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2 /1976. számú

K Ö R L E V E L E

a 26/1976. számú miniszteri parancsban meghatározott 
előszámrendszer alkalmazásáról és a személyi állományra 

vonatkozó parancsok nyilvántartásának új rendjéről

Budapest, 1976. december 24-n.

A 2 6 /1976. számú miniszteri parancs gyakorlati végrehajtá
sára az alábbi tájékoztatást és útmutatást adom:

1/ Az előszám háromjegyű, amely megjelöli a Belügyminisztérium 
vezetőit, illetőleg a parancsok nyilvántartására kötelezett 
szerveket.
Az előszámot a parancs évenkénti folyamatos sorszáma előtt 
törtvonallal kell feltüntetni, ezt követi a parancs sorszáma 
és kötőjellel a parancs kiadásának éve.
/Pl. 007/1-1977. BM IV/II. csoportfőnök/

2/ A parancsok nyilvántartása egységes, titkosított parancs-nyil
vántartó könyvben és a SZMR 262. pontja, valamint a BM Ügyke
zelési Szabályzat előírásai szerint történik. 

3/ A parancsnyilvántartó könyvben a hivatásos, a kinevezett és 
a polgári állományra vonatkozó parancsokat kiadásuk időrendi 
sorrendjében, folyamatos sorszámozással kell nyilvántartani 
függetlenül attól, hogy a nyilvántartásra kötelezett szerven 
belül milyen hatáskörű vezető adta ki. /1. sz. melléklet/

4/ A magasabb hatáskörben kiadott állományparancsok kivonatait 
- iktatás után - a 219 . pontban megjelölt csoportosításban, 
tartalomjegyzékkel ellátva - kell kezelni és az irattári 
terv szabályai szerint megőrizni. A saját hatáskörben kiadott 
parancsok iktatása az előszámmal ellátott és a BM IV/II-3. 
O sztály által kiadott parancsnyilvántartó könyvben történik . 
Iktatásukra más módon szükség nincs.



Az utasítás 1/c. pontjában megjelöltek szerint beköttetett 
állományparancsokat a SZMR 259. pontjában a személyi anyag- 
gyűjtővel azonos módon kell megőrizni.

5/ A személyzeti nyilvántartás pontossága érdekében a SZMR 
220/b. pontban előírtak szerint minden kiadott parancs 2. 
sz. kivonati példányát /amely alatt minden esetben indigó
val készített másolatot kell érteni/ meg kell küldeni a 
BM IV/II-3. Osztály, az országos nyilvántartás részére. 
Záradékként fel kell tüntetni, hogy a parancs hány példány
ban készült és azt kik kapják.

A parancsokat csak a SZMR mellékletében meghatározott pél
dányszámban lehet elkészíteni.

6/ Az állományparancsokra kiadott nyomtatványok felhasználása 
után valamennyi állománycsoportra vonatkozóan egységes, azo
nos nyomtatvány kerül bevezetésre, amelynek címéül mindhárom 
állománycsoportnál " .....parancsa a személyi állományra vo
natkozóan " megjelölést kell használni.

elkérem a parancsnokok és a személyzeti szervek vezetőit, hogy 
körlevélben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.

országos parancsnokok,
megyei rendőr-főkapitányságok vezetői, 
önálló osztályvezetők, 
személyzeti szervek vezetői, 
hőr.ker. parancsnokok, 
iskolaparancsnokok,
BM IV/II-1-2-3. Osztály

Készült : 
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,

államtitkár elvtársnak,
miniszterhelyettes elvtársaknak

példányban

csoportfőnökök,Kapják:

/  KISS LAJOS / 
r . ezredes
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