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BM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÜGYI OSZTÁLY

1. A K ülügyi Osztály (a továbbiakban: Osztály) a Belügym i
nisztérium  állambiztonsági, bűnügyi operatív  szervei (a to
vábbiakban: operatív  szervek) speciális pénzügyi, anyagi és 
elhelyezési igényeinek (a továbbiakban: operatív  szükségle
tek) kielégítését országos hatáskörre l végző irányító, ellátó 
és ellenőrző szerv. B iztosítja a párt, a M inisztertanács és a 
Belügym inisztérium  külföldi vendégeinek ellátását (a továb
biakban: vendéglátás).

2. Tevékenységét a BM szerveivel szoros együttm űködésben 
az általános érvényű  költségvetési pénz- és anyaggazdálko
dási szakutasítások, valam int külön elöljárói parancsok, u ta 
sítások és szabályzatok, az I. Főcsoportfőnökség és sa já t ügy
rendje  rendelkezései a lap ján  folytatja.

Az 1. pontban m eghatározottak  tek in tetében  az Osztály kö lt
ségvetés készítésére kötelezett szerv. A költségvetési elő
irányzato t az operatív  szervek és sa já t szolgálati igényei 
a lapján  tervezi.

3. Az Osztály az I. Főcsoportfőnökség szervezetén belül, m in t 
önálló osztály végzi tevékenységét. Közvetlen irány ításá t és 
felügyeletét -  a főcsoportfőnök döntésétől függően -  a fő- 
csoportfőnök vagy helyettese  lá tja  el.

4. Az Osztály szervezetileg alosztályokra tagozódik:

a) Törzsalosztály,

b) Pénzügyi Alosztály,

c) Vendéglátási Alosztály,

I.
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d) Anyagi és Elhelyezési Alosztály,

e) Műszaki Alosztály.

5. Az Osztály szakirányítást és szakfelügyeletet gyakorol

a) a BM II. és III. Főcsoportfőnökség,

b) a Határőrség Országos Parancsnokság,

c) a Kormányőrség Parancsnokság, valamint

d) a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok

operatív szerveinek az operatív  szükségletekre az általa ren 
delkezésre bocsátott eszközökkel való gazdálkodása, vala
m int ügyintézői (alegységei) ezzel kapcsolatos m unkája  felett 
az operatív szervek vezetői útján.

6. Az Osztály a feladatkörébe tartozó ügyekben kapcsolatot ta r t  
és szorosan együttm űködik  az MSZMP, az MT, a miniszté
riumok, országos hatáskörű  szervek, társadalm i szervezetek,  
a fegyveres erők és testületek illetékes szakmai egységeivel,

 a fővárosi tanáccsal és a budapesti kerületi tanácsokkal, va
lam int a házkezelési igazgatóságokkal a telekkönyvi ha tó
ságokkal.

II. 

AZ OSZTÁLY FELADATAI

7. Az operatív szükségletekkel kapcsolatos pénzügyi, anyagi, 
technikai, elhelyezési, műszaki igények tervezése.

8. Az operatív szükségletek kielégítése, az e célra rendelkezésre 
bocsátott pénzügyi-anyagi eszközökkel való gazdálkodás 
szervezése, gyakorlati végrehajtása  és a vendéglátás, vala
m int e feladatok irányítása  és ellenőrzése.

9. Az érin te tt  operatív szervekkel együttm űködve -  az á ltalá
nos érvényű szakutasítások elveinek figyelembevételével -  
szakirányítói minőségben a pénzügyi, anyagi, elhelyezési,
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műszaki eszközök igénybevétele, kezelése, használata, fel- 
használása, és elszámolása rendjének, rendszerének szabá
lyozása.

10. A kezelésében lévő vendégházakban az MSZMP KB, a Mi
nisztertanács és a Belügym inisztérium külföldi vendégei el
helyezésének, ellátásának biztosítása.

11. A hatáskörébe tartozó vendégházak, egyéb objektumok és 
lakások állagának fenntartása, ku ltu rá lt  berendezése.

12. Elöljárói utasítással m eghatározott célra kezelésbe vett 
lakóházak (lakások, villák) vonatkozásában az egyébként a 
tanácsi házkezelési igazgatóságok hatáskörébe tartozó fel
adatok ellátása.

13. Az operatív  szervek és saját szolgálati igényei alapján a fel
sorolt szükségletek pénzügyi (költségvetési) fedezetének te r 
vezése, előterjesztése.

14. M eghatározott terü le teken  költségvetési revíziók végrehaj
tása.

15. A belső ellenőrzés szervezettségének és hatékonyságának 
biztosítása.

III.

AZ OSZTÁLYVEZETŐ

16. Az osztályvezető irány ítja  az Osztály szakmai m unkáját.  
Az Osztály személyi állománya valam ennyi tag jának  szak
mai (szolgálati) elöljárója.

17. Az osztályvezető:

a) Köteles:
-  biztosítani az alárendeltségébe tartozó személyi állo

m ány eszmei, politikai, erkölcsi egységét, az adott 
m unkakörök követelm ényeinek megfelelő szakmai és
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politikai felkészültségét, szilárd szolgálati rend jé t és 
fegyelm ét;

-  a főcsoportfőnökség szerveinek vezetőivel együ ttm ű
ködve, koordinálva elősegíteni a főcsoportfőnökség 
hatáskörébe u ta lt  feladatok végrehajtását;

-  a m űködési te rü le tére  vonatkozóan a BM magasabb 
vagy azonos szintű vezetőinek a szakfeladataikhoz 
kapcsolódó információt, tá jékozta tást adni;

-  az Osztály m unkájáról, tevékenységéről -  m eghatá
rozott rendszerben -  beszámolni.

b) Felelős:
-  az Osztály m unkájának  irány ításáért, az a lárendeltsé

gébe tartozó alosztályok tevