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BELÜGYMINISZTÉRIUM

10- 21/31/1964.

SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

A Belügyminisztérium személyi állományára vonatkozó Ha
tásköri Listát kiadom, ezzel kapcsolatos feladatok végrehaj
tása érdekében

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

1. Személyzeti hatáskörrel rendelkező vezetők személyzeti 
munkájukat a Hatásköri Lista alapján végezzék. Az abban 
foglalt elvek és rendelkezések betartásáért felelősek.

2. A BM IV. főcsoportfőnök jelen parancsom végrehajtását 
folyamatosan ellenőriztesse.

A 0010/1961. sz. miniszteri paranccsal kiadott Hatásköri 
Listát hatályon kívül helyezem.

Benkei András s. k.,
belügyminiszter
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

H A T Á S K Ö R I  L I S T A

I.

A Belügyminiszter kinevezi, illetve felmenti:

BM I. főcsoportfőnökét,
BM I. Főcsoportfőnökség csoportfőnökeit,
BM II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökeit,
BM III. főcsoportfőnök helyettesét,
BM III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökeit és helyetteseit,
BM III. Főcsoportfőnökség önálló osztályainak vezetőit,
BM IV. főcsoportfőnökét,
BM IV. Főcsoportfőnökség csoportfőnökeit,
BM Fegyelmi Osztály vezetőjét,
BM Szervezési Osztály vezetőjét,
BM Titkárság vezetőjét,
BM Titkárság ellenőrzési, jogi osztályok vezetőit, alosztályvezetőit, 

BM Panasziroda vezetőjét,
BM Határőrség országos parancsnokát,
BM Határőrség politikai csoportfőnökét és helyettesét,
BM Határőrség törzsparancsnokát,
BM Határőrség Felderítő Osztály vezetőjét,
BM Határőrség nyugati kerületeinek parancsnokait,
BM Karhatalom  parancsnokát és helyettesét,
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BM Karhatalom  Politikai Osztály vezetőjét,
BM Karhatalom  törzsparancsnokát,
BM Kormányőrség parancsnokát,
BM Országos Tűzrendészet parancsnokát,
BM Budapesti rendőrfőkapitányt és I. helyettesét,
BM megyei rendőrfőkapitányokat,
BM Tiszti és Tiszthelyettesi Iskolák parancsnokait,
BM Országos Futárszolgálat vezetőjét,
BM Főügyeleti Osztály vezetőjét,
Katonai Ügyészség Belügyi Osztálya vezetőjét,
Katonai Főügyész egyetértésével,
BM Egészségügyi Osztály vezetőjét,
BM Külügyi Osztály vezetőjét,
BM „M" Osztály vezetőjét,
BM Felügyeleti Csoport vezetőjét,
Személyi titkárát.

Hatáskörébe tartozik:

Tiszti rendfokozatba történő végleges kinevezés,
Tisztek soros, soron kívüli előléptetése, leszerelése és elbocsátása.
Jóváhagyja a tisztek rendfokozatban való visszavetését és rendfo
kozattól történő megfosztását.
Jóváhagyja a főtisztek belügyi testületek közötti átminősítését.
Nyugállományba helyez főtiszteket, engedélyezi az egyenruha vise
lését és jóváhagyja a nyugdíjkorhatárt elért főtisztek szolgálatban 
való visszatartását.
Adományozza a Kormány által hatáskörébe utalt belügyi kitünte
tések különböző fokozatait.
Jóváhagyja a hatáskörébe tartozó vezetők külföldre történő kiuta
zási kérelmét.
Jóváhagyja a hallgatók P ártfőiskolára történő vezénylését és el
osztását, az illetékes pártbizottság javaslata alapján.
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Jóváhagyja más minisztériumhoz, szervhez történő tartós vezény
léseket.

Jóváhagyja a hatáskörébe tartozók illetménybesorolását.

Engedélyezi a házasságkötést a hatáskörébe tartozó vezetők 
részére.
Engedélyezi a külföldi állampolgárral történő házasságkötést.

A belügyminiszter hatáskörébe tartozó személyi javaslatokat a 
BM IV. főcsoportfőnök terjeszti elő jóváhagyásra.

II.

