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A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumának 

F E L A D A T T E R V E  

a gazdasági-társadalmi kibontakozás elősegítése

Az MSZMP Központi Bizottságának 1987. július 2-i állásfogla
lása elemezte hazánk gazdasági, társadalmi helyzetét, feltárta az 
előrehaladást akadályozó tényezőket, megjelölte a kibontakozás 
irányát és feladatait. Az elmúlt évben megkezdődött a párt irá
nyítása alapján kimunkált stabilizációs kormányprogram végre
hajtása. Ezek a dokumentumok az MSZMP Politikai Bizottságá
nak a belügyi munkáról hozott 1986. szeptember 9-i határozatá
val együtt megerősítik, hogy a társadalmi, gazdasági fejlődés fel
adatainak eredményes megoldása során az állam- és közbiztonság 
fenntartásához, védelmének szilárdításához minden eddiginél 
nagyobb politikai érdekek fűződnek. Határozottabb fellépés 
szükséges a belső gondjainkat kihasználó ellenséges elemek, az 
állam- és közbiztonságot veszélyeztető negatív jelenségek, ten
denciák ellen.

A Belügyminisztériumnak az Országgyűlés 1987. decemberi ülés
szakán -  a kormányzati munka korszerűsítéséről -  hozott dön
tésnek megfelelően a tanácsi munka összehangolásával, a köz- 
igazgatási funkció kiteljesítésével, a szocialista törvényesség kö
vetkezetes érvényesítésével, a társadalom erőire támaszkodva fe
lelősségteljesen, következetesen kell gondoskodnia az állam belső 
rendjének védelméről, az államhatár őrizetéről, a tűz elleni véde
kezésről és a lakosság ügyeinek intézéséről.

A Belügyminisztérium szakmai vezetése, összhangban az MSZMP 
XIII. kongresszusa határozatából adódó feladatokkal, számítva 
a belügyi párt-, KISZ- és szakszervezeti szervek cselekvő köz
reműködésére, súlyponti területként jelöli ki a következőket:

I.

ÁLLAMBIZTONSÁGI FELADATOK

Az állambiztonsági munka tapasztalatai megerősítik, hogy a kül
ső és a belső ellenség kihasználja a nemzetközi helyzet kedvező 
és kedvezőtlen tendenciáit, a politikai, társadalmi, gazdasági re
formfolyamat feszültségeit. A kormányprogram meghirdetése óta 
felerősödött ellenséges tevékenység, az ellenséges-ellenzéki cso
portosulások aktivizálódása, és mindezeknek a társadalom kü
lönböző rétegeire -  elsősorban az ifjúságra és a humán értelmi-
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ségre -  gyakorolt káros hatásai jelentősen megnövelik az állam
biztonsági veszélyeztetettséget. Összemosódnak a határok az el
lenséges szándékú és a „konstruktív elégedetlenség”-et kifejező 
követelések, fellépések, eszközök, módszerek között.

Ezért a Belügyminisztérium állambiztonsági szerveinek alapvető 
feladata, hogy a rendelkezésre álló operatív erőket és eszközöket 
minden lehetséges területen aktivizálják a kormányprogram meg
valósításához szükséges kedvező külső és belső feltételek megte
remtésének elősegítése, a káros jelenségek kialakulásának meg
előzése érdekében. A politikai döntések maradéktalan végrehaj
tásával rugalmasan alkalmazkodjanak az ellenséges támadási irá
nyokban, módszerekben bekövetkezett változásokhoz. Növeljék 
az eredményes munkavégzéshez szükséges titkos pozícióikat, 
szélesítsék az állambiztonsági tevékenység társadalmi bázisát. 
Kellő időben és mélységben derítsék fel a külső és belső ellensé
ges erők, terrorszervezetek célkitűzéseit. A politikai követelmé
nyekkel összhangban előzzék meg, akadályozzák, korlátozzák az 
ellenséges akciók, terrorcselekmények kibontakozását, az erre 
irányuló kísérleteket. Szilárdítsák a fegyveres erők személyi ál
lományának és titkainak védelmét.

