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BELÜGYMINISZTERÉNEK 
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U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium belső ellenőrzési tevékenységének 
továbbfejlesztéséről 

Budapest, 1979. évi január hó 4-én.

A Belügyminisztérium az elmúlt évek során az MSZMP határo
zataival, az állami döntésekkel összhangban intézkedéseket tett 
az ellenőrzés fejlesztésére. Megállapítható, hogy az ellenőrzés az 
utóbbi időben mindinkább a vezetői irányító munka egyik leg
fontosabb elemévé, szerves részévé vált és kialakított rendszere 
alapvetően igazodik a belügyi feladatok ellátásához, a vezetési 
szintekhez.
Az MSZMP XI. kongresszusának határozata előírta a központi 
irányítás hatékonyabbá tételét, ezzel összefüggésben az ellenőr
zés rendszerének a fejlesztését. A Minisztertanács az 50/1977. 
(XII. 21.) MT szám alatt rendeletet hozott az állami ellenőrzésről. 
A Belügyminisztériumban folyó belső ellenőrzés továbbfejlesz
tése, hatékonyabbá tétele és egységes megvalósítása érdekében 
kiadom az alábbi

1. A Belügyminisztériumban az ellenőrzés alapvető célja: a 
párt- és minisztertanácsi határozatok, jogszabályok, belügyi 
rendelkezések belügyi munkában történő megvalósulásának

u t a s í t á s t  :

I.
Az ellenőrzés alapelvei

1
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a vizsgálata, a döntések egységes értelmezésének, végrehaj
tásának elősegítése, az akadályozó tényezők feltárásán ke
resztül a munka kedvező feltételeinek a biztosítása. A cél
tudatos ellenőrzést megköveteli a belügyi szervek intézke
déseinek politikai kihatása, a fegyveres testületi jelleg, a 
centralizált irányítási rend, az alá- és fölérendeltségi viszony.

2. A vezetők, parancsnokok minden szinten felelősek az ál
taluk irányított szervek, egységek ellenőrzésének megszer
vezéséért. Az ellenőrzés folyamatos működéséért, az ellen
őrzés megállapításainak hasznosításáért.

3. A különböző szintű, célú és formájú ellenőrzéseket terv
szerűen, összehangoltan kell megszervezni és végrehajtani. 
Az ellenőrzések tervezésében érvényesüljön a rendszeresség, 
az időszerűség és a szakszerűség.

4. Az ellenőrzés objektíven tárja fel a helyzet megítéléséhez 
szükséges tényeket. Elemző módon vizsgálja a tények ösz- 
szefüggéseit (ok-okozat), teremtsen elegendő alapot mind az 
irányító, mind az ellenőrzött szerv vezetőinek a döntések 
meghozatalához.

5. Az ellenőrzés hatékonyan segítse az ellenőrzött szerv tevé
kenységét, időben jelezze a hibákat és a fogyatékosságokat, 
a működést zavaró körülményeket. Terjessze el a hasznos 
tapasztalatokat, amelyek alkalmasak a tevékenység általános 
színvonalának az emelésére.

6. A vezetők, parancsnokok szabálytalanság esetén következe
tesen és a szabálytalanság súlyának megfelelően intézked
jenek a felelősség érvényesítése iránt.

II.
Az ellenőrzés alapvető módszerei

7. A Belügyminisztérium központi és területi szervei ellenőr
zésének alapvető módszerei:
— a helyszíni ellenőrzés,
— a beszámoltatás,
— a folyamatos adatszolgáltatáson és jelentésen alapuló el

lenőrzés.
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8.,/helyszíni ellenőrzés során a felügyeleti szerv vezetője, pa- /  rancsnoka a helyszínen személyesen, vagy az általa megbí
zott bizottság útján győződik meg az alárendelt szerv vagy 
beosztottak munkavégzéséről. Személyes tapasztalatokat sze
rez a kiadott utasítások végrehajtásáról és azok helyességé
ről. Hatása kölcsönösen előnyös a vezetők és a beosztottak 
számára egyaránt. Az ellenőrzés alapvető módszerei közül 
elsőbbséget kell biztosítani a helyszíni ellenőrzésnek.

9/Beszámoltatáskor a szerv vezetője, parancsnoka szóban, vagy 
/  írásban jelentést tesz a végzett munkáról, a gondokról, va

lamint arról, hogy feladatait hogyan akarja megvalósítani. 
A beszámoltatás történhet a helyszínen, vagy berendeléssel, 
parancsnok vagy vezető testület előtt.

10./A folyamatos adatszolgáltatáson és jelentésen alapuló ellen- 
/  őrzés esetén a felügyeleti szerv az adatokat, illetőleg a jelen

téseket összegezi, értékeli. Az értékelésből levont következ
tetések alapján állásfoglalást, kötelező rendelkezést ad ki az 
ellenőrzött szerv részére.

1̂) A felügyeleti ellenőrzés joga — a Belügyminisztérium ösz- 
szes szervei felett — a minisztert, a miniszter távollétében 
az államtitkárt illeti meg. Az irányításuk alá tartozó szervek 
felett ellenőrzési joga van a miniszterhelyetteseknek, az or
szágos (Kormányőrség) parancsnokoknak, a csoportfőnökök
nek, az önálló osztályvezetőknek, illetőleg a rendőr-főkapi- 
tányoknak.
A funkcionális szervek vezetői hatáskörüknek megfelelően 
a nem alárendelt szerveknél is jogosultak ellenőrzést foly
tatni.
A BM Felügyeleti Osztály feladata a miniszteri felügyelet 
elősegítése, a miniszter utasítására a központi és területi szer
vek tevékenységének ellenőrzésére jogosult.
A felügyeleti ellenőrzés a felügyeleti szerv egészének fel
adata, ezért abban részt kell venni mindazon egységeknek, 
amelyek együttes ellenőrző, értékelő munkájára szükség van 
az ellenőrzött szerv átfogó megítéléséhez.
A felügyeleti ellenőrzés formái: miniszteri szemle, átfogó 
(komplex) ellenőrzés, pénzügyi-gazdasági ellenőrzés, téma- 
vizsgálat, célellenőrzés, utó- (visszatérő) ellenőrzés.
a) Miniszteri szemle során a miniszter vagy az általa meg

bízott államtitkár, miniszterhelyettes a helyszínen vizs
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gálja és értékeli az ellenőrzés alá vont szervet. A minisz
teri szemle lehet bejelentett vagy váratlan. Kiterjedhet 
bármely BM szervre és minden szolgálati ágra.

bVÁtfogó (komplex) ellenőrzéskor a felügyeleti szerv átfogó 
/  ellenőrzés alá vonja az alárendelt szervet. Az átfogó, 

komplex ellenőrzés során értékelni kell a párt- és minisz
tertanácsi határozatok, jogszabályok, belügyi rendelkezé
sekből adódó feladatok végrehajtásának állását: a munka 
szervezettségét, a vezető-irányító, ellenőrző munkát, a szo
cialista törvényesség betartását, az együttműködést és a 
koordinációt. A káder- és személyzeti, kiképzési munkát, 
az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzetét, a harckészültség 
színvonalát, az anyagi, technikai ellátottságot és az esz
közök felhasználását.

c) A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés alapvető célja a költség- 
vetésben meghatározott feladatok végrehajtásának átfogó 
pénzügyi-gazdasági értékelése, a költségvetési gazdálko
dásra vonatkozó pénzügyi és egyéb jogszabályok megtar
tásának elősegítése, továbbá annak megállapítása, hogy 
a gazdálkodó szerv számviteli rendje és bizonylati fegyel
me megfelel-e az előírásoknak.

d)/Témavizsgálat az egyes alapvető rendelkezések érvénye- 
/  sülésének, a kialakult helyzetnek, állapotnak több szerv

nél történő vizsgálatára terjed ki.
e) /Célellenőrzés az egyes részfeladatok gyakorlati végrehaj- 
/  tásának felmérésére, valamint egyes konkrét események

körülményeinek a kivizsgálására irányul.
f)/Utó- (visszatérő) ellenőrzés a korábban végrehajtott ellen- 
/  őrzés nyomán hozott intézkedések végrehajtásának a vizs

gálatára irányul. ^

12^ Közvetlen vezetői, parancsnoki ellenőrzést kell folytatni a 
Belügyminisztérium valamennyi' Szervénél. A vezető, pa
rancsnok köteles gondoskodni a közvetlen irányítása alá tar
tozó szerv és beosztottai rendszeres ellenőrzéséről és beszá
moltatásáról.
A közvetlen vezetői, parancsnoki ellenőrzés feladata az alap- 
tevékenység megvalósulásának a segítése; a hatékony mű
ködés biztosítása; a beosztottak munkájának számonkérése 
és segítése. Feladata a rend, a fegyelem biztosítása, a hibák 
megelőzése és kijavítása.
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A közvetlen vezető, parancsnok az ellenőrzés során köteles 
az észlelt törvénysértést, a szabálytalanságot azonnal meg
szüntetni, intézkedni, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő. 
A szabályzatok adta jogkörében gondoskodik a vétkesek fe
lelősségre vonásáról.

III.
Az ellenőrzés rendje

13. A minisztérium éves ellenőrzési tervét a miniszter utasítása 
szerint a BM Felügyeleti Osztály készíti el és terjeszti fel 
jóváhagyásra. Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: a minisz
teri szemlét, a miniszteri (komplex) ellenőrzést és a beszá
moltatást, a miniszteri témaellenőrzést, az utó- (visszatérő) 
ellenőrzést.
A minisztérium ellenőrzési tervéhez igazodnak a központi 
és területi szervek ellenőrzési tervei. A felügyeleti ellenőr
zésre kötelezett szervek ellenőrzési tervei tartalmazzák; a 
miniszterhelyettesi átfogó (komplex) ellenőrzéseket, beszá
moltatásokat, témavizsgálatokat, célellenőrzéseket, utó- (visz- 
szatérő) ellenőrzéseket.

14. A felügyeleti ellenőrzésre kötelezett szervek ellenőrzési ter
vei azév^srnünlcin iirvd^  képezik. A központi 
szervek az ellenőrzési terveiket küldjék meg a BM Felügye
leti Osztálynak minden év december 1-ig.

15. A pénzügyi- gazdasági ellenőrzés tervezése és ütemezése a 
külön szabályzatban foglaltak szerint történik, törekedve 
arra, hogy az ellenőrzéseket lehetőleg más ellenőrzésekkel 
egyidőben és az illetékes szervekkel együttműködve tartsák 
meg.

16. A felügyeleti ellenőrzésre kötelezett szervek ellenőrzéseiket 
úgy tervezzék, hogy az alárendeltségükbe, irányításuk alá 
tartozó szerveknél a felügyeleti ellenőrzes valamelyik for
mája öt éven belül megvalósuljon, azonban tíz éven belül 
átfogó (komplex) módon végrehajtott ellenőrzésre is sor ke
rüljön. A megyél réndör-Tőlcápitanyságok a rendőrkapitány
ságok átfogó (komplex) módon végrehajtott ellenőrzését leg
alább öt évenként tervezzék. A BRFK évente két átfogó
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(komplex) ellenőrzést, két beszámoltatást, két utó- (vissza
térő) ellenőrzést tervezzen a rendőrkapitányságokon.
A közbiztonsági miniszterhelyettes az állami tűzoltóság terü
leti szervei ellenőrzési rendjét külön szabályozza. A Határ
őrség országos parancsnoka az alárendelt szervei ellenőrzé
sének rendjét külön szabályozza.

17. Soron kívüli felügyeleti ellenőrzést kell elrendelni, ha_az alá
rendelt j>zerv™§l_aj^endkíyiy^
egyéb rendellenességek tapasztalhatók. Ha a vezetői válto
zás indokolja, soron kívüli felügyeleti ellenőrzést lehet el
rendelni.

18. Az ellenőrzések hatékonysága érdekében minden felügyeleti 
ellenőrzésre „Ellenőrzési terv”-et kell készíteni. Az ellenőr
zési terv tartalmazza: az ellenőrzés célját, módját, tartalmát, 
helyét, idejét, az ellenőrzésben részt vevő szerveket (szemé
lyeket), az összefoglaló jelentés elkészítésének és felterjesz
tésének határidejét, az értékelés szintjét, módját és időpont
ját. Az ellenőrzési tervet az elrendelő vezető, parancsnok 
hagyja jóvá.

19. A miniszteri szemle, a miniszteri átfogó (komplex) ellenőr
zés, a miniszteri témaellenőrzés ellenőrzési tervét a BM 
Felügyeleti Osztály készíti el és terjeszti fel a miniszterhez 
jóváhagyásra. Az államtitkár, a miniszterhelyettesek, az or
szágos parancsnokok, csoportfőnökök, önálló osztályvezetők 
által elrendelt ellenőrzések terveit az általuk kijelölt szervek 
vagy személyek készítik el és terjesztik fel jóváhagyásra.