A belügyminiszter I. helyettese kinevezi, illetve felmenti:

BM I. Főcsoportfőnökség csoportfőnökeinek helyetteseit,

BM Központi Ellátó Parancsnokság parancsnokát,

BM I. Főcsoportfőnökség Ellenőrzési Osztály vezetőjét,

BM Határőrség Országos Parancsnokság osztályvezetőit,

BM Határőrség Felderítő Osztály vezetőjének helyettesét,

BM Határőrség kerületeinek (nyugatiak kivételével) parancsno
kait,

BM Határőrség kerületeinek törzsparancsnokait és politikai osz
tályvezetőit,

BM Határőrség kerületeinek felderítő osztályvezetőit,

BM Határőrség Győri Önálló Zászlóalj parancsnokát,

BM Országos Karhatalm i Parancsnokság osztályvezetőit,

BM Budapesti Forradalmi Karhatalm i Ezred parancsnokát, 
helyetteseit, törzsparancsnokát,

BM Karhatalom Budapesti Őrségi Ezred parancsnokát, politikai 
helyettesét, törzsparancsnokát,

BM Karhatalom  önálló zászlóaljainak parancsnokait,

BM Kormányőrség parancsnokának helyetteseit, osztályvezetőit,

BM Kormányőrség „D" csoport vezetőjét, beosztottait,
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BM Országos Tűzrendészet parancsnokának helyetteseit és osz
tályvezetőit,

BM budapesti és megyei tűzrendészeti osztályparancsnokokat,

BM országos parancsnokságok anyagi és pénzügyi osztályvezetőit, 
a BM I. főcsoportfőnökének egyetértésével,

BM Határőrség, Karhatalom, Tűzrendészet személyzeti osztály ve
zetőjét, Kormányőrség személyzeti alosztály vezetőjét, a BM 
IV. főcsoportfőnök egyetértésével,

BM „M" Osztály osztályvezető helyettesét, alosztályvezetőit és 
beosztottait, valamennyi országos parancsnokság és rendőrfő
kapitányság „M” tisztjét,

Személyi titkárát.

Hatáskörébe tartozik:

Jóváhagyja a próbaszolgálatos tiszti kinevezést, leszerelést és el
bocsátást.

Jóváhagyja az irányítása alatt álló parancsnokságoknál — szerven 
belül — a hatáskörébe tartozó vezetők áthelyezését.

Jóváhagyja az irodai rendfokozatú beosztottak iroda igazgatóvá 
történő soros és soron kívüli előléptetését.

Nyugállományba helyez tiszteket, engedélyezi az egyenruha vise
lését és jóváhagyja a nyugdíjkorhatárt elértek szolgálatban való 
visszatartását (századossal bezárólag).

Engedélyezi a hatáskörébe tartozó vezetők szocialista és népi de
m okratikus országokba, valam int a felügyelete alá tartozó szervek 
vezetői, beosztottai részére a kapitalista országokba történő kiuta
zását.

Jóváhagyja a hatáskörébe tartozók illetménybesorolását.

Engedélyezi a házasságkötést a hatáskörébe tartozó vezetők ré
szére.

Engedélyezi a 6 hónapnál több, de az egy évet meg nem haladó 
illetménynélküli szabadságot.

A belügyminiszter I. helyettesének hatáskörébe tartozó személyi 
javaslatokat a BM IV/II. csoportfőnök terjeszti elő jóváhagyásra.
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A BM I. főcsoportfőnök kinevezi, illetve felmenti:

BM Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály vezetőjét,

Beosztott osztályok osztályvezetőit,

önálló osztályok osztályvezető helyetteseit, alosztályvezetőit, cso
portvezetőit és beosztottait,

BM kórházak és rendelőintézet parancsnokait,

BM Budapesti Rendőrfőkapitányság anyagi és pénzügyi helyette
sét,

BM országos parancsnokságok, megyei rendőrfőkapitányságok 
anyagi és pénzügyi osztályvezetőit,
Személyi titkárát.

III.

Hatáskörébe tartozik:

Jóváhagyja a próbaszolgálatos tiszti kinevezést, leszerelést és el
bocsátást.

Jóváhagyja a tiszthelyettesi rendfokozatba történő végleges kine
vezést, tiszthelyettesek soros és soron kívüli előléptetését, leszere
lését és elbocsátását.

Jóváhagyja a hatáskörébe tartozó vezetők és beosztottak áthelye
zését.

Jóváhagyja az irodai rendfokozatú beosztottak iroda igazgatóvá 
történő soros és soron kívüli előléptetését.

Jóváhagyja a tiszthelyettesi iskolákra történő vezénylést és a 
végzett hallgatók elosztását.