1. Helyezzenek nagyobb súlyt a fő irányba eső döntéshozatali 
központokból származó, mindenekelőtt a gazdaságpolitikát 
érintő információk megszerzésére. Kezeljék kiemelten az Eu
rópai Gazdasági Közösséggel, más nemzetközi gazdasági szer
vezetekkel, a globális gazdasági kérdésekkel összefüggő infor
mációs igények kielégítését, a világgazdaság befolyásos té
nyezőinek, a legfontosabb tőkés kapcsolatainknak a népgaz
daságot közvetlenül érintő döntései és pénzügyi, kereskedelmi 
politikája felderítését, valamint a külkereskedelmet közvetle
nül elősegítő információk és dokumentumok megszerzését. Az 
információk hasznosításának olyan új formáit alakítsák ki, 
amelyek biztosítják a konspirációt, és érdekeltségi alapon is 
erősítik a felhasználók fogadókészségét.

2. Biztosítsák a népgazdaság számára nélkülözhetetlen embar
gós csúcstechnika beszerzési csatornáinak üzemeltetését és az 
igényeknek, lehetőségeknek megfelelő differenciált fejleszté
sét. Fordítsanak fokozott figyelmet a technológiai transzfert 
akadályozó ellenséges titkosszolgálati tevékenységre.

3. Továbbra is a leginkább veszélyeztetett támadási területek, 
a legfontosabb titkok fokozott védelmére törekedjenek. Erő
sítsék munkájuknak azokat az elemeit, amelyek biztosítják a 
kormányprogram végrehajtását érintő titkosszolgálati törek
vések megismerését. Az operatív pozíciók erősítésével és fej
lesztésével derítsék fel a tőkés partnereinknek az üzleti pozí
cióink gyengítésére, a piaci függőség megteremtésére, a kép
viselőink, üzletkötőink befolyásolására irányuló törekvéseit.

4. Részesítsék fokozott védelemben a kormányprogram megva
lósításában kiemelkedő jelentőségű népgazdasági objektumo
kat, a kommunális, közérdekű üzemeket, továbbá azokat a 
gazdálkodó szervezeteket, amelyeknél -  a megváltozott gaz
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dálkodási követelmények nyomán -  feszültségek keletkezhet
nek.

5. A rendelkezésre álló erők és operatív eszközök összehangolt és 
koncentrált alkalmazásával derítsék fel, előzzék meg és aka
dályozzák a belső ellenséges, ellenséges-ellenzéki csoportok 
társadalomellenes tevékenységét és törekvéseit, gyors, komp
lex intézkedésekkel korlátozzák, hiúsítsák meg az ellenséges 
csoportosulásokhoz tartozó szélsőséges felfogású személyek 
nyílt fellépését, fórumhoz jutását. Tegyék hatékonyabbá a ki
emelt tudományos, kulturális, oktatási és tömegkommuniká
ciós objektumok védelmét.

6. Javítsák tovább a belső ellenséges, ellenséges-ellenzéki sze
mélyek és csoportok kapcsolat- és bázisépítő törekvéseinek 
felderítését, ellenőrzését és visszaszorítását. Kezeljék kiemel
ten a nyugati kapcsolatok és összeköttetési csatornák átfogá
sát, akadályozását. 
Különös körültekintéssel kell megoldani az egyetemi ifjúság 
védelmét. Akadályozni kell az ipari és mezőgazdasági dolgo
zók és a „konstruktív elégedetlenkedők” befolyásolására irá
nyuló lépéseket.

7. A politikai döntések, fellépések feltételeinek megteremtése 
érdekében az ellenséges-ellenzéki tevékenységről, tervekről 
haladéktalanul tájékoztatni kell az illetékes párt- és állami 
szerveket.

