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U T A S Í T Á S A
a Belügyminisztérium szervezetéről és belső irányítási rendjéről 

Budapest, 1990. július 19-én.

A Belügyminisztérium szervezetéről és belső irányítási rendjéről kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügyminisztérium jelenlegi főcsoportfőnökségeit, csoportfőnökségeit, főosztályait, 
osztályait megszüntetem, és a minisztérium szervezetét a jelen utasításban foglaltak szerint 
határozom meg.

2. A minisztériumi és a minisztérium által irányított szervek:
a) a minisztert, az államtitkárokat és a helyettes államtitkárokat közvetlenül segítő szervek 

(személyi titkárságok);
b) a minisztérium szakmai szervei;
c) ellátó, szolgáltató, oktatási és kutatási feladatot végző intézmények szervek (továb

biakban együtt: szolgálatok);
d) országos parancsnokságként működő szervek.

3. A 2. pontban felsorolt szervek belső felépítését és irányítási rendjét külön intézkedés ha
tározza meg.

4. A miniszter közvetlen irányítása alatt működik:
a) a Kabinetiroda. Vezetője főosztályvezetői jogállású, aki irányítja a Kabinetiroda műkö

dését, eljár a miniszter megbízásából.
A Kabinetiroda közvetlenül segíti a minisztert a munkájában, különösen a kodifikációs 
tevékenység felügyeletében; végzi a Miniszteri Kabinet működésével kapcsolatos fel
adatokat. Szervezetében dolgozik a miniszter Személyi Titkársága, a felsőoktatási refe
rens és a Miniszteri Protokollfőnökség.

b) szakmai szervként:
b.a) Sajtó-, Közművelődési és Tájékoztatási Titkárság. Vezetője főosztályvezetői jogál

lású.
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Végzi a minisztérium és a minisztérium alárendeltségébe tartozó szervek sajtó, 
propaganda és közművelődési tevékenységének irányítását, koordinálását, ellenőr
zését. Kapcsolatot tart a tömegkommunikációs eszközökkel és szervekkel. Szerve
zi a minisztérium vezetőinek sajtószerepléseit, illetve sajtótanácsadást folytat. Fel
adata a társadalmi folyamatok elemzése, értékelése, a döntéselőkészítés segítése. 
Gondoskodik a minisztérium tevékenységi területét érintő hírek, adatok, képanya
gok, vélemények összegyűjtéséről, feldolgozásáról és tárolásáról. Kialakítja a mi
nisztérium és szervei munkájával kapcsolatos közvélemény-formálás módszereit, 
összehangolja ezek érvényesítését.

b.b) Parlamenti Titkárság. Vezetője főosztályvezetői jogállású.
Feladata a miniszter és a politikai államtitkár országgyűlési munkájának segítése. 
Összehangolja a minisztérium parlamenttel, bizottságokkal és a képviselőkkel 
kapcsolatos tevékenységét. Az illetékes főosztályok bevonásával előkészíti az in
terpellációkra és kérdésekre adandó válaszokat. Kapcsolatot tart az Országgyűlés 
szerveivel és a képviselőkkel. Gondoskodik a parlament minisztériumot érintő, il
letve a minisztérium parlamenthez kötődő tevékenységének nyilvántartásáról.

c) szolgálatként:
c.a) Belső Ellenőrzési Szolgálat. Vezetője főosztályvezetői jogállású.

A szolgálat a minisztériumban és szerveinél folytatott tevékenysége keretében 
gondoskodik az államtitok, szolgálati titok és a személyi állomány biztonsági vé
delméről; a hivatali bűncselekmények megelőzéséről, megszakításáról, felderítésé
ről.

c.b) Rendőrtiszti Főiskola és a mellette működő Továbbképző és Módszertani Intézet. 
Az Intézet vezetője főosztályvezetői jogállású.

c.c) Államigazgatási Főiskola
d) országos parancsnokságként:

d.a) általános irányítása alatt az Országos Rendőr-főkapitányság.
d.b) a Kormányőrség Parancsnoksága.

5. A politikai államtitkár:
a) közvetlen alárendeltségében működik a politikai államtitkár titkársága. Vezetője osz

tályvezetői jogállású.
b) közreműködik a Parlamenti Titkárság irányításában.