Nyugállományba helyez tiszteket, engedélyezi az egyenruha vise
lését és jóváhagyja a tiszti rendfokozatban nyugdíjkorhatárt elér
tek szolgálatban való visszatartását (századossal bezárólag).

Engedélyezi a hatáskörébe tartozó vezetők szocialista és népi de
m okratikus országokba, valam int a felügyelete alá tartozó szervek 
vezetői, beosztottai részére a kapitalista országokba történő kiuta
zását.

Jóváhagyja a hatáskörébe tartozók illetménybesorolását.
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Engedélyezi a házasságkötést a hatáskörébe tartozó vezetők ré
szére.

Engedélyezi a 6 hónapnál több, de az egy évet meg nem haladó 
illetménynélküli szabadságot.

IV.

A BM II. főcsoportfőnök kinevezi, illetve felmenti:

BM II. Főcsoportfőnökség osztályvezetőit, alosztályvezetőit,

BM Budapesti Rendőrfőkapitányság bűnügyi, közlekedésrendé
szeti és közbiztonsági helyetteseit, közlekedésrendészet vezetőjét, 
osztályvezetőit,

BM Budapesti kerületi kapitányokat,

BM Budapesti Rendőrfőkapitányság Tartalék Zászlóalj parancs
nokát,

BM megyei rendőrfőkapitányok rendőri helyetteseit, megyei osz
tályvezetőit,

BM városi és járási rendőrkapitányokat,

BM Felügyeleti Csoport vezetőjének helyettesét és beosztottait, 
révkapitányokat,

BM II. Főcsoportfőnökség Titkárságának vezetőjét,
Személyi titkárát.

Hatáskörébe tartozik:

Jóváhagyja a próbaidős tiszti kinevezést, leszerelést és elbocsátást.

Jóváhagyja a tiszthelyettesek, irodai állományúak próbaidős és 
végleges kinevezését, soros, soron kívüli előléptetését, leszerelését, 
illetve elbocsátását.

Jóváhagyja a tiszthelyettesek rendfokozatban való visszavetését 
és rendfokozattól történő megfosztását.
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Jóváhagyja az irodai rendfokozatú beosztottak iroda igazgatóvá
történő soros és soron kívüli előléptetését.

Jóváhagyja a hatáskörébe tartozó vezetők és beosztottak szerven 
belüli áthelyezését.

Jóváhagyja a tiszthelyettesi és alapfokú iskolákra történő vezény
lést és a végzett hallgatók elosztását.

Jóváhagyja a hatáskörébe tartozók illetménybesorolását.

Nyugállományba helyez tiszteket, engedélyezi az egyenruha vise
lését és jóváhagyja a nyugdíjkorhatárt elértek szolgálatban való 
visszatartását (századossal bezárólag).

Engedélyezi a hatáskörébe tartozó vezetők szocialista és népi 
demokratikus országokba, valam int a felügyelete alá tartozó szer
vek vezetői, beosztottai részére a kapitalista országokba történő 
kiutazást.

Engedélyezi a házasságkötést a hatáskörébe tartozó vezetők ré
szére.

Engedélyezi a 6 hónapnál több, de az egy évet meg nem haladó 
illetmény nélküli szabadságot.

V.

A BM III. főcsoportfőnök kinevezi, illetve felmenti:

BM III. Főcsoportfőnökség

— önálló osztályok osztályvezető helyetteseit, alosztályveze
tőit,

— beosztott osztályok osztályvezetőit, osztályvezető helyette
seit, alosztályvezetőit,

BM III. Főcsoportfőnökség megyei osztályvezetőit, budapesti és 
megyei osztályvezetők helyetteseit, alosztályvezetőit,

BM III. Főcsoportfőnökség Titkárságának vezetőjét,

Személyi titkárát.
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Hatáskörébe tartozik:

Jóváhagyja a próbaszolgálatos tiszti kinevezést, leszerelést és el
bocsátást.

Jóváhagyja a tiszthelyettesi és irodai, próbaidős és végleges kine
vezést, leszerelést, illetve elbocsátást.

Jóváhagyja az irodai rendfokozatú beosztottak iroda igazgatóvá 
történő soros és soron kívüli előléptetését.

Jóváhagyja a tiszthelyettesek, irodai állományúak soros és soron 
kívüli előléptetését.

Jóváhagyja a tiszthelyettesek rendfokozatban való visszavetését és 
rendfokozattól történő megfosztását.