II.
KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK

Belső viszonyaink rendezettsége mellett a politikai, gazdasági, 
társadalmi fejlődéssel együttjáró változások és átrendeződési fo
lyamatok nyomán keletkező feszültségeket fokozza az állampol
gári fegyelem lazulása, a szocialista erkölcstől idegen magatar
tási formák terjedése, a növekvő és kedvezőtlen irányba mutató 
bűnözés. A politikai, gazdasági feladatok megvalósításához elen
gedhetetlenül szükséges kiegyensúlyozott közbiztonsági viszo
nyok, ezen belül is az állampolgárok közérzetét közvetlenül befo
lyásoló személy- és vagyonbiztonság fenntartása a korábbinál na
gyobb erőfeszítéseket követel a rendőri szervektől. Mindenek
előtt, hogy együttműködve az állami, társadalmi, gazdasági szer
vekkel, a Belügyminisztérium más szerveivel, támaszkodva a la
kosság segítségére és részvételére, alkalmazva a szakterületen 
elért tudományos kutatómunka eredményeit hatékonyabban előz
zék meg a társadalomellenes, jogsértő cselekményeket, és azok 
eredményesebb felderítésével törekedjenek a bűnözés növekedé
sének megállítására.

1. Szervezettebb és hatékonyabb munkával, eszközeik és lehe
tőségeik szerint érjék el, hogy javuljon a közbiztonság, a bű
nözés elleni harc határozottabb és átfogóbb legyen, segítse 
az intézményi, állampolgári fegyelem javulását.
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2. Kezdeményezzék a bűncselekmények elkövetését megkönnyítő
 vagy elősegítő okok, körülmények, feltételek megszün

tetését. Tegyenek hatékony megelőző intézkedéseket az élet- 
és vagyonbiztonság erősítésére, az állampolgárok sérelmére 
elkövetett különböző bűncselekmények elhárításának, felde
rítésének fokozására, a közélet tisztaságának óvására, a ká
bítószerfogyasztás visszaszorítására, a gyermek- és fiatalko
rúak védelmére.

3. A szemlélet és a munkamódszerek megújításával, a szerve
zettség, a parancsnoki irányító, ellenőrző munka javításával 
fokozzák a felderítő munka eredményességét. Kezeljék ki
emelten a népgazdaságot és a társadalmi tulajdont szervezet
ten károsító bűncselekmények, a korrupciós összefonódások, 
a jogtalan előny szerzésére, a protekcionizmusra utaló jelen
ségek felderítését és megszakítását.

4. A társadalom erőire, a lakosság önmegvédő képességére is 
támaszkodva törekedjenek a vagyon elleni bűnözés vissza
szorítására. A propaganda eszközeinek felhasználásával is 
szorgalmazzák a vagyonvédelmi technikai berendezések hasz
nálatát.

5. Fordítsanak kiemelt figyelmet a veszélyes bűnözők és a kü
lönösen veszélyes bűnözők ellenőrzésére annak érdekében, 
hogy a bűnelkövetésben való részvételük csökkenjen.

6. A közbiztonsági szervek tegyenek további erőfeszítéseket a 
közterületek rendjének biztosítására, a városokban a rend
őri jelenlét fokozására, az állomány intézkedési készségének, 
az intézkedések kulturáltságának növelésére, a balesetek 
megelőzésére. Biztosítani kell, hogy a közterületi szolgálatot 
teljesítő rendőrök száma -  mindenekelőtt a nagyvárosokban 
növekedjen, és tevékenységük hatékonyabb legyen. A fővá
rosban és a városok új lakókörzeteiben meg kell erősíteni a 
körzeti megbízotti szolgálatot.

7. Kiemelt figyelmet kell fordítani a főváros közbiztonságának 
javítására és a közbiztonsági, közlekedésrendészeti szolgálat 
jelentős korszerűsítésére.

8. Az igazgatásrendészeti tevékenységet az ügyintézés további 
ésszerűsítése, a lakosság jobb kiszolgálása, az állampolgári 
közérzet javítása érdekében tovább kell fejleszteni. Folytatni 
kell az igazgatásrendészeti funkciók összevonására és a gya
korlati végrehajtás decentralizálására irányuló törekvéseket.

9. Végre kell hajtani a külföldre utazással és az útlevéllel kap
csolatos, nagy jelentőségű törvényerejű rendelet rendelkezé
seit. Az útlevél-ügyintéző munka során a minél zökkenőmen
tesebb átállással is kifejezésre kell juttatni az utazási lehető
ség állampolgári jogként való felfogásának politikai jelentő
ségét.

10. Tovább kell folytatni az idegenrendészeti, a lőszer, a fegy
ver engedélyezési ügyek intézésének korszerűsítését, vala
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mint a ki- és bejelentkezéssel kapcsolatos kormánydöntés 
végrehajtását.

11. Az önkéntes segítők munkájának szervezettségét, hatékony
ságát -  a tűzoltósággal és a határőrséggel együtt -  úgy 
kell továbbfejleszteni, hogy az eredményesebb munka mel
lett biztosítani lehessen a társadalmi munkaidő-alap védel
mét is.

12. Tovább kell fejleszteni a terrorcselekmények és a rendkívüli 
események elhárításával, felszámolásával kapcsolatos tervező 
munkát, a speciálisan ilyen feladatokra rendelt egységek ki
képzését, technikai ellátottságát.

III.
A TANÁCSI FELADATOKRÓL

Politikai súlyának megfelelően alapvető jelentőségű kérdésként
kell kezelni a közigazgatás továbbfejlesztése érdekében a tanácsi
igazgatási munkának a Belügyminisztérium funkciói közé illesz
tését.

1. A tanácsok mint a területi, helyi társadalmi-gazdasági élet 
főszereplői továbbra is segítsék elő a közgondolkodás megújí
tását, a demokrácia erősítését, a kormányprogram céljainak 
megvalósítását szolgáló települési politikai légkör kialakítását. 
Gondoskodjanak a kormányzati és a helyi érdekek összhang
jának, a tanács, a lakosság és a gazdálkodó szervek közötti 
cselekvési egységnek a megteremtéséről. Kiemelt feladatuk a 
tanácsi munka minden területén a demokratikus vonások, a 
nyíltság erősítése.

2. A tanácsok a területi adottságok és lehetőségek feltárásával, 
hasznosításával, a koordináció fokozásával segítsék a gazda
ság szerkezetátalakítását. Termelésszervező tevékenységük
kel teremtsék meg a munkaerő foglalkoztatásának lehetősé
gét, legyenek kezdeményezők a munkaerő átcsoportosításában, 
az elhelyezkedési lehetőségek felkutatásában. Hatósági eszkö
zök következetes alkalmazásával erősítsék a fogyasztói érde
kek védelmét.

3. A tanácsi gazdaságban a csökkenő eszközök lehető legkisebb 
társadalmi veszteséggel történő felhasználására kell törekedni. 
Meg kell őrizni a korszerűsített tanácsi gazdálkodási rendszer 
alapelveit, tartalékok képzésével segíteni kell a kibontakozó 
helyi tanácsi önállóság gazdasági stabilitását. Az intézményi 
gazdálkodásban folyamatos feladat a veszteségek feltárása, a 
racionális szervezet kialakítása, az ésszerű létszám- és bér
gazdálkodás.

4. A kormányprogram végrehajtásához a tanácsoknak pontosan 
és részletesen meg kell határozniuk a megváltozott feltételek
nek megfelelő saját feladataikat, és fel kell készülniük a ta
nácsok területét érintő változások folyamatos fogadására.
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5. Az igazgatási hatósági teendők ellátása során kezeljék kiemel
ten az állami szervek és a lakosság közötti kölcsönös bizalom 
további erősítését a jogalkotásban és a jogalkalmazásban. For
dítsanak fokozott figyelmet a hatósági ügyintézés egyszerűsí
tésére, gyorsítására, humanitásának növelésére.

IV.
A BM ORSZÁGOS (KORMÁNYŐRSÉG) PARANCSNOKSÁGOK

FELADATAI

A BM Országos Parancsnokságok más belügyi szervekkel együtt
működve, az összbelügyi feladatokat szolgálva végezzék tovább 
munkájukat.

1. A BM Határőrség az idegenforgalom bővítéséhez fűződő poli
tikai, gazdasági érdekekkel összhangban tegyen további intéz
kedéseket a határforgalom biztonságos, gyors és kulturált el
lenőrzéséhez szükséges határőrizeti metodika kidolgozására. 
Szorgalmazza a továbblépéshez szükséges új, nagy áteresztő- 
képességű közúti határátkelőhely építését a nyugati határsza
kaszon, és lehetőségei szerint fejlessze a forgalmas határátke
lőhelyek technikai felszereltségét.
A gazdasági és hatékonysági követelményeket is figyelembe 
véve vizsgálja felül az államhatár őrizetében alkalmazott erő
ket, eszközöket, a határőrizet, a határforgalom ellenőrzés és 
a határrend fenntartásának rendszerét, dolgozzon ki új, még 
egységesebb rendszert. Kezelje kiemelten a magyar állampol
gárok nem szocialista országba történő utazási lehetőségeinek 
egyszerűsítésével, bővülésével kapcsolatos feladatait.

2. A BM Kormányőrség munkájának fejlesztése, szervezése, vég
rehajtása során számoljon az operatív helyzet változásaival, 
és -  a biztosításba bevont szervekkel együttműködve -  gon
doskodjon a növekvő követelmények teljesítéséről.

3. A tűzoltóság intézkedjen -  a tűzkárok növekedésével és a 
tűzbiztonság terén kialakult kedvezőtlen folyamatokkal összefüggésben

 -  a megelőző tűzrendészeti és a tűzkeletkezési 
okokat feltáró tűzvizsgálati tevékenység javítására. Készül
jön fel a tűzbiztonsági tanácsok létrehozására. Részletesen 
munkálja ki a nagyobb balesetek, illetőleg a katasztrófaveszély 
megelőzésével és elhárításával kapcsolatos feladatokat.
A tűzvédelmi ismeretek terjesztésével, a propaganda fokozá
sával segítse a tűz elleni védekezés javulását.

V.
KÁDER- ÉS SZEMÉLYÜGYI FELADATOK

A káder- és személyügyi munka során törekedni kell azoknak az 
igényeknek a kielégítésére, amelyeket a magasabb színvonalú 
belügyi tevékenység támaszt az állomány felkészültségével, kép
zettségével, megtartásával szemben. Biztosítani kell a szigorúbb 
követelményeket is kielégítő vezetői utánpótlást.
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Ennek érdekében korszerűsíteni szükséges a személyzeti munkát 
szabályozó belügyi rendelkezéseket, meg kell szüntetni a még 
meglévő bürokratikus vonásokat, korszerűbb és hatékonyabb 
létszámgazdálkodást kell folytatni, szélesíteni kell a kádermunka 
demokratizmusát.

1. Az állomány minőségi fejlesztése megköveteli a felvételi 
munka megújítását. Arra kell törekedni, hogy a felvételre, 
illetve kinevezésre kerülők állami iskolai végzettségük, szak- 
képzettségük alapján feleljenek meg a képesítési követelmé
nyeknek, ezért következetesebben és a lehetőségek szerint szé
lesebb körben kell alkalmazni egyes beosztások betöltéséhez 
a pályázati kiírásokat, jobban kell hasznosítani az ösztöndíj- 
rendszer lehetőségeit.

2. Az utánpótlás megkívánt színvonala és folyamatossága érde
kében az eddiginél szélesebb körben és új módszerek alkalma
zásával kell feltárni a lehetséges forrásokat, fokozni kell a pá
lyára irányítás hatékonyságát, tudatosabban kell építeni a 
szociológiai kutatások eredményeire, a munkaerőhelyzet tudo
mányos elemzéseire. Felül kell vizsgálni a rövidített sorkatonai 
szolgálatot teljesítők rendőrtiszthelyettesi képzésének rend
szerét.

3. Növelni kell a személyi állomány felkészítésének tervszerűsé
gét. A belügyi képzés olyan rugalmasabb rendszerének kiala
kítására kell törekedni, amelyben biztosíthatók a belügyi fel
adatok szerinti képzési arányok, a rendőri gyakorlattal való 
szorosabb kapcsolat, a konkrét beosztásokra orientált 
felkészítés. A tanintézetekben olyan oktatási rendszert kell 
működtetni, amely az alapképzésen túl a specializálódást is 
biztosítja és megfelelő alapul szolgál a differenciált tovább
képzéshez.
A továbbképzésben erősíteni kell a politikai, igazgatási, tudo
mányos és technikai fejlődés új törekvéseinek, eredményei
nek befogadását. A Politikai Bizottság 1986. december 2-ai 
határozata alapján ki kell munkálni a vezetői állomány poli
tikai továbbképzésének rendszerét.

4. A személyi munka segítse elő a vezető, irányító tevékenység 
élénkítését, a kezdeményezőkészség és a dinamizmus növelé
sét, a tartalékaink hatékonyabb feltárását és hasznosítását. 
Arra ösztönözze a parancsnokokat, hogy még jobban támasz
kodjanak a párt- és tömegszervezetekre, a vezetőtársaik segít
ségére, a kommunista kollektívák alkotó erejére, az emberi 
tényezőkben rejlő lehetőségekre.

5. A vezetői utánpótlás folyamatosságát -  a stabilitási követel
ményeket is szem előtt tartva -  az ésszerűség alapján úgy 
kell biztosítani, hogy az eredményeket felmutató, magasabb 
beosztásra is alkalmas, tehetséges fiatal káderek előrelépése 
ne ütközzön akadályokba. Felkészítésük során gondoskodni 
kell az önállóságra és a gyors, rugalmas döntésekre való kész
ségük, felelősségérzetük fokozásáról. Az új beosztásba való 
beilleszkedésüket elő kell segíteni.
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6. Következetesen érvényt kell szerezni a törvények és szabály
zatok betartásának és betartatásának. További hatékony in
tézkedések szükségesek a személyi állomány erkölcsi-fegyelmi 
nevelésére, a fegyelemsértések, a jogsértések megelőzésére, 
visszaszorítására.

VI.
PÉNZÜGYI, ANYAGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS

FELADATOK

A belügyi gazdálkodást a népgazdaság lehetőségeihez igazítva 
úgy kell korszerűsíteni, hogy a Belügyminisztérium alaptevé
kenységének folyamatossága, zavartalansága a fokozódó takaré
kossági követelmények betartása mellett is biztosítható legyen, 
és az állam- és közbiztonság szempontjából kiemelt szolgálati te
rületeken javuljon az ellátottság színvonala.

1. A megváltozott körülményekhez jobban illeszkedő, a szolgá
lati feladatoknak inkább megfelelő tervezési rendszert kell 
kidolgozni. Folytatni kell a gazdálkodási döntések decentrali
zálását, a szervek gazdálkodási önállóságának és vele együtt
járó felelősségének következetes érvényre juttatását.

2. A racionálisabb költséggazdálkodás érdekében törekedni kell 
a tipizálás növelésére, optimálisabb készletek kialakítására, 
a legkedvezőbb beszerzési lehetőségek kutatására. Intézkedé
sek szükségesek a szolgáltatói tevékenységek hatékonyságá
nak javítására. Ennek érdekében meg kell vizsgálni a javító 
bázisok területi összevonásának, illetve szakosításának, az 
alaptevékenységet nem érintő gazdaságtalan szolgáltatások, 
más állami szervekhez való átadásának lehetőségeit és mód
jait.

3. A fejlesztéseket a központi célkitűzéseknek megfelelően, a 
szükségletek szigorú rangsorolásával kell végrehajtani. El
sőbbséget kell biztosítani a Belügyminisztérium alaptevékeny
ségét segítő egyes műszaki-technikai fejlesztéseknek, továbbá 
a személyi állomány szolgálati, illetve munkakörülményeit ja
vító beruházásoknak és felújításoknak.

4. A technikai eszközbázis korszerűsítését szelektíven, elsősor
ban az alaptevékenységet folytató és a képzésben részt vevő 
szervek javára, az indokolatlan ellátásbeli különbségek csök
kentése érdekében kell megvalósítani.
A közgazdasági szemlélet terjesztésével és az érdekeltség fo
kozásával kell ösztönözni a szerveket igényeik megalapozott
ságának javítására, meglévő eszközeik jobb kihasználására. 
Szélesebb körben kell hasznosítani a szocialista munkaverseny 
és az újító mozgalom lehetőségeit.

5. A lakásellátás helyzetének javítása érdekében keresni kell a 
a lakásépítés stabil bázisa megteremtésének módjait, folyama
tosan vizsgálni szükséges a lakásfejlesztési célokra mozgósít
ható források bevonásának lehetőségeit. A lakásgazdálkodás
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fejlesztése terén az eddiginél rugalmasabb, a lakásvesztesége
ket csökkentő megoldásokat kell keresni.

6. A szolgálatteljesítés sajátos követelményeivel összhangban 
folytatni kell a teljesítményekhez jobban igazodó anyagi ösz
tönzésre, a ruházat korszerűsítésére irányuló intézkedéseket.

7. Tovább kell javítani az egészségügyi ellátás színvonalát, az 
egészséges életmód kialakítása érdekében folytatott felvilá
gosító munkát, a pihenés, a sportolás, a művelődés lehetősé
geit.

8. A belügyi gazdálkodás egyes döntési szintjeit érintő decent
ralizálással, a gazdálkodói önállóság növelésével, a rugalma
sabb módszerek alkalmazásával egyidejűleg fokozni szükséges 
a pénzügyi, gazdasági ellenőrzések hatékonyságát.

VII.
A VEZETÉS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE ÉRDEKÉBEN

A kormány munkaprogramjának megvalósításához kapcsolódó 
belügyi feladatok az eddiginél magasabb színvonalú, minőségileg 
igényesebb vezetési tevékenységet, szervezettebb és hatékonyab
ban ellenőrzött végrehajtást követelnek.

Alapvető jelentőségű, hogy a belügyi vezetés munkastílusa min
den tekintetben alkalmazkodjon a társadalmi-gazdasági kibonta
kozási folyamat kijelölt irányához, és tegye lehetővé a változó 
körülményekre való gyors reagálást, az állandó megújulást.

Kiemelt fontosságú az egyes vezetési funkciók gyakorlásának 
metodikai korszerűsítése, a különböző vezetési szintekhez tarto
zó feladatok, jog- és hatáskörök további rendezése, a feladatok
hoz jobban igazodó szervezeti rendszer kialakítása, a tudományos 
eredmények és a nemzetközi tapasztalatok hatékonyabb alkal
mazása, az együttműködésből származó előnyök kiaknázása.

1. Javítani szükséges a belügyi munka előremutató tervezését, 
biztosítani kell a döntések alapos előkészítését. Ennek elősegí
tése érdekében kiemelt feladatként kell kezelni az információ- 
rendszerek fejlesztését és belügyi szintű integrálását, ezen belül 
is a számítástechnika hatékony, gazdaságos alkalmazását.
Az elemző-értékelő tevékenység színvonalának emelése érde
kében szükséges az egységes elemzési módszerek kimunkálása 
és elterjesztése.

Nagyobb figyelmet kell fordítani a belügyi tudományos törek
vések támogatására, a belügyi tevékenység fejlesztése terén 
hasznosítható kutatási eredmények gyorsabb alkalmazására, 
és a kiemelkedő kutatók fokozottabb megbecsülésére. Kiemel
ten kell kezelni a területi szervek számítás- és ügyviteltech
nikai eszközellátottságának javítását.

2. Az ellenőrzési rendszer továbbfejlesztésével el kell érni, hogy 
a számonkérés minden szinten következetesen érvényesüljön,
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és jobb összehangolása révén időben szolgáltasson megfelelő 
információkat a döntésekhez.

3. A belső szabályozást úgy kell korszerűsíteni, hogy a feladat- 
és jogkörök pontosan körülhatárolhatok legyenek, csökkenje
nek a párhuzamosságok és átfedések.

4. Tudományosan megalapozott és a gyakorlat által igazolt szer
vezetfejlesztési intézkedésekkel, korszerű szolgálatszervezési 
módszerek bevezetésével nagyobb manőverező képességű, ész
szerűbb, a bürokratikus jegyektől és felesleges m unkaterhek
től megszabadított szervezetet kell kialakítani. Ehhez úgy kell 
igazítani a minisztérium vezetési rendszerét, hogy a központi 
irányítás erősítése mellett megoldható legyen a hatáskörök 
célszerűbb, alacsonyabb vezetési szintek felé irányuló megosz
tása.

5. A harckészültség magas szinten tartása érdekében hatékony 
és célirányos szervező tevékenységet kell folytatni a rendkí
vüli időszaki feladatokra való felkészülés és a gyakorlatok 
végrehajtása során.

6. Az állam- és közbiztonsági érdekek szem előtt tartásával ha
tékonyabbá kell tenni a párt-, az állami-, a társadalmi, gaz
dasági és társfegyveres szervekkel való együttműködést. Erő
síteni kell kapcsolatainkat a szocialista országok belügyi szer
veivel, és ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyek 
egyes kapitalista országok rendőri szerveivel való kapcsola
tainkból, illetve a különböző nemzetközi szervezetekben való 
részvételünkből adódnak.

7. A sajtó- és propagandamunka használja ki azokat az előnyö
ket, amelyek a tömegtájékoztatás lehetőségeinek bővüléséből, 
a belügyi tevékenység fokozódó nyitottságából adódnak. A 
közvélemény hiteles és gyors tájékoztatásával segítse elő a 
társadalom széles rétegeinek mozgósítását, az állampolgárok 
önmegvédő képességének növelését, a törvénytisztelet erősíté
sét. Szolgálja jobban a belügyi munka népszerűsítését, cse
lekvő támogatásának elnyerését.

8. A személyi állomány belső informálásának szélesítésére meg 
kell vizsgálni a Magyar Rendőr, a Belügyi Szemle és a Tűzvé
delem szerkesztőségének a belügyi munka időszerű kérdései
ről adott tájékoztatásának helyzetét.

9. A szocialista törvényesség következetes érvényesítését, erő
sítését, a jogalkalmazás jogpolitikai elveinek betartását ki
emelt feladatként kell kezelni. A büntető jogszabályok módo
sításából következő tennivalókat felkészülten kell végrehaj
tani.
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A gazdasági- társadalmi kibontakozás programjához kapcsolódó 
feladatok végrehajtása minden belügyi szervtől, valamennyi dol
gozótól aktív részvételt, tervszerű, következetes és fegyelmezett 
munkát követel. Ezért a feladattervben megfogalmazott teendő
ket a vezetés és a végrehajtás napi gyakorlatában érvényesíteni, 
az éves munkatervekben tervezni kell.

A Belügyminisztérium vezetése kéri a párt-, a KISZ- és a szak- 
szervezeti szervek támogatását a feladatok végrehajtását segítő 
eszmei és cselekvési egység megszilárdításához, az agitációhoz, a 
tettekre történő mozgósításhoz.

Budapest, 1988. március 9.

Dr. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 260 példányban.
Kapják: állam titkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
rendőrfőkapitányok, helyetteseik, főkapitányságok PB 
titkárai,
megyeszékhelyi rendőrkapitányságok vezetői, 
határőrkerület, illetve ezredparancsnokok.
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