6. A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja a helyettes államtitkárokat, illetve aláren
deltségében működik:
a) a Személyi Titkárság. Vezetője osztályvezetői jogállású.
b) szakmai szervként:

b.a) Államtitkári Hivatal. Vezetője főosztályvezetői jogállású.
Feladata a közigazgatási államtitkár munkájának segítése; a minisztériumi szintű 
rendezvények, értekezletek szervezése. Kidolgozza a minisztérium működését sza
bályozó rendelkezéseket; közreműködik a minisztériumi szervek tevékenységének 
összehangolásában. Koordinálja a személyzeti, anyagi, pénzügyi, technikai tartal
mú belső normákat. Végzi a BM központi épülettel kapcsolatos igazgatási teendő
ket. Ellátja a minisztérium szakmai szervei és a minisztérium által irányított szer
vek ügyiratkezelésének felügyeletét és ehhez kapcsolódóan az állam- és szolgálati 
titok védelmével kapcsolatos feladatokat. Intézi a közérdekű bejelentéseket, javas
latokat és panaszokat. Kezeli a BM központi irattárát.
Figyelemmel kíséri, koordinálja és nyilvántartja a minisztérium és szervei kül- 
kapcsolatait. Előkészíti a minisztérium vezetőinek nemzetközi tárgyalásait; a mi
nisztérium külkapcsolatai körében bonyolítja a levelezést; végzi a delegá
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ciók külföldre utazásának és a külföldi delegációk fogadásának pénzügyi el
számolását. Intézi a politikai okból személyes szabadságukban korlátozottak reha
bilitációját.
Az Államtitkári Hivatal szervezetében működik a Tájékoztató Szolgálat és a BM 
Kiadó.

b.b) a Jogi Főosztály. Vezetője miniszteri biztosként ellátja a szovjet csapatok által 
visszahagyott ingatlanokkal kapcsolatos belügyminisztériumi teendőket.
Szervezi és végzi a minisztérium jogszabály-előkészítési, jogi kodifikációs tevé
kenységét, lefolytatja az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket; nyilvántartja, egyezteti 
azokat a tervezeteket, amelyek a Belügyminisztérium véleményezési, illetőleg 
egyetértési jogával összefüggenek, valamint amelyek a belügyminiszter előkészí
tésében a kormányzati szervek napirendjére kerülnek; állást foglal a tárca jogsza
bály-előkészítési felelőssége körébe tartozó jogszabályokkal kapcsolatos elvi kér
désekben; ellátja a közjogi felelősségéből eredő feladatokat, intézi a külső szervek 
jogi tárgyú megkereséseit; szerkeszti a minisztérium hivatalos lapját, 

b.c) a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály:
Fő funkciója a minisztérium és szervei személyzeti és munkaügyi munkájának elvi 
irányítása, a végrehajtás ellenőrzése, a munkáltatói képviselet ellátása a miniszté
rium személyzeti, munkaügyi és fegyelmi munkájának végzése; az összbelügyi 
szintű szervezetfejlesztő és létszámgazdálkodó munka koordinálása és ellenőrzése. 
Intézi a Belügyminisztériumtól és szerveitől politikai okból elbocsátottak rehabi
litációját.
A szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügycsoportokban a kiad
mányozási jog a miniszter egyetértésével gyakorolható, 

b.d) Választási Iroda, változatlan feladatkörrel. Vezetője főosztályvezetői jogállású.
c) szolgálatként: a Magyar Közigazgatási Intézet. Vezetője főosztályvezetői jogállású.

7. A közigazgatási terület helyettes államtitkára közvetlen alárendeltségében működik:
a) a Személyi Titkárság. Vezetője osztályvezetői jogállású.
b) szakmai szervként:

b.a) az Önkormányzati Főosztály
Feladata az önkormányzati testületek tevékenységének módszertani megalapozá
sa; az önkormányzati rendeletalkotás módszertani segítése; a hivatali munka szer
vezésének és az igazgatási tevékenység racionalizálásának módszertani összefogá
sa; a közigazgatási informatikai adatbázisok fejlesztésének irányítása; az önkor
mányzatoknál folyó informatikai alkalmazások hatékonyságának vizsgálata, az 
Országos Népességnyilvántartó Szolgálat közvetlen felügyeletében való közremű
ködés,

