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A Belügyminisztérium Parancsnoki Tájékoztatójának rendszere
sítése és kiadása érdekében

1. A Belügyminisztérium szervei vezetőinek tájékoztatására ki 
kell adni a Belügyminisztérium Parancsnoki Tájékoztatóját 
(a továbbiakban: tájékoztató). A tájékoztató szükség szerinti 
gyakorisággal, de legalább évente négy alkalommal jelenjen 
meg.

2. A tájékoztatóban — ha a titokvédelem érdeke ezt nem aka
dályozza — szerepeljenek:
a) a vezetői értekezletek (BM Kollégiuma, miniszteri érte

kezlet, államtitkári értekezlet, miniszterhelyettesi értekez
let) napirendjein szereplő témák, az ott hozott döntések, 
feladatmeghatározások;

b) a belügyi munkát érintő jogszabály-tervezetek előkészíté
séről szóló közlemények;

c) a BM tudományos tanácsülések napirendjén szereplő fon
tosabb témák, a velük kapcsolatos állásfoglalások, ajánlá
sok, a tanács elnöke által meghatározott feladatok;

d) a komplex ellenőrzések, téma- és célvizsgálatok általáno
sítható tapasztalatai;

e) a társadalomra kiemelkedően veszélyes, a közvéleményt 
és a belügyi állományt is foglalkoztató bűncselekmények-
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ről, katasztrófákról, tömegszerencsétlenségekről, s más ki
emelt rendkívüli eseményekről, indokolt esetekben ezek 
vizsgálatáról szóló tájékoztatók;

f) a katonák, a rendőrök által elkövetett bűncselekmények
ről szóló ismertetések, amelyek közzététele visszatartó ha
tású, és a katonai bűncselekmények elkövetésének megelő
zéséhez segítséget nyújt;

g) a nemzetközi és a belpolitikai, az állami és társadalmi, a 
tudományos és a kulturális, valamint a gazdasági élet kü
lönböző területeiről érkező, a belügyi munkát közvetlenül 
vagy közvetett módon érintő események más módon nem 
publikált hírei.

3. A tájékoztató szerkesztésével a BM Adatfeldolgozó és Tájé
koztatási csoportfőnököt (továbbiakban: BM AFTCS vezető
je) bízom meg.

4. A szolgálati ágak, központi szervek és az országos (Kormány
őrség) parancsnokságok vezetői a 2. pontban megjelölt infor
mációkat a BM AFTCS vezetője részére a jóváhagyást, illetve 
az állásfoglalást követő két héten belül biztosítsák. A vezetői 
értekezletek (2. a, pont) napirendjén szereplő témák, az ott 
hozott döntések, feladatmeghatározások tájékoztatóban törté
nő közlésére tartalmi és terjedelmi vonatkozásban egyaránt, 
valamint az elosztás körére az előterjesztő parancsnokok az 
anyagok tájékoztatási záradékában tegyenek javaslatot. A ja
vaslatról az értekezlet vezetője döntsön.

5. A BM AFTCS vezetője a megfelelő mennyiségű anyag össze
gyűlte esetén szerkessze meg a tájékoztató tervezetét, és azt 
a belügyminisztériumi államtitkárhoz — az esetenkénti kü
lön elosztóval együtt — jóváhagyásra terjessze fel.

6. A tájékoztató megjelentetésének anyagi-pénzügyi feltételeit a 
BM AFTCS éves szükségleti és költségvetési tervében ter
vezze.

7. A BM AFTCS Értékelő és Tájékoztató Osztálya a tájékozta
tóban megjelenő anyagok összegyűjtésére, szerkesztésére, 
sokszorosítására és postázására dolgozzon ki munkaleírást, 
amelyet a BM AFTCS vezetője hagy jóvá.

8. A tájékoztatók sokszorosításáról, technikai előállításáról a 
BM Titkárság vezetője gondoskodik.

9. A tájékoztatók megőrzési ideje öt év, irattározásukról a BM 
AFTCS Értékelő és Tájékoztató Osztálya gondoskodik.

10. A szolgálati ágak és szervek által kiadott más tájékoztatók 
csak a 2. pontban meghatározott információkat nem érintő 
kérdésekben keletkezett tanulmányokat, az egyéb felderített 
ügyek tanulságait publikálják.
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11. A tájékoztatót a tartalmának megfelelő minősítéssel kell el
látni és fel kell terjeszteni a belügyminisztériumi államtitkár
nak, a belügyminiszter-helyetteseknek, meg kell küldeni az 
MSZMP BM Bizottsága első titkárának, az MSZMP HŐR Bi
zottsága első titkárának, a KISZ BM Bizottsága első titkárá
nak, továbbá a főcsoportfőnök-helyetteseknek, az országos 
(Kormányőrség) parancsnokoknak, valamennyi rendőrfőkapi
tánynak. A tartalomtól függően, a titokvédelmi szempontok 
szerint, külön elosztó alapján kapják meg az MSZMP BM vá
rosi jogú bizottságainak titkárai, a Közalkalmazottak Szak- 
szervezete BM Bizottság vezető titkára, a csoportfőnökök, az 
önálló osztályvezetők, a BM Határőrség politikai csoportfő
nöke és a határőrség magasabbegység-parancsnokai, a me
gyeszékhelyi városi és a budapesti kerületi rendőrkapitányok, 
egyes iskolaparancsnokok és a belügyi sajtó főszerkesztői.

12. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

F Ö L D E S I JE N Ő  s. k.,
r. altábornagy

belügyminisztériumi állam titkár

K észült: 485 példányban.
K ap ják : elosztó szerint.
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