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Az MSZMP Központi Bizottság 1964. decemberi ülésén foglalkozott az
elmúlt évi népgazdasági terv teljesítésével és meghatározta gazdasági
téren az előttünk álló feladatokat.
— Az utóbbi négy év eredményei azt bizonyítják, hogy jelentős ered 
ményeket értünk el a szocializmus alapjainak lerakásával, a me
zőgazdaság szocialista átszervezésével. Ennek során számottevően
nőtt a munkások és alkalmazottak reáljövedelme, a parasztság
életszínvonala. E tekintetben máris teljesítettük az ötéves terv
előirányzatait. Ugyanezen időszak alatt megfelelően fejlődött
fegyveres erőink technikai felszerelése és fegyverzete is.
1965. év különösen fontos abból a szempontból, hogy m egterem t
sük a következő ötéves tervidőszak gyorsabb ütemű fejlesztésének
feltételeit. Ebben nagy szerepe van a takarékosságnak.
— A takarékos gazdálkodást a Belügyminisztériumban is napirenden
tartottuk. Intézkedéseinkkel az elmúlt években jelentősebb költ
ségcsökkentést értünk el. Az eredmények azonban kampánysze
rűek voltak, nem váltak tartóssá. A parancsnokok (vezetők), pénz
ügyi-anyagi szervek nem tartották eléggé szem előtt a gazdasá
gosságot, nem érvényesültek megfelelően a takarékos gazdálko
dás elvei.
A párt és a kormány határozatai arra köteleznek bennünket, hogy
további intézkedéseket tegyünk a takarékos gazdálkodás, a szol
gálat ésszerűsítése és a nem feltétlenül szükséges eszközök vég
leges felszabadítása érdekében.
— A feladat eredményes végrehajtásának nélkülözhetetlen feltétele
a Belügyminisztérium személyi, de mindenekelőtt parancsnoki
állományának messzemenő közreműködése. Nagy jelentőségűek
a határozatból adódó feladataink és kemény küzdelmet kell
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folytatnunk a lazaság, a pazarlás különféle m egnyilvánulási form ái
ellen. Ezeket a ránk háruló feladatokat csak m agasfokú szerve
zettséggel tu djuk végrehajtani.
— A feladatok eredm ényes v égrehajtása céljából el kell érnünk,
hogy az állomány m egism erje, m egértse és egységesen értelm ezze
és alkalm azza az ésszerűbb és takarékosabb gazdálkodásra te tt
intézkedéseket és azok m egvalósításáért harcoljon. Mind a p a
rancsnokoknál, mind a beosztottaknál fokozni kell a m unka iránti
felelősségérzetet, amely az eredm ények legdöntőbb feltétele.
Mindenki
tartsa
szem
előtt, hogy a
legjobb t a k a r é k o s s á g a m u n k a l e l k i i s m e r e t e s
elvégzése.
A parancsban foglalt ésszerűsítési és takarékossági feladatok a
vezetők mindennapi m unkájának részét képezze. C élkitűzéseinket
úgy kell végrehajtani, hogy az ne menjen a m unkafeltételek, az
ütőképesség, a technikai fejlődés rovására, hanem a szolgálat
jobb ellátását, az állomány harckészültségét fokozza.
A fentiek m egvalósítása érdekében
megparancsolom:
A Belügym inisztérium valam ennyi szervénél a szolgálati feladatok to
vábbi javítása, m aradéktalan ellátása m ellett kiem elten kell kezelni
a létszámm al, a pénzügyi-anyagi eszközökkel való takarékosságot:
— Minden szinten arra kell törekedni, hogy a rendelkezésünkre álló
létszám ot a leggazdaságosabban használjuk fel.
— A gazdálkodási fegyelm et m egszigorítsuk.
— A meglévő és nem elengedhetetlenül szükséges tartalék o k at fel
tárjuk.
— A szolgálat ellátásával közvetlen kapcsolatban nem álló költség
vetési tételeket csökkentsük.
Az ésszerűsítési, takarékossági és létszám átcsoportosítási konkrét intéz
kedések v égrehajtását az alábbiak szerint kell m egszervezni:

I.
Azonnal végrehajtandó intézkedések
1. A kormány rendelkezései, a parancsnokok beérkezett javaslatai
alapján a Belügym inisztérium 1965. évi jóváhagyott költségvetését
az alábbi m értékben csökkenteni kell:
— a polgári alkalm azottak túlórakereténél
— a m ellékfoglalkozásúak béralapjánál
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15 %
5%

— ó ra -é s vizsgadíjaknál, n ap szám -és órabéreknél
— belföldi kiküldetési költségeknél

10%
5%

— ünnepség és egyéb reprezentációs költségeknél

10 %

— a sajtóterm ékek, propaganda-anyagok, kiadványok
beszerzésénél és előállításánál

10 %

— szépirodalm i és politikai könyvek beszerzésénél

20 %

— sportfelszerelések beszerzésénél

10 %

— bútorzat és berendezési tárgyak helyi beszerzésénél

20 %

— rádió, televízió, magnetofon, lemezjátszó, valam int
a háztartási gépek beszerzésénél

50 %

— étkezde- és konyhafelszerelések beszerzésénél

10%

— házi műhelyek gép- és szerszám beszerzésénél

15 %

2. A költségvetés csökkentésének zavartalan v égrehajtása érdekében:
— a szervek 1965. évi költségvetését m ár a csökkentés átvezeté
sével kell visszaigazolni,
— a szervek vezetői tegyék meg a szükséges intézkedéseket és biz
tosítsák, hogy a csökkentett költségvetési előirányzatok elle
nére ne legyen fennakadás az indokolt szolgálati igények kielé
gítésében.
3. A szervek vezetői vizsgálják meg, hogy a 2. pont szerint visszaiga
zolt 1965. évi költségvetésüket saját hatáskörükben végrehajtható
intézkedésekkel m ennyiben tudják még tovább csökkenteni.
A javaslat összeállításánál elsősorban szám ításba kell venni a már
felajánlott, de a visszaigazolt költségvetésben még figyelem be nem
vett tételeket.
A költségvetési előírásoknak m egfelelő konkrét javaslatokat február
hó 28-ig kell az I. Főcsoportfőnökhöz felterjeszteni.
4. A szervek vezetői a szolgálati állatok és egyéb szolgálati segédesz
közök — gépkocsi, m otorkerékpár, kerékpár, távbeszélő stb. —
csökkentésére többségében hozzávetőlegesen m egjelölt javaslatai
kat véglegezzék és a tervelőírásoknak megfelelően végrehajtás cél
jából február hó 28-ig jelentsék az illetékes csoportfőnökségeknek.
5. A létszám átcsoportosításra és csökkentésre te tt javaslatok feldol
gozását a IV. Főcsoportfőnök kezdje meg és az állom ánytáblázat
m ódosítására vonatkozó javaslatát — a teendő intézkedések m egje
lölésével — m árcius 15-ig jóváhagyásra terjessze fel.
3 -
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II.