b.b) Hatósági Főosztály
Irányítja a Belügyminisztérium felelősségi körébe tartozó igazgatási szakigazgatá
si tevékenységet; elbírálásra előkészíti a megyei (fővárosi) vagyonellenőrző bizott
ságok döntései elleni jogorvoslatokat; kialakítja a lakáshoz jutás feltételrendszeré
nek központi szabályait, a lakás- és helyiségbérlet, a lakás- és helyiségbér, az ál
lami tulajdonú házingatlanok kezelői jogának, elidegenítésének, az 
ingatlanközvetítésnek, a lakásszövetkezetek és társasházak, valamint a helyiség- 
gazdálkodás szabályait; ellátja a lakás- és helyiséggazdálkodási tevékenység köz
ponti irányítását.
Javaslatot készít a ki- és bevándorlási politikára; kidolgozza az igazgatásrendészeti 
szakterületek jogszabályait; az Országos Rendőr-főkapitányságon keresztül irá
nyítja a rendőrség igazgatásrendészeti munkáját; az idegenrendészet területén kap-
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csolatot tart más országok belügyi szerveivel. Ellátja a vagyonellenőrző bizottsá
gokkal kapcsolatos feladatokat, 

b.c) Önkormányzati Gazdasági Főosztály
Feladata az önkormányzati szabályozási és gazdálkodási rendszer kialakítása, to
vábbfejlesztése, a költségvetési tervezés, az önkormányzati tulajdon és a különbö
ző intézmények, továbbá az önkormányzati vállalkozások módszertani segítése; 
végzi az önkormányzati gazdasági feladatok kormányzati koordinációját, 

b.d) Közszolgálati Főosztály
Előkészíti a Minisztertanács közszolgálatot, s különösen a közigazgatási köztiszt
viselőket érintő döntéseit; feladata a közszolgálatban dolgozók kiválasztását és al
kalmazását, képzését és továbbképzését, jogait és kötelességeit, előmeneteli és il
letményrendszerét, minősítését, felelősségét, jogviszonyuk megszűnését, valamint 
adatainak nyilvántartását és kezelését rendező jogszabályok kidolgozása, folya
matos korszerűsítése; figyelemmel kíséri és összehangolja a döntések végrehaj
tását. A főispáni (kormánymegbízotti) funkció létrehozása esetén gondoskodik a 
tisztségviselők személyzeti ügyeinek intézéséről, 

b.e) Terület- és településfejlesztési Főosztály.
Feladata a kormányzat terület- és településfejlesztési politikájának megalapozása; 
a településrendszer fejlődésének összehangolása; a vidék, a falvak, az elmaradott 
térségek fejlesztésének előmozdítása a speciális (válság-, határmenti, üdülő- stb.) 
térségek és települések fejlesztésével és rendezésével kapcsolatos kormányzati te
endők; a regionális eszközrendszer (tervezés, szabályozás, támogatás) kialakításá
ban való részvétel. Irányítja a telekgazdálkodást; végzi a kommunális ellátással 
kapcsolatos központi igazgatási feladatokat, 

b.f) a Menekültügyi Hivatal, változatlan feladatkörrel. Vezetője főosztályvezetői jogál
lású.

c) Szolgálatként: az Országos Népességnyilvántartó Szolgálat.
8. A rendészeti terület helyettes államtitkára közreműködik az Országos Rendőr-főkapitány

ság általános irányításában, illetve közvetlen alárendeltségében működik:
a) a Személyi Titkárság. Vezetője osztályvezetői jogállású.
b) Szakmai szervként:

b.a) a Rendőrségi és Határrendészeti Főosztály
Előkészíti a miniszter szakmai tárgyú döntéseit, a rendőrséget, a határőrséget érin
tő miniszteri és magasabb szintű jogszabályokat; figyelemmel kíséri, hogy az irá
nyított szervezetek hogyan felelnek meg rendeltetésüknek; végzi a szakmai célsze
rűség és törvényesség ellenőrzését, figyelemmel kíséri a szakmai munka személyi, 
anyagi, technikai feltételeinek alakulását; közreműködik az oktatási és tudo
mányos intézmények irányításában.

