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a Belügyminisztérium Tudományos Tanácsa megszüntetéséről

Budapest, 1989. november 23-án

Az 1973-ban létrehozott BM Tudományos Tanácsa az eltelt időszakban jól látta el feladatait a szerve
zett belügyi tudományos munka kialakításában és irányításában. Munkájukért elismerésemet fejezem 
ki a tanács eddigi elnökeinek és tagjainak.
A Belügyminisztérium feladatkörében és szervezetében bekövetkezett változások azonban a belügyi 
tudományos tevékenység irányítási rendszerének módosítását is szükségessé teszik, ezért a BM Tudo
mányos Tanácsa megszüntetésére kiadom az alábbi

utasítást:

1. A Belügyminisztérium Tudományos Tanácsa elnöki funkciója alól felmentem
DR. ILCSIK SÁNDOR r. vezérőrnagyot.

2. A Belügyminisztérium Tudományos Tanácsa titkári funkciója alól
DR. STEFÁN GÉZA r. ezredest, 
a hadtudomány doktorát

tagsága alól
DR. ASZTALOS MIKLÓS ro. ezredest, 
az orvostudomány kandidátusát, 
DR. BALÁZS LÁSZLÓ ny. r. alezredest, 
a hadtudomány kandidátusát,
DR. BARACSI ANTAL r. ezredest,
DR. BELOVAI ILLÉS r. ezredest, 
a hadtudomány kandidátusát, 
BERKESI FERENC r. ezredest, 
DR. BLESZITY JÁNOS tü. alezredest, 
a műszaki tudomány kandidátusát,
DR. BOZSIK JÁNOS ny. r. vezérőrnagyot,
DR. DANKÓ LÁSZLÓ r. ezredest, 
egyetemi doktort,
DR. DICZIG ISTVÁN r. vezérőrnagyot, 
az állam- és jogtudomány doktorát, 
DR. FARAGÓ SÁNDOR ny. r. ezredest, 
a kémiatudomány kandidátusát,
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DR. FINSZTER GÉZA r. alezredest, 
az állam- és jogtudomány kandidátusát, 
DR. GELLER SÁNDOR ny. r. vezérőrnagyot, 
GUBICZA JENŐ r. ezredest, 
DR. GYÖRE JÁNOS ny. r. alezredest, 
a kémiatudomány kandidátusát, 
Stromfeld Aurél-díjast, 
DR. HIMBER PÉTER r. vezérőrnagyot, 
egyetemi doktort, 
DR. HORVÁTH JÓZSEF r. vezérőrnagyot, 
DR. KERTÉSZ IMRE ny. r. ezredest, 
az állam- és jogtudomány doktorát, 
Állami-díjast 
DR. KONCZER ISTVÁN ny. r. vezérőrnagyot, 
DR. KŐHALMI ZSOLT r. ezredest, 
egyetemi doktort, 
MÁDAI ANDRÁS hőr. ezredest, 
DR. NÉMETH LÁSZLÓ ro. ezredest, 
DR. SIKLÓI GYÖRGY r. vezérőrnagyot, 
DR. SILLAI ÁRPÁD r. ezredest, 
egyetemi doktort, 
SOMLAI JÁNOS r. ezredest, 
TAKÁCS JENŐ ny. r. vezérőrnagyot, 
DR. TÚRÓS ANDRÁS r. vezérőrnagyot, 
VAGYÓCZKY BÉLA r. ezredest, 
VÁRY MIKLÓS r. ezredest,

meghívotti megbízása alól
PACSEK JÁNOS ny. r. ezredest, 
DR. SZABOLCSI JÁNOS r. ezredest, 
SZENTPÉTERI GYULA r. ezredest, 
Stromfeld Aurél-díjast.

3. A 28/1978. BM paranccsal kiadott a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumának ügyrendje 
39. pont b. alpontja 12. bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„- a minisztériumban folyó tudományos munka és tudományos káderképzés szervezése, irányí
tása és koordinálása; a tudományos munka elveire és irányítására vonatkozó szabályzatok előké
szítése; a tudományos információáramlás, a tudományos publikáció, tájékoztatás és propaganda 
szervezése és irányítása;”

4. A 27/1979. BM paranccsal kiadott, a Belügyminisztérium IV. (Személyügyi) Főcsoportfőnökség 
ügyrendje 39. pont a. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,a) Felelős: a minisztériumban folyó tudományos munka szervezéséért, koordinálásáért, segíté
séért, a tudományos munka irányítására vonatkozó jogszabályok, belügyi rendelkezések és bel
ügyi iránymutatások elkészítéséért, a tudományos káderképzés, információáramlás, publikálás, 
tájékoztatás és propaganda szervezéséért, irányításáért, a tudományszervezéshez kapcsolódó ku
tatások végzéséért.”
A 39. pont b. alpont 8. bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„- segíti a tudományos bizottságok munkáját;”
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5. A Belügyi Tudományos Munka Szabályzata kiadásáról szóló 24/1986. BM parancs 6. pontja he
lyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A tudományos munka eredményes végzése érdekében a kutatóhelyeken tudományos bizott
ságok működjenek.”

6. A 24/1986. BM paranccsal kiadott, a Belügyi Tudományos Munka Szabályzatának 34. pontja he
lyébe a következő rendelkezés lép:
„34. A bizottság elnökét, titkárát, tudományszervezőjét és tagjait a kutatóhely vezetője (parancs
noka) bízza meg a szakterületen dolgozó, kiterjedt ismeretekkel rendelkező és a tudományos 
munkában jártas beosztottak közül.”

7. Ez az utasítás 1989. szeptember 30-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik: a Bel
ügyminisztérium Tudományos Tanácsának újjászervezéséről szóló 2/1979., a Belügyminisztéri
um Tudományos Tanácsa személyi összetételéről rendelkező 21/1982. és a 9/1984. BM utasítások 
hatályon kívül helyezéséről rendelkező 20/1986. BM utasítás; a Belügyminisztérium Tudo
mányos Tanácsa elnökének felmentéséről és kinevezéséről szóló 39/1987. BM utasítás; a repre
zentációs költségek felszámításának és felhasználásának szabályozásáról szóló 14/1988. BM 
utasítás 1. sz. melléklete 3. pontjának b) alpontja; a 8/1987. BM paranccsal kiadott BM Hatásköri 
Lista 1. pont 1) alpontja és a 8. pont h) alpontja; a 27/1979. BM paranccsal kiadott, a Belügymi
nisztérium IV. (Személyügyi) Főcsoportfőnökség ügyrendjének 22., 23. pont h) alpontja, 24. pont 
g) alpontja; 24/1986. BM paranccsal kiadott, a Belügyi Tudományos Munka Szabályzatának 11. 
pont d) alpontja, a 12. pont e) és j) alpontja, a 14. pont c) alpontja, valamint a 19-32. pontjai; a 
Belügyminisztérium Tudományos Tanácsának összetételéről rendelkező 5/1987. BMh parancs.

Az utasítás rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal a szükséges mértékben ismertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k., 
belügyminiszter
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Készült: 570 példányban.
Kapják: a 24/1986. BM parancs elosztója szerint.