1965. év végéig folyamatosan végrehajtandó intézkedések
A BM I. Főcsoportfőnök irányításával:
6. Intézkedni kell a polgári alkalm azottak túlóráztatásának m egszigo
rítására.
Határidő: február 15.
7. A hivatásos állományú testületeknél meg kell vizsgálni, hogy a te r
mészetbeni kerékpár-ellátás helyett hogyan lehetne a személyi tu
lajdonban lévő kerékpárok után használati díj fizetésével a k eré
párszükségletet kielégíteni.
Határidő: m árcius 15.
8. Javaslatot kell kidolgozni olyan belső béralapelszám olási ren d
szerre, amely többlet-bérjuttatással ösztönöz a BM szervezeti egy
szerűsítésére és olcsóbbá tételére.
Határidő: m árcius 31.
9. Meg kell vizsgálni a budapesti helyi közlekedési költségek (villamos
autóbusz, stb) csökkentésének lehetőségeit.
Határidő: április 30.
10. Ki kell dolgozni olyan gépkocsihasználati rendszert, hogy néhány
éven belül a gépkocsik vezetését nagyrészben az igénybevevők
lássák el.
Határidő: május 15.
11. Meg kell vizsgálni főleg azoknál a szerveknél, ahol a gépkocsiknak
a használó által történő vezetése nem oldható meg, a taxirendszerű
gépkocsihasználat bevezetésének lehetőségeit.
Határidő: június 15.
12. Javaslatot kell készíteni a védő- és m unkaruházat címén jelentkező
költségek legalább 10 %-os csökkentése érdekében teendő intézke
désekre.
Határidő: június 30.
13. Meg kell vizsgálni a ruházati ellátási rendszer fejlesztésének lehe
tőségeit elsősorban:
— a ruházati ellátás technikai feladatainak a belkereskedelm i,
illetve szövetkezeti szervekre való áth árítá sa ,
— az alapanyagoknak m űanyagok nagyobb mérvű alkalm azásával
való korszerűsítése és önköltségének csökkentése,
— a korszerűbb és célszerűbb ruházati cikkek bevezetése,
— a nagym érvű használt ruházat felgyülem lésének ésszerű elkerü
lése
szempontjából.
Határidő: szeptem ber 30.
— 4 —
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14. Meg kell vizsgálni a gépjárm ű javítás és üzem eltetés önköltségé
nek csökkentési lehetőségeit:
— a Budapesten működő javító műhelyek tevékenységének a BM
gépkocsijavító v állalattal való elvégeztetése,
— a javítások m egrendelésének decentralizálása,
— a gépjárm ű futási és javítási norm ák differenciálása és szigo
rítása,
— az alkatrészellátás rendszerének korszerűsítése révén.
H atáridő: novem ber 30.
15. A helyszínen történő előzetes vizsgálat alapján folyam atosan intéz
kedni kell a sajátkezelésű közétkeztetéseknek üzemélelmezési v ál
lalatok kezelésébe történő átadása iránt, am ennyiben annak tech
nikai előfeltételei biztosítva vannak és az átadás összességében a
népgazdaságra nézve is hasznos.
Határidő: decem ber 31.

A BM II. Főcsoportfőnök irányításával:
16. Meg kell vizsgálni a II. Főcsoportfőnökség működési körébe tartozó
illetékek és díjak m értékét és folyam atosan javaslatot kell készí
teni a n yújtott szolgáltatással összhangban nem álló d íjtételek ren
dezésére.
H atáridő: június 30.

A BM III. Főcsoportfőnök irányításával:
17. Intézkedni kell a III/6 . Osztály klubjának felszám olására.
Egyidejűleg javaslatot kell készíteni az épület hasznosítására is.
Határidő: m árcius 31..
18. Meg kell vizsgálni a III. Főcsoportfőnökség működési körébe ta r
tozó illetékek, díjak m értékét és folyam atosan javaslatot kell ké
szíteni a nyújtott szolgáltatással összhangban nem álló díjtételek
rendezésére.
H atáridő: június 30.
19. Folyamatosan felül kell vizsgálni az egyes szervek vezetékes h írö s
szeköttetéssel való ellátottságát és annak kihasználtságát, különös
tekintettel a postai központokba kapcsolt vonalakra.
A vizsgálat alapján folyam atosan intézkedni kell minden felesleges
nek minősülő híreszköz m egszüntetésére.
H atáridő: augusztus 31.
— 5 —