b.b) Polgári Biztonsági Főosztály
Felügyeli a Tűzoltóság tevékenységét, szervezi és koordinálja a területi és önkor
mányzati kapcsolatokat, előkészíti a helyi civil katasztrófaelhárításra alkalmas 
szolgálat kialakítását; ellátja a polgári védelem minisztériumi irányítását, szervezi 
átfogó feladatreformját; tervezi, kidolozza, szervezi, koordinálja és ellenőrzi a bel
ügyminisztériumi szervek rendkívüli időszaki felkészítésével kapcsolatos felada
tokat; gyakorolja a szolgálatok minisztériumi szintű igazgatási, szabályozási, tájé
koztatási, oktatási, nemzetközi kapcsolati, tudományos és ellenőrzési funkcióit.

c) Szolgálatként:
c.a) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet. Vezetője főosztályvezetői jogállású,
c.b) az Adatfeldolgozó Szolgálat. Vezetője főosztályvezetői jogállású.
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A Belügyminisztérium és szervei tevékenységéhez kapcsolódó információs rend
szereket működtet, fejleszt, szakirányítást, szakfelügyeletet, gazdálkodási és szer
viz-, valamint ügyfélszolgálati, adatvédelmi, belső és tárcaközi informatikai tevé
kenységet végez; működteti a számítóközpontot, a távadatfeldolgozó hálózatot. 
Statisztikai elemzéseket készít és adatszolgáltatást nyújt. Ellátja a szervek és szol
gálatok tevékenységéhez szükséges és meghatározott nyilvántartások vezetését, az 
irattározást, az azokból való adatszolgáltatást. Működteti a minisztérium archí
vumát.

d) Országos parancsnokságként:
d.a) a Határőrség Országos Parancsnoksága,
d.b) a Tűzoltóság Országos Parancsnoksága,
d.c) a Polgári Védelem Országos Parancsnoksága.

9. A gazdasági ügyek helyettes államtitkára közvetlen alárendeltségében működik:
a) a Személyi Titkárság. Vezetője osztályvezetői jogállású.
b) szakmai szervként:

b.a) Közgazdasági Főosztály.
Ellátja a Belügyminisztérium költségvetési fejezettel kapcsolatos létszám-, pénz
ügyi és technikai feladatok tárcaszintű tervezését; a költségvetési szervezeti egy
ségek felosztását; a gazdálkodás irányítását; az illetmény-, társadalombiztosítási és 
személyi járandóságok rendszereinek gondozását; a minisztérium gazdsági-jogi 
képviseletét.
A Közgazdasági Főosztály közvetlen alárendeltségében szolgálatként működik: a 
Számviteli Adatfeldolgozó és Nyugdíjmegállapító Szolgálat. Vezetője önálló osz
tályvezetői jogállású.
Ellátja a minisztérium számviteli feladatait és a pénzügyi információs rendszer 
működtetését, végzi az állomány nyugellátásának megállapítását,

b.b) Műszaki Főosztály
Feladata a minisztérium és az irányítása alá tartozó szervezetek fegyverzeti, vegyi
védelmi, műszaki és járműfejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodási, 
jogi, szervezési feladatok előkészítése, ingatlangazdálkodási és beruházási tevé
kenységének irányítására vonatkozó miniszteri döntések előkészítése; a lakásgaz
dálkodással kapcsolatos feladatok végzése.
A Műszaki Főosztály közvetlen alárendeltségében szolgálatként működik: a Köz
ponti Beszerző, Tároló és Javító Szolgálat. Vezetője önálló osztályvezetői jog
állású.
Feladata a Műszaki Főosztály szakterületéhez tartozó anyagok központi beszerzé
se, tárolása és javítása.

b.c) Ellenőrzési Önálló Osztály. Vezetője főosztályvezetői jogállású.
Feladata a minisztérium, illetve az irányítása alá tartozó szerveknél jogsza
bályok alapján a belügyminiszter feladatkörébe tartozó költségvetési ellenőr
zések végzése, illetve a minisztérium gazdasági szerveinél a belső ellenőrzési 
teendők ellátása.

c) szolgálatként:
c.a) a BM Gazdasági Igazgatóság. Vezetője főosztályvezetői jogállású.