Jóváhagyja a hatáskörébe tartozó vezetők áthelyezését.

Jóváhagyja a különböző szaktanfolyamokra történő vezénylést és 
a végzett hallgatók elosztását.

Jóváhagyja a hatáskörébe tartozók illetménybesorolását.

Nyugállományba helyez tiszteket, engedélyezi az egyenruha vise
lését és jóváhagyja a nyugdíjkorhatárt elértek szolgálatban való 
visszatartását (századossal bezárólag).

Nyugállományba helyez tiszthelyetteseket és irodai állományúakat. 
Engedélyezi az egyenruha viselését és jóváhagyja a tiszthelyettesi 
és irodai állományú nyugdíjkorhatárt elértek szolgálatban való 
visszatartását.

Engedélyezi a hatáskörébe tartozó vezetők szocialista és népi 
demokratikus országokba, valam int a felügyelete alá tartozó szer
vek vezetői, beosztottai részére a kapitalista országokba történő 
kiutazást.

Engedélyezi a házasságkötést a hatáskörébe tartozó vezetők ré
szére.

Engedélyezi a 6 hónapnál több, de az egy évet meg nem haladó 
illetménynélküli szabadságot.

A BM III. Főcsoportfőnökség budapesti és megyei osztályainak 
beosztottait áthelyezni — állományon belül is — a főcsoportfőnök 
engedélyével lehet.
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A BM IV. főcsoportfőnök kinevezi, illetve felmenti:

BM IV. Főcsoportfőnökség osztályvezetőit, osztályvezető helyette
seit, alosztályvezetőit,
BM Alapfokú Iskola parancsnokát,

BM Kutyavezető és Kutyakiképző Iskola parancsnokát,

BM iskolák parancsnok helyetteseit, tanszékvezetőit, tanárait,

BM budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok személyzeti osz
tályvezetőit,
BM Központi Klub parancsnokát, helyettesét és alosztályvezetőit,

A Katonai Ügyészség Belügyi Osztálya osztályvezető helyettesét, 
alosztály- és csoportvezetőit, beosztottait, a Katonai Főügyész 
egyetértésével,

BM. IV. Főcsoportfőnökség Titkárságának vezetőjét.

Hatáskörébe tartozik:

Jóváhagyja a próbaszolgálatos tiszti kinevezést, leszerelést és el
bocsátást.
Jóváhagyja a belügyi testületek közötti tiszti áthelyezéseket és át
minősítéseket.

Kijelöli a „Belügyi Szemle” és a „Magyar Rendőr” Szerkesztő
bizottság vezetőjét és tagjait.

Az illetékes pártszervek jóváhagyásával egy éves pártiskolára ve
zényli a hallgatókat.

Jóváhagyja a BM és HM Főiskolákra, tiszti iskolákra történő ve
zényléseket és a végzett hallgatók elosztását.

Jóváhagyja a hatáskörébe tartozók illetménybesorolását.

A BM pártbizottságok, pártvezetőségek és KISZ bizottságok füg
getlenített titkáraira és m unkatársaira vonatkozó parancsot kiadja, 
a választott pártszervek határozata alapján.

Nyugállományba helyez tiszteket, engedélyezi az egyenruha vise
lését és jóváhagyja a hatáskörébe tartozó nyugdíjkorhatárt elértek 
szolgálatban való visszatartását (századossal bezárólag).
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Jóváhagyja a BM sportkeret terhére történő kinevezéseket, felvé
teleket és áthelyezéseket.

Engedélyezi a hatáskörébe tartozó vezetők szocialista és népi de
m okratikus országokba, valamint a felügyelete alá tartozó szervek 
vezetői, beosztottai részére a kapitalista országokba történő kiuta
zást.
Jóváhagyja a hatásköi'ileg illetékes vezetők javaslatára a tanul
mányi-ösztöndíj szerződéseket.

Jóváhagyja a hatáskörileg illetékes vezetők javaslatára a nyelv
tudási pótlék folyósítását.

Engedélyezi a BM sportolók minden jellegű külföldi versenyen 
való részvételét a parancsnokok és a Dózsa Elnöksége javaslata 
alapján.
Engedélyezi a házasságkötést a hatáskörébe tartozó vezetők ré
szére.
Engedélyezi a 6 hónapnál több, de az egy évet meg nem haladó 
illetménynélküli szabadságot.

Elhalálozás esetén jóváhagyja a tisztek állományból való törlését 
(ezredessel bezárólag).

VII.

A BM országos parancsnokok, BM csoportfőnökök, BM Titkárság 
vezetője, BM budapesti és megyei rendőrfőkapitányok kinevezik, 
illetve felmentik;

azokat a vezetőket és beosztottakat, akik nem tartoznak a minisz
ter, miniszterhelyettesek, főcsoportfőnökök hatáskörébe.

Hatáskörükbe tartozik:

Jóváhagyják a tisztesek, tiszthelyettesek, irodai állományúak kine
vezését, leszerelését és elbocsátását,
a tisztesek, tiszthelyettesek és irodai állományúak (I. oszt. főliszt
tel bezárólag) soros és soron kívüli előléptetését.
Jóváhagyják a hatáskörükbe tartozó vezetők és beosztottak áthe
lyezését.
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Nyugállományba helyeznek tiszthelyetteseket és irodai állomá
nyúakat (I. oszt. főtiszttel bezárólag).

Engedélyezik az egyenruha viselését és jóváhagyják a tiszthelyet
tesi és irodai állományú nyugdíjkorhatárt elértek szolgálatban 
való visszatartását.

Jóváhagyják a tisztesek, tiszthelyettesek rendfokozatban történő 
visszavetését és rendfokozattól való megfosztását.

Jóváhagyják a hatáskörükbe tartozó vezetők, beosztottak illet
ménybesorolását.

Engedélyezik a házasságkötést a hatáskörükbe tartozó vezetők és 
beosztottak részére.

Engedélyezik a 6 hónapig terjedő illetménynélküli szabadságot.

Jogosultak a polgári alkalmazottak felvételére és elbocsátására.

Engedélyezik a hatáskörükbe tartozó vezetők és beosztottak 
szocialista és népi demokratikus országokba történő kiutazását.

A BM IV/II. csoportfőnök hatáskörébe tartozik:

a) A belügyi testületek közötti tiszthelyettesi és irodai állomá
nyúak áthelyezése és átminősítése.

b) Elhalálozás esetén jóváhagyja a tiszthelyettesi és irodai rend
fokozatúak állományból való törlését.

c) Az illetékes pártszervek jóváhagyásával öthónapos pártiskolára 
vezényli a hallgatókat.

Az országos parancsnokok jóváhagyják a tiszthelyettesi iskolákra
történő vezényléseket és a végzett hallgatók elosztását.

Az önálló osztályok vezetőinek hatáskörébe tartozik:

Engedélyezik beosztottaik részére a házasságkötést.

Jogosultak a polgári alkalmazottak felvételére és elbocsátására.

Engedélyezik a hatáskörükbe tartozó beosztottak szocialista és népi 
demokratikus országokba történő kiutazását.

— 13 —
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VIII.

Általános rendelkezések

1. Valamennyi parancsnok felelős az irányítása alatt álló egység ká
derhelyzetéért, a személyi állomány politikai és szakmai fejlődé
séért, erkölcsi állapotáért.

2. A parancsnokok hatáskörüket az irányításuk és ellenőrzésük alatt 
álló szerveknél gyakorolhatják.

A területileg illetékes, nagyobb hatáskörrel rendelkező parancs
noknak joga van a vezetése alatt álló egységnél az alárendelt pa
rancsnokok hatásköri intézkedéseit módosítani, illetve megváltoz
tatni.

Azonos hatáskörrel rendelkező parancsnokok egymás hatásköri 
intézkedéseit nem módosíthatják.

A parancsnokok hatáskörét távollétük esetén a szervezetszerű he
lyettes gyakorolja.

3. Az egyes szakágakban dolgozó — anyagi, pénzügyi, személyzeti 
osztályvezetőket, fegyelmi és „M” tiszteket kinevezni, leváltani, 
áthelyezni, az illetékes főcsoportfőnök illetve csoportfőnökök és 
önálló osztályvezetők egyetértésével — aláírásával — lehet.

4. Személyi állományra vonatkozó parancsot adnak ki hatáskörük
ben:

— belügyminiszter,
— belügyminiszterhelyettesek,
— BM főcsoportfőnökök,
— BM III. főcsoportfőnök helyettes,
— BM csoportfőnökök,
— BM Titkárság vezetője,
— országos parancsnokok,
— BM budapesti és megyei rendőrfőkapitányok,

— BM budapesti és megyei tűzrendészeti osztályparancs
nokok.

5. Személyügyi vonatkozású általános érvényű utasítást a belügy
miniszter megbízásából a BM IV. főcsoportfőnök adhat ki.
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6. A BM beosztottai egyenruhában nem utazhatnak külföldre. Indo
kolt esetben az egyenruha viselését külföldi utazásuk során a 
belügyminiszter, a belügyminiszterhelyettesek és főcsoportfőnö
kök engedélyezhetik.

7. Bírósági tárgyalások, ügyészségi eljárások során a BM beosztot
taknál állami és hivatali titoktartási kötelezettség alóli felmentést 
a hatáskörileg illetékes parancsnok engedélyezi.

A Belügyminisztérium állományában szolgálatot teljesítő, nem füg
getlenített pártbizottsági, pártvezetőségi tagok, valam int a Központi 
Bizottság által nyilvántartásba vett párttagok áthelyezését, vezény
lését, leszerelését és elbocsátását, a területileg illetékes pártbizottsá
gokkal, pártvezetőségekkel egyetértésben kell végrehajtani, a párt
bizottságok hatásköri listája szerint.

Budapest, 1964. július 1-én.

Benkei András s. k.,
belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Országos Parancsnokok,
Csoportfőnökök, 
önálló osztályvezetők,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik, személy
zeti osztályvezetőik.

Készült: 240 példányban.
Tartalmaz: 16 oldalt.
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BELÜGYMINI SZTÉRI UM

10- 21/31/A /1964.

A 0 0 3 1 / 1 9 6 4 .  s z á m ú  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I  P A R A N C S
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Tárgy: A BM I. Főcsoportfőnökség önálló osztályvezetőinek a személyi 
állományra vonatkozó hatáskörének megváltoztatása.

Az 1964. évi 0031. számú miniszteri paranccsal kiadott új hatásköri 
lista alapján személyzeti hatáskörrel bízom meg:

a) a BM Egészségügyi Osztály vezetőjét,
b) a BM Külügyi Osztály vezetőjét és
c) a BM Üdültetési Osztály vezetőjét.

1. A személyzeti hatáskörrel megbízott vezető elvtársak utasításom 
megjelenése után — a 0031. számú miniszteri paranccsal kiadott 
hatásköri lista VII. fejezete alapján — a BM csoportfőnökei részére 
meghatározott jogokat gyakorolják.

A jogokat továbbra is magamnak tartom fenn az alábbi esetekben:

a) a beosztott alosztály és csoportvezetők kinevezése, felmentése és 
leváltása,

b) a tisztesek, tiszthelyettesek és irodaiak végleges kinevezése, so
ron kívüli előléptetése és rendfokozatban való visszavetése, vala
mint lefokozása és

c) a nyugállományt elért beosztottak visszatartása 
tárgyában.

A felsorolt esetekben az illetékes vezetők Javaslatot terjesszenek 
fel hozzám.

2. Az új hatáskörnek megfelelően végezzék vezető elvtársak személy
zeti munkájukat, a felvétel, kinevezés, előléptetés, leváltás, áthelye
zés, nyugállományba helyezés és vezénylések tekintetében.
Vezető elvtársak felelősek a vezetésük alatt álló osztály, (szerv) 
káderhelyzetéért, szakmai-politikai fejlődéséért, és erkölcsi állapo
táért.

3. Az állományukban szolgálatot teljesítő nem függetlenített pártbizott
sági, pártvezetőségi tagok áthelyezését, vezénylését és elbocsátását 
a területileg illetékes pártbizottsággal, pártvezetőséggel egyetértés
ben kell végrehajtani.

Budapest, 1964. évi szeptember 15-én.
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4. A személyzeti hatáskörrel megbízott elvtársak — a Személyzeti 
Csoportfőnökség utasítása szerint — a személyi állományra vonat
kozóan állományparancsot adnak ki. (Aláírás, az illetékes osztály
vezető a BM I. Főcsoportfőnökének megbízásából.)

Felkérem a Személyzeti Csoportfőnök elvtársat, hogy jelen utasításom 
betartását ellenőriztesse.

LANTOS JÓZSEF s. k.,
rendőra l ezredes 

BM I. főcsoportfőnök

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettesek,

BM IV. Főcsoportfőnök.
IV/II. Csoportfőnök,
BM Egészségügyi Osztály vezetője,
BM Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály vezetője,
BM Külügyi Osztály vezetője,

Készült: 23 példányban.
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