feladatok végrehajtásával kapcso
latos együttm űködési értekezletek rendszeréről szóló, a BM ORFK köz- 
biztonsági és közlekedési helyettesének 30/1977. körlevele 1. pont har
madik bekezdéséből a „megyei MSZMP Közigazgatási és Adm inisztra
tív Osztály vezetőt” szövegrész kimarad, míg az 1. pont első bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az együttm űködésre u talt szervek parancsnokai (vezetői) kétévente 
egy alkalommal -  első esetben 1990. m árcius 31-ig tartsanak  érte
kezletet.”

A 17/1989. BM utasítás melléklete
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7. A BM Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének és az Igazságügyi 
M inisztérium  B üntetés-végrehajtás országos parancsnokának együtt
működési megállapodása (50- 447/1/1982.) 39. pontjának utolsó be
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közösen végrehajto tt együttm űködési feladatokat, továbbá a gya
korlatok tapasztalatait az együttm űködő szervek parancsnokai a vég
rehajtás u tán értékelik.”

8. A BM Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének és az Igazságügyi 
M inisztérium  B üntetés-végrehajtás országos parancsnokának együtt
működési megállapodása (50- 447/1/1982.) 40. pontjának helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

,.40. Az együttm űködés tapasztalatait a területi szervek, valam int a 
BM ORFK csoportfőnökségei és az IM BV Országos Parancsnok
ság 5 évenként közösen értékelik.

A területi szervek a két értékelés közötti félidőben is értékelik 
az együttm űködés tapasztalatait.”

9. A rendőri szervek és a m unkásőrség szerveinek együttm űködése a köz
rend és közbiztonság fenntartásában című, az MNK belügym iniszter
helyettesének és a M unkásőrség országos parancsnoka első helyettesé
nek 1/1983. együttes intézkedésének 8. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,8. Az azonos szintű rendőri és m unkásőr szervek vezetői, parancsno
kai kétévente értékeljék az együttm űködés tapasztalatait és ha tá
rozzák meg további feladatait, tegyék folyam atossá a szerveiket 
érintő kérdésekben a kölcsönös tájékoztatást.

K ísérjék figyelemmel az együttm űködésre vonatkozó terveket, gon
doskodjanak a két szerv állom ányának közös tevékenységében ki
fe jte tt eredm ényes m unkájának elismeréséről, népszerűsítéséről.”
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