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Értesítem Vezető Elvtársat, hogy a Belügyminiszter Elvtárs 
rendelkezése alapján végre kell hajtani az 1971. évi szervezési 
intézkedések tapasztalatainak elemzését, értékelését.

A vonatkozó párt- és kormányhatározatok alapján végrehajtott 
szervezeti, létszám és rendfokozati egyszerűsítéseket, az 
1971. július 1-vel hatályba lépett szervezési állománytáblá
zatok tartalmazzák, az adott szerv jelenlegi körülmények 
között végzett szakmai feladatainak figyelembe vételével.

Az elemző, értékelő munkához, Vezető Elvtárs segítségét
abban kérem, hogy saját szerve vonatkozásában, az eddigi
tapasztalatokat az alábbi kérdésekre összpontosítva összegezze:

1./ A végrehajtott szervezési korrekciók az egyes szakágazatok 
tevékenységének hatékonyságában és e szervek együttműködé
sének javításában, valamint az irányitó és végrehajtó 
munkában milyen pozitívumokat eredményeztek, esetleg 
milyen megvizsgálásra váró problémák vannak.
Részleteiben e vonatkozásban a következő munkaterületek 
elemzését, értékelését kérem szíveskedjék végrehajtani.
Az 1971. július 1-vel végrehajtott szervezési intézkedések 
következtében: 
- javult-e a vezetői, irányítói munka színvonala, s ez 
miben mutatkozik meg? Az egyes előzőleg áttételt 
jelentő vezetői státuszok megszüntetése mennyiben segíti 
az ügyintézés, az érdemi döntések gyorsítását.
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a vezetők felelősségének fokozottabb érvényesülését?
t

- az állambiztonsági operatív felderítő, megelőző és 
feldolgozó munkában milyen hatásokat váltottak ki a 
szervezeti igazítások és a létszámátcsoportosítások?

- milyen következményekkel jártak a bűnügyi felderítő és 
megelőző munkában a létszámátcsoportosítások, és a
feladatköri módosítások?
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- a rendőri és rendészeti munka profiltisztításával 
együttjárt szervezeti, létszám és feladatkörváltozások 
tapasztalatai:
a/ a közbiztonsági viszonyok megszilárdításában; az 

Őr, járőr, a kmb, a közlekedésrendészeti megelőző- 
ellenőrző, baleseti helyszínelő és vizsgáló illetve 
felderítő munkában; a határőrizeti járőrszolgálatban 
és a határforgalom ellenőrzésében; a kormányőri 
személy,- lakás,- helyszín,- és objektum biztosításá
ban; az azonos megyében szolgálatot teljesítő belügyi 
szervek együttműködésében?

b/ az igazgatásrendészeti szervek egy irányítás alá 
helyezésével milyen javulás tapasztalható az állam
polgárok ügyeinek egyszerűsítésében, meggyorsításá
ban és az engedélyügyek intézésében?

c/ az I. fokú hatóságok hatáskörének bővülése milyen
tapasztalatokat mutat az állampolgárok ügyeinek inté
zésében, továbbá az egyéb szolgálati feladatok
megoldásában?

i

- a pénzügyi- és anyaggazdálkodási szervek területén vég
rehajtott szervezeti korrekciók kapcsán az alsóbb fokú 
szerveknek leadott hatáskörök érvényesítése milyen 
formában javította meg a szakmai irányító és a végre
hajtó szervek ellátását?
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2./ A szervezeti egységek /osztályok, alosztályok, őrsök,
stb./ szakmai feladatainak és rendszeresített létszámának 
összhangja megvalósul-e, ha nem, mi az akadálya?

3./ A belügyminiszteri jóváhagyással kiadott szervezési állo
mánytáblázat normái területén:

- a szervezeti tagozódásban;
- a rendszeresített állománycsoportok arányaiban;
- a rendszeresített rendfokozati arányokban, és az egyes 
munkakörökhöz engedélyezett rendfokozatokban;

- az engedélyezett ruházati normák típusában;
az áttérés során merült-e fel lényegesnek ítélhető arány
talanság, vagy feszültség, amelynek megvizsgálását 
napirendre kell tűzni.

4./ Az állománytáblázatban átmenetileg engedélyezett, ideigle-
nes béralapú státuszba vannak-e még beosztva, ha igen,
milyen állománycsoportúak és összesen hány fő?

Kérem Vezető Elvtársat, hogy a szervére értelemszerűen vonat
kozó összegezett tapasztalatokat:

1972. június 10-ig

közvetlenül a BM "M" és Szervezési Csoportfőnökség Szervezési 
Osztályának szíveskedjék megküldeni.

Budapest, 1972. május 26-án.

/ Vincze János / 
r . ezredes 

mb. csoportfőnök