Feladata a Központi Gazdasági Igazgatóság funkcióinak ellátása; a minisztérium 
külföldi vonatkozású kötelezettségeivel (külföldi kiküldetések, nemzetközi tagdí
jak, áruforgalmon kívüli beszerzések) kapcsolatos ügyek intézése,

c.b) Kormány Kiemelt Objektumainak Igazgatósága. Vezetője főosztályvezetői jog
állású.
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Átveszi a Külügyi Osztály azon feladatkörét, amely a Magyar Köztársaság Kor
mánya és a minisztérium magas szintű külföldi vendégeinek elhelyezését és ellá
tását biztosítja. Működteti a köztársasági elnök és a miniszterelnök szolgálati re
zidenciáját. Elvégzi a kezelésében levő objektumok rekonstrukciós, beruházási, 
felújítási, karbantartási munkálatait,

c.c) Híradástechnikai Szolgálat. Vezetője főosztályvezetői jogállású.
Biztosítja a kormányzati hírösszeköttetést, valamint a Belügyminisztérium, illetve 
az irányítása alá tartozó szervezetek rádióhíradását és vezetékes hírösszeköttetését. 
Ellátja a feladatkörébe tartozó híradástechnikai fejlesztéseket,

c.d) Jóléti Intézmények Igazgatósága. Vezetője főosztályvezetői jogállású.
Ellátja a Belügyminisztérium, illetve az irányítása alá tartozó, valamint az ellátási 
körébe utalt szervezetek bel- és külföldi üdültetését, a budapesti székhelyű szerve
zeteknél dolgozók gyermekeinek bölcsőde-, óvoda- és napköziellátását, vézi a BM 
Művelődési Ház fenntartásával, illetve az Újpesti Dózsa Sportegyesülettel kapcso
latos minisztériumi teendőket,

c.e) Központi Kórház és Intézményei. Vezetője főosztályvezetői jogállású.
Irányítja és szakfelügyeli a minisztérium, illetve a belügyminiszter irányítása alá 
tartozó egészségügyi szervezetek gyógyító-megelőző tevékenységét; ellátja az irá
nyítása alá tartozó szervezetek közegészségügyi és járványügyi tevékenységének 
felügyeletét; irányítja a munkavédelmet, tervezi és szervezi az egészségügyi ellátás 
fejlesztését; végzi az egészségügyi ellátást, az egészségügyi anyaggazdálkodást és 
ellátást.

10. Az állami futárszolgálati feladatokat a Belügyminisztérium az Országos Rendőr-főkapi
tányság útján látja el.
ARendőrzászlós-képző Iskola, a rendőrtiszthelyettes-képző iskolák és a Kutyavezető-kép
ző Iskola, az Országos Rendőr-főkapitányság alárendeltségében működik.

11. A felsőfokú tanintézetek belügyminisztériumi szervek számára képző tanszékeinek belügy
minisztériumi státusait az országos parancsnokságok szervezetébe helyezem.

12. Külön intézkedés határozza meg a Tartalékostiszt-képző Iskola és a belügyi lapok szer
kesztőségeinek alárendeltségét.

13. A megszüntetett egységeknek az új szervezetbe át nem vett dolgozói elhelyezéséről és sze
mélyzeti ügyeinek intézéséről a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály gondoskodik.

14. A főosztályok, önálló osztályok és szolgálatok belső szervezeti tagozódására vonatkozó ja
vaslatot 1990. július 25-ig kell a közigazgatási államtitkáron keresztül jóváhagyás végett 
hozzám megküldeni.
A javaslatokat a szervezeti egységek létszámára és bérkeretére vonatkozóan a Személyzeti 
és Munkaügyi valamint a Közgazdasági Főosztállyal együttműködve kell kialakítani.

15. A minisztérium szervezeti és működési szabályzatát a közigazgatási államtitkár 1990. au
gusztus 31-ig nyújtsa be jóváhagyásra.

16. A főosztályok, osztályok és szolgálatok (háttérintézmények) ügyrendjét 1990. szeptember 
15-ig kell elkészíteni.

17. Az utasítás a kiadása napján lép hatályba.

DR. HORVÁTH BALÁZS s. k„
belügyminiszter

Készült: 130 példányban.
Kapják: elosztó szerint.
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