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SZIGORÚAN TITKOS!

 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
05. sz. P A R A N C S A .

Budapest, 1954. február 26-án. 

A Minisztertanács a dolgozok iránti fokozott gon
doskodás érdekeden határozatot hozott a minisztériumok és ál
lami hivatalok új munkarendjéről.

A Minisztertanács határozata megállapítja, hogy 
az elmúlt években a minisztériumok és állami hivatalok munká
jában komoly fejlődés ment végbe. Ez a fejlődés, különösen az 
átszervezés után, a Belügyminisztérium munkájában is megmutat
kozik. Van javulás a munkafegyelem megszilárdulásában, emelke
dett a munka színvonala, értünk el bizonyos eredményeket a 
munkaidő kihasználása terén és csökkeni az éjszakába nyúló mun
ka.

A fejlődés mellett, azonban fennmaradt az a helyte
len gyakorlat, hogy a vezetők és a beosztottak egyrésze indo
kolatlanul és megengedhetetlenül hosszú időt töltenek munkahe
lyükön és nem ritkán napi 12-14 órát dolgoznak. Ennek követ
keztében nem jutott elég idő általános műveltségük, politikai 
és szakmai ismereteik fejlesztésére, családi életre és pihe
nésre.

A Belügyminisztériumban több helyen olyan helyte
len nézet alakult ki, amely a munkához való jó viszonyt a mun
kaidő mértéktelen meghosszabbításában látta. Ugyanakkor elítél
ték azokat, akik a törvényes munkaidő elteltével eltávoztak 
munkahelyükről.

A vezetők túlzott elfoglaltsága, az íróasztal mel
lett végzett aránytalanul sok munka, az indokolatlanul gyakori 
és elnyújtott értekezletek akadályozzák a vezetők és beosztot
tak, a vezetők és a dolgozó tömegek közötti kapcsolat kialaku
lását. A hatáskörök túlzott centralizálása a felsőbb vezetőket 
feleslegesen terhelte és oda vezetett, hogy a beosztottak nem 
eléggé érezrek felelősséget munkájukért és a legkisebb ügyben 
is vezetőikhez fordultak döntés végett. A bürokratikus munka
módszer miatt a vezetőknek nem volt idejük a vezetés számára 
tapasztalatokat gyűjteni, az alárendelt szerveket megfelelő
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színvonalon vezetni, a kiadott parancsnok végrehajtását ellen
őrizni. A  túlfeszített munka nagymértékben csökkentette a ve
zetők irányitó képességét, gyakran betegséget eredményezett,

Népi demokráciánk fejlődése, Pártunk Központi Ve
zetősége és Kormányunk által a Belügyminisztérium elé tűzött 
feladatok eredményes megvalósítása politikailag és szakmailag 
képzett, magas műveltségű és egészséges embereket kíván.

A Minisztertanács a munkaidő szabályozásával bizto
sítja a Belügyminisztérium minden dolgozója számára a tanulás
hoz, művelődéshez és a családi élethez szükséges időt, egyben 
elősegíti a magasabb színvonalú eredményesebb munka megszerve- 
zését.

A Minisztertanács határozata kimondja:
"A munkaidő valamennyi minisztériumban, országos 
jellegű hivatalban, a fővárosi és megyei tanácsok 
VB. osztályain 1954. március 1-től a munkaközi szü
netet / 1/2 óra ebédidőt / is beleszámítva - hét
köznap 8 1/2 óra, szombaton 5 1/2 óra. Így a mi
nisztériumok és állami hivatalok tényleges munka
ideje heti 45 óra, a napi átlagos munkaidő pedig 
7 1/2 óra.”
"A munkarend és a munkaidő betartása a hivatalok 
vezetőire és dolgozóira egyaránt kötelező.”
A Minisztertanács - határozatának végrehajtása ér

dekében
m e g p a r a n c s o l o m :

1./ A Belügyminisztériumban és a hozzá tartozó 
szerveknél a munkaidő 8.30-tól 17 óráig, szombaton 8.30-tól 
14 óráig tart. Azoknál a szerveknél/ amelyeknél a munkafelté
telek indokolttá teszik a munkaidő kezdetét és végét más idő
pontban is meg lehet határozni, azonban a munkaidő tartama a
heti 48 órát itt sem haladhatja meg.