20. A vizsgált szerv jellegétől, az ellenőrzés formájától függően 
az ellenőrzés végrehajtására bizottságokat kell létrehozni. Az 
ellenőrzést elrendelő vezető, parancsnok saját állományán 
kívül más szervektől szakértőket, hozzáértő segítőket is be
vonhat az ellenőrzésbe, az illetékes vezető, parancsnok hoz
zájárulásával. A bizottság, albizottság és csoport vezetőjét 
minden esetben az ellenőrzést végző szerv állományából kell 
kijelölni.

21. Az ellenőrző bizottságokat az ellenőrzés végrehajtására fel 
kell készíteni. Részleteiben meg kell ismerniök az ellenőrzés 
alá vont szervvel szemben támasztott követelményeket. Is
merjék meg a korábbi ellenőrzés megállapításait. Kapják 
meg a folyamatos adatszolgáltatás értékelt statisztikáit és a
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különböző munkaterveket, beszámoló jelentéseket. Az ellen
őrző bizottság felkészítéséért az ellenőrzés vezetője a felelős.

22. Az átfogó (komplex) ellenőrzés megkezdése előtt három hó
nappal közölni kell az ellenőrzés alá vont szerv vezetőjével, 
parancsnokával és a hatáskörileg illetékes pártszervvel az 
ellenőrzés célját, formáját, programját és a kezdés idejét. 
Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az ellenőrzés váratlan. 
Beszámoltatás esetén, a felügyeleti szerv határozza meg a be
számoló témakörét, a beszámolási időszakot, a beszámolás 
helyét, idejét és formáját. A beszámoltatásra felkészülési 
időt kell adni, amely legalább 3 hónap legyen.

23. Az ellenőrzés végrehajtása során
a) az ellenőrzés céljától, jellegétől függően külön-külön vagy 

együttes rendszerként alkalmazható: a helyszíni vizsgálat, 
a beszámoltatás, a jelentés bekérés, okmányok, nyilván
tartások és egyéb anyagok tanulmányozása; ellenőrző gya
korlatok végrehajtása; technikai eszközök működésének a 
kipróbálása, megszemlélése, eszközök, anyagok teljes vagy 
részleges leltározása;

b) figyelembe kell venni az illetékes párt-, tanácsi, ügyészi, 
bírósági szervek és más együttműködő szervek vezetőinek 
véleményét;

c) kötelező az előző felügyeleti ellenőrzés megállapításaiból 
kiindulni; az értékelésben utalni kell arra, hogy az előző 
ellenőrzés és a nyomában készült „Intézkedési terv”-ben 
foglaltak végrehajtása mennyiben teljesült;

d) törekedni kell arra, hogy az ellenőrzött szerv állománya 
a lehető legkisebb mértékben legyen akadályoztatva fel
adatainak végzésében;

e) minden felügyeleti ellenőrzés esetében — ha a vizsgálat 
célja az értékelés alá vont időszakot nem jelöli meg — az 
ellenőrzött szerv tevékenységét öt évre visszamenőleg kell

. tanulmányozni.

24. Az ellenőrzést végzők már a vizsgálat során nyújtsanak se
gítséget a feladatok eredményesebb ellátásához, adják át jó 
tapasztalataikat, de tartózkodjanak minden értékítélet köz
lésétől, mivel ez az ellenőrzést elrendelő vezető, parancsnok 
joga.

— 7 —
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25. Az ellenőrzés tapasztalatait összefoglaló jelentésbe kell fog
lalni. Az összefoglaló jelentéssel szemben követelmény, hogy 
az objektív, előremutató és reális legyen. Megállapításait 
tényekkel és adatokkal támassza alá. A vizsgálat során szer
zett tapasztalatokat értékelje és legyen alkalmas következ
tetések levonására, a szükséges döntések meghozatalára. Az 
■összefoglaló jelentés tartalmazzon javaslatokat a feladatok 
végrehajtása érdekében.

26. A minisztérium ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzések 
tapasztalatait összefoglaló jelentést a BM Felügyeleti Osz
tály készíti el és terjeszti fel jóváhagyásra. A miniszter dön
tésének megfelelően az összefoglaló jelentés a BM Kollégium, 
a miniszteri értekezlet előtt, vagy más formában kerül érté
kelésre.

27. Az államtitkári, a miniszterhelyettesi ellenőrzési tervben 
szereplő ellenőrzésről készített összefoglaló jelentést a ki
jelölt szerv vagy bizottság vezetője készíti el és terjeszti fel 
jóváhagyásra. Az államtitkár, a miniszterhelyettes döntésé
nek megfelelően az összefoglaló jelentés államtitkári, mi
niszterhelyettesi értekezlet előtt, vagy más formában kerül 
értékelésre.

28. Minden átfogó (komplex) módon végrehajtott ellenőrzés és 
értékelés után az ellenőrzött szerv vezetőjét, parancsnokát 
a tapasztalt hiányosságok kijavítása, a tevékenység szín
vonalának emelése érdekében „Intézkedési terv” készítésére 
kell kötelezni. Az intézkedési tervet az elrendelő vezető, pa
rancsnok hagyja jóvá.

29. A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés, a témavizsgálat, a célvizs
gálat, az utó- (visszatérő) ellenőrzésről készített összefoglaló 
jelentést az elrendelő vezetőnek, parancsnoknak kell felter
jeszteni, aki a téma fontosságának megfelelően dönt az érté
kelés.módjáról.

IV.
Az ellenőrzők és ellenőrzöttek jogai, kötelességei

30. Az ellenőrző személyek
a) jogosultak:

— az előírt rend megtartásával az ellenőrzött szerv ob
jektumába belépni;
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— a titokvédelemre vonatkozó előírások megtartásával 
a szükséges okmányok tanulmányozására;

— az eredeti okmányokat időlegesen átvenni;
— szóban vagy írásban tájékoztatást kérni;
— személyeket meghallgatni;
— a feladatokat eredményesen ellátó vezetők és beosz

tottak megdicsérésére, a vétkes mulasztók felelősségre 
vonására javaslatot tenni;

— a bevált és általánosítható jó tapasztalatok elterjeszté
sét indítványozni.

b) kötelesek:
— az ellenőrzésre megfelelően felkészülni, a tevékenység 

megítéléséhez szükséges adatokat beszerezni;
— a tapasztalt törvénysértést, durva szabálytalanságot a 

vezetőnek jelenteni;
— az ellenőrzés során tapasztalt észrevételeit közölni az 

ellenőrzöttel;
— megállapításaikat az előírt formában rögzíteni;
— munkájuk során példamutató, fegyelmezett magatar

tást tanúsítani.
c) felelősek:

— az ellenőrzés szakszerű elvégzéséért;
— megállapításaik valódiságáért.

31. Az ellenőrzöttek
a) jogosultak:

— az ellenőrzés rájuk vonatkozó megállapításait meg
ismerni, azokra észrevételt tenni.

b) kötelesek:
— az ellenőrzés jogosságáról meggyőződni;
— az ellenőrzés feltételeit biztosítani, végrehajtását elő

segíteni, az ellenőrzők által kért tájékoztatást, magya
rázatot, adatot megadni;

— a feltárt hibákat, szabálytalanságokat megszüntetni és 
arról a megszabott határidőben szóban vagy írásban 
az elöljárónak jelentést tenni.

— 9 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/1/1979 /10



V.
Záró rendelkezések

32. Az ellenőrzött szerv köteles a nála végrehajtott ellenőrzések 
nyilvántartására ,,Ellenőrzési Napló”-t rendszeresíteni. Az 
ellenőrzési naplóba az ellenőrzést végrehajtó bizottság veze
tője vagy az ellenőrzést végző személy köteles bejegyezni a 
vizsgálat tárgyát, idejét, legfontosabb megállapításait. 
Amennyiben az ellenőrzésről összefoglaló jelentés készült, 
intézkedési terv nyert jóváhagyást, úgy az ügyirat iktató 
számát kell bejegyezni.

33. A BM ellenőrzési rendszerét a vezetési információs rendszer 
részeként a 34/1977. miniszteri parancsban foglaltaknak meg
felelően kell továbbfejleszteni.

34. Az utasításban foglaltakat az ellenőrzésre kötelezett szervek 
vezetői, parancsnokai és a beosztottak kötelesek megismerni 
és előírásait betartani.
Az utasításban foglaltakat a Rendőrtiszti Főiskolán és a ve
zetői továbbképzésben oktatni kell.

35. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter

Készült: 630 példányban.
K apják: állam titkár,

m iniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok (2 pld.).
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