ÁBTL-4 .2 .-1 0 -2 1 /5 /1965/ 5

A BM IV. Főcsoportfőnök irányításával:
20. Ki kell dolgozni a parancsnokok (vezetők) által te tt szervezési, egy
szerűsítési javaslatok felülvizsgálati ütem tervét.
Határidő: február 28.
21. Felül kell vizsgálni a belügyi bajnokságok és ezzel kapcsolatos
sportversenyek rendszerét, célszerűségét, egyszerűsítés és k ölt
ségcsökkentés szempontjából.
Határidő: m árcius 31.
22. Meg kell vizsgálni a B elügym inisztérium klubjainak nyújtott állam i
tám ogatás állandó jelleggel történő csökkentési lehetőségét, első
sorban a kevésbé látogatott klubok m egszüntetése és a belügyi m un
kát közvetlenül elő nem segítő kulturális rendezvények és m egnyil
vánulások korlátozása, valam int a bevételek növelése révén.
Határidő: április 30.
23. Meg kell vizsgálni az egyes szerveknél lévő szakkönyvtárak bizo
nyos mérvű összevonásának lehetőségeit.
Határidő: április 30.
24. Meg kell vizsgálni az egyes szerveknél m utatkozó létszám felettiség
okát és indokoltságát. Ennek alapján javaslatot kell kidolgozni a
létszám felettiség fokozatos m egszüntetésének m ódjára és ütem ére,
valam int a létszám felettiek átm eneti foglalkoztatására.
Határidő: m ájus 31.
25. Meg kell vizsgálni a nagy költséggel járó belföldi kiküldetések
(vizsgáztatásra, stb. való berendelés) csökkentésének, vagy teljes
m egszüntetésének lehetőségeit.
Határidő: június 30.
26. Meg kell vizsgálni a belügyi hetilapok és folyóiratok, de elsősorban
ezek kiadásával kapcsolatos tevékenység ésszerű és a gazdaságossá
got növelő összevonásának lehetőségeit.
Határidő: június 30.
27. Intézkedni kell, hogy az 1 9 6 4 - 65. oktatási év második félévétől
kezdve az Idegennyelvi Főiskola levelező tagozatának hallgatói
a tankönyveket vásárlás útján szerezzék be.
A levelezőszakos hallgatók az 1 9 6 5 - 66. tanévtől kezdve a főisko
lákra érvényes tan d íjat fizessék meg.
Határidő: szeptem ber 30.
28. Javaslatot kell készíteni a H atárőrség és a K arhatalom lőgyakorla
tainak egymással és a N éphadsereg lőgyakorlataival való összehan
golására.
Határidő: október 30.
—
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A BM Titkárság Vezetőjének irányításával:
29. Javaslatot kell készíteni a költségvetés terhére előfizetett napi- és
hetilapok, folyóiratok számának csökkentésére, s az ennek érdeké
ben esetleges teendő szervezeti intézkedésekre.
Határidő: április 30.
30. Meg kell vizsgálni a nyom tatványgazdálkodás m egszigorításának
lehetőségeit.
Határidő: június 30.
Az ésszerűsítési és takarékossági intézkedések összehangolására, koordi
nálására, végrehajtásának ellenőrzésére és a beküldött javaslatok véle
ményezésére bizottságot hozok létre.
A bizottság vezetésével Németi József r. vezérőrnagy m iniszterhelyettest
bízom meg.
A bizottság tagjainak
Lantos József r. alezredest,
Markó Imre r. ezredest,
Ladvánszky Károly r. alezredest és
Papdi Illés hőr. alezredest,
titkárának
Pál A ntal r. alezredest
jelölöm ki.
Felkérem a pártszervezeteket, hogy megfelelő politikai felvilágosító
m unkával segítsék a parancsnokokat intézkedéseik eredm ényes v ég re
hajtásában.
Parancsom at a parancsnokok (vezetők) előtt teljes m értékben, a h iv atá
sos személyi állomány előtt a beosztottak közrem űködését nem igénylő
tételek (pénzügyi-anyagi irányszázalékok, szervezeti és létszám kérdések)
kivételével ism ertetni kell.

BENKEI ANDRÁS
b e lügym iniszter

K apják: M iniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Országos Parancsnokok,
Csoportfőnökök,
Önálló osztályvezetők,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok,
Készült: 120 példányban.
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