Amennyiben rendkívüli feladatok megkívánják, a 
munkaidő a hét három napján napi 8 órán túl meghosszabbítha
tó. Ezt csak a B.M. főosztályok, önálló osztályok, parancs
nokságok, megyei / budapesti/ főosztályok és járási, városi 
/ kerületi / osztályok vezetői, illetve helyetteseik engedé
lyezhetik.

A munkaidő meghosszabbítása esetén a beosztottak
nak a következő nap ugyanannyi szabadidőt kell biztosítani.

Szombaton 14 órától hétfőn reggel 8.30-ig munkát 
elrendelni csak kivételes esetekben a Miniszter, vagy helyet-
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tesei, as országos parancsnokok, illetve a megyei / budapesti/ 
főosztályvezetők engedélyével szabad.

2./ Az átlag 7 1/2 órás munkanapnak, illetőleg 45 
órás munkahétnek egyben "sűrített" m unkanapnak, munkahétnek is 
kell lennie. A hivatali munkát pontosan az előírt időben kell 
megkezdeni és befejezni. Munkaidő alatt csak hivatali munkával 
szabad foglalkozni. A vezetők ellenőrizzék, hogy beosztottak a 
munkanapot tényleges munkával töltsék el. Fel kell számolni a 
magánügyek munkaidő alatti intézését. Hivatali időben a B.M. 
beosztottak magánügyeik intézésére csak kivételes indokolt eset
ben és csak akkor adható engedély, ha ez másképp nem oldható 
meg. A munkaidő alatt eltávozást csak az illetékes osztályveze
tő,  vagy helyettese engedélyezhet.

A Belügyminisztérium összes szerveinél jelenléti 
könyvet kell vezetni a beosztottak munkába érkezéséről és tá- 
vozásáról.

3./ Az értekezletek számát és időtartamát csökken
teni kell. Az értekezleteket gondosan elő kell készíteni, idő
pontjukat munkatervben kell meghatározni. Értekezletet csak 
hivatalos időben, lehetőleg 11 óra után kell megkezdeni.

4./ A Belügyminisztérium központi főosztályai, ön
álló osztályai, parancsnokságai és a megyei / budapesti / fő
osztályai hatáskörében fellelhető túlzott központositást fel 
kell számolni. A hatásköröket és ezzel együtt a munkát decent
ralizálni kell.

5./ A Személyzeti Főosztály vezetője, a főosztályok, 
önálló osztályok és parancsnokságok vezetőivel együttesen gon
doskodjék a betöltetlen vezetői munkakörök betöltéséről.

6./ A politikai és állami oktatást munkaidőn kívül 
kell megszervezni. A heti tanulófélnapokat megszüntetem.

7./ Az ügyeleti szolgálat ellátását külön parancs
ban szabályozom.

8./ A kiszállásokra vonatkozóan a rendes munkanap
ra megállapított szabályok irányadók. A kiszállás helyére tör
ténő utazás és az onnan való visszautazás a munkaidőbe nem szá
mit be.

9./ A Belügyminisztérium valamennyi szervénél a 
déli étkezést úgy kell megszervezni, hogy a 1/2 órás ebédidő 
betartása torlódás nélkül biztosítva legyen. A büffét, borbély- 
műhelyt reggel 7 órától 8.15-ig és 17 órától 20 óráig kell nyit- 
vatartani. A központi és megyei szerveknél az orvosi rendelést 
a nem betegállományban lévő beosztottak részére a munkaidőn kí
vül kell megszervezni. Az erre vonatkozó részletes utasítást az 
Orvosi-osztály vezetője dolgozza ki. A Belügyminisztériumban 
napközben orvosi ügyeletet kell tartani.
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Az óvodák és bölcsődék nyitva tartását a munkaidő 
figyelembevételével kell szabályozni.

10./ A Minisztertanács határozatának végrehajtása 
nem jelentheti a munka mennyiségének és minőségének csökkenését, 
ellenkezőleg feltételezi minden téren a munka, a vezetés szín
vonalának emelkedését.

A határozat lehetőséget ad arra, hogy a B.M. vezetői 
és beosztottai többet foglalkozzanak családjukkal, többet pihen
jenek, szórakozzanak., növeljék politikai és szakmai ismereteiket, 
általános műveltségűket. Ezek a jogok kötelezettségeket is jelen
tenek. A parancsnokok és beosztottak kötelesek munkájukat jobban 
megszervezni, a munkaidő minden percének kihasználását biztosí
tani.

1 1 . /  A Belügyminisztérium központi és megyei szer
veinek vezetői szervezzék meg területükön a parancs végrehajtá
sát. Ennek érdekében:

a., Március 1-ig valamennyi főosztályon, önálló osz
tályon, parancsnokságon, megyei / budapesti fő
osztályon és járási, városi / kerületi / osztá
lyon értekezletet kell tartani. Az értekezleten 
ismertessék jelen parancsomat és határozzák meg 
ezzel kapcsolatban a szerv által végrehajtandó 
feladatokat.

b., Biztosítsák a parancs maradéktalan végrehajtá
sát, gondoskodjanak a végrehajtás folyamatos 
ellenőrzéséről.

12./ Azokat, akik jelen parancsomat megszegik, fegyel
mi úton kell felelősségre vonni, súlyosabb esetekben pedig bün
tetőeljárást kell ellenük indítani.

13./ A politikai osztályok, a pártbizottságok, és 
a pártszervezetek segítségével indítsanak széleskörű felvilágo
sító munkát a parancs maradéktalan végrehajtása érdekében. Biz
tosítsák a kommunisták példamutatását, segítsék a parancsnokokat 
a munkafegyelem megjavításában, a munkaidő minden percének ki
használásában

14./ Az Ellenőrzési Főosztály folyamatosan ellenőriz
ze a parancs végrehajtását a B.M. valamennyi szervénél, a szer
vek vezetői jelen parancsom végrehajtásáról és ezzel kapcsolatos 
tapasztalataikról 1954. április 20-ig tegyenek hozzám jelentést.

15./ Jelen parancsom vonatkozik a Belügyminisztérium 
központi, megyei / budapesti / járási, városi / kerületi / szer
veire.

16./ Jelen parancsom nem vonatkozik:
a., A Határőrség és Belső Karhatalom csapataira,
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A Belügyminisztérium testületeinél őrségi szolgá
latot ellátó beosztottakra, sorozott katonákra. E- 
zek továbbra is a szolgálati utasítások alapján kö
telesek ellátni szolgálatukat.

b., A  B.M. tanosztályaira, tanfolyamaira és iskoláira.
c., A gépkocsivezetőkre és egyéb, a 24 órás rendszer

ben szolgálatot teljesítőkre.
d., A riadó, a készültség- valamint egyéb nagyobbará- 

nyú rendészeti, vagy operatív feladatoknál telje
sített szolgálatokra. A rendkívüli szolgálatban 
résztvevő beosztottak részére a lehetőséghez ké
pest a feladat végrehajtása után megfelelő időtar
tamú pihenőidőt kell biztosítani.

Jelen parancsom kihirdetendő a B.M. központi, megyei 
/ budapesti / és a járási, városi / kerületi / szerveinek beosz
tottai előtt.

Gerő Ernő s.k. 
a Magyar Népköztársaság 

Belügyminisztere.

Kapják: Miniszterhelyettesek, B.M. központi főosztályok, 
önálló osztályok vezetői, országos parancsnokok,
B.M. megyei / budapesti / főosztályok vezetői.
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