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PARANCSA
Budapest, 1958. december. 8.-án.

A Belügyminisztérium országos parancsnokságainak, - a Határőr
ség kivételével - a központi főosztály és önálló osztályok ve
zetőinek, a Politikai nyomozó főosztály osztályvezetőinek, va
lamint a megyei /budapesti/ főkapitányságok vezetőinek az 1958. 
évben végzett munkáról évi összefoglaló jelentést kell készíte
ni. .

Az évi összefoglaló elkészítésének célja, hogy minden szerv ve
zetője a maga területén elemezze, értékelje az 1958. évben vég
zett munkát, annak élért eredményeit, a szerv munkájában meglé
vő alapvető hibákat, azok okait, s ezeknek alapján megfelelő 
következtetéseket vonjon le az elkövetkezendő időszak feladatai
ra. Meg kell vizsgálni, hogy a BM. egyes szervei hogyan haj
tották végre saját területükön a rájuk vonatkozó párt- és kor
mányhatározatokat, miniszteri és miniszterhelyettesei parancso
kat.

Az 1958. évi munkáról szóló összefoglaló jelentéseket úgy kell 
elkészíteni, hogy közben az ellenség elleni harc sehol ne gyen
güljön, s a szervek előtt álló napi feladatokat maradéktalanul 
végrehajtsák. A fentiek érdekében

megparancsolom:

1./  Az 1958. évben végzett munkáról összefoglaló, évi értékelő 
jelentést kell készíteni.

a. / A Politikai nyomozó főosztálynak és az ORFK. központi
osztályainak.

A jelentés csak a belső apparátus munkájával foglalkoz- 
zon, azonban vesse fel a vidéki szervek segítése, ellen
őrzése során felszínre jött tapasztalatokat is.

b. / A megyei /budapesti/ főkapitányságoknak.

Két összefoglaló jelentést készítsenek: egyet a poli- 
tikai nyomozó, egyet a rendőri munkáról, A jelentése- 

 ket a politikai nyomozó főosztály, illetve az ORFK. ve- 
zetőjéhez kell felterjeszteni.
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 A beérkezett jelentések alapján a Politikai nyomozó fő-
osztály és az ORFK. vezetője készítsék el összesített
 jelentéseiket 1959. február 15-ig.

c. / Az országos parancsnokságoknak.

Az országos parancsnokságok /Karhatalom, Bv., Légo., 
Tűzrendészet/ megyei szerveikkel készíttessenek jelen
tést és évi jelentésükbe ezeket is dolgozzák be, tehát 
az országos parancsnokságok jelentése az egész ország- 
ban végzett munkáról számoljon be.

A jelentéseket az illetékes Miniszterhelyettes elvtár
sakhoz kell felterjeszteni.

d. / A központi vegyes szerveknek.

A jelentéseket az országos parancsnokságokhoz hasonlóan
kell elkészíteni, és az illetékes miniszterhelyettes .

 elvtárshoz kell felterjeszteni. 

2./  Az évi jelentések irányelveit az illetékes miniszterhelyet
tes elvtársak szerveik részére 1958. december 10-ig hatá- 
rozzák meg.

5./  Az évi beszámoló elkészítésénél minden szerv vezetőjének a 
párt- és kormány határozatai, illetve ennek alapján a minisz-
teri, miniszterhelyettesi parancsok, kollégiumi határozatok 
által megjelölt feladatokból kell kiindulni, figyelembe véve 
a központi országos értekezleten megszabott feladatokat is.

Egy-egy terület sajátossága szerint elemezzék és szabják 
meg a feladatokat.    
Népköztársaságunk ellenségei, kártevői elleni harcban érté
keljék a dolgozók segítségét, a dolgozó tömegekkel való 
kapcsolat megjavítására tegyenek javaslatokat. Foglalkozza
nak a munka színvonalával, annak emelésével, az állomány er
kölcsi morális állapotával.

A megyei /budapesti/ főkapitányságok és az országos parancs
nokságok megyei szervei mondjanak véleményt a központi szer
vek Munkájáról. Javaslataikban segítsék a központi szervek 
munkastílusának megjavítását. 
Az összefoglaló célja, hogy minden vezető alapos értékelés 
 után ismerje a területén folyó munkát és tudja mit kell ten
ni a munka megjavítására.

4./  Az évi beszámoló szövegének terjedelme a központi főosztá
lyoknál és osztályoknál, a- megyei /budapesti/ főkapitánysá
goknál és a központi vegyes szerveknél nem haladhatja meg 
a 10-15 gépelt oldalt. AZ országos parancsnokságok jelenté
se legfeljebb 20 gépelt oldal lehet.
Az évi jelentések felterjesztésének határideje 1959. január 4-e
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5./ A szöveges beszámolóhoz csatolni kell a legfontosabb kérdé
sekről készített áttekinthető, számszerű kimutatást, statisz
tikát, esetleg szemléltető grafikont.

6./ Az évi beszámoló minden szerv munkájának alapvető okmánya, 
ezért azt úgy kell elkészíteni, hogy mind tartalmilag, mind 
formailag megfeleljen az okmány jelentőségének.

7./  Az évi beszámoló elkészítéséért, a határidő betartásáért az 
országos parancsnokok, központi és megyei szervek vezetői 
személyükben felelősek. Annak elkészítésébe azonban vonják 
be helyetteseiket, a legfontosabb alárendelt vezetőket, hogy 
a jelentés elkészítésénél az egyszemélyi felelősség mellett 
a kollektív tudás, tapasztalat teljes mértékben érvényesüljön.

8./ Az 1958. évi munka értékeléséről szóló évi összefoglalók fel
használása:

a./ A január 15-ig elkészült összefoglalókra a központi szer- 
vek február 15-ig adják meg a választ /helyesen értékel
ték-e a munkát és megfelelő javaslatokat tettek-e/.

b. / Február hónapban országos értekezletet kell tartani a
politikai nyomozó-, a rendőri szerveknek és - a Határőr
ség kivételével - valamennyi országos parancsnokságnak.

c. / Márciusban valamennyi megyei /budapesti/ rendőr-főkapi
tányságnak megyei /budapesti/ értekezletet kell tartani, 
amelyen a Belügyminisztérium vezetőinek is részt kell
venni.

Biszku Béla s.k. 
belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak.
Politikai nyomozó főosztály vezetője, 
helyettese, és osztályvezetői, 
Országos Parancsnokok,
Központi főosztály- és önálló osztályok vezetői, 
Megyei /budapesti/ főkapitányságok vezetői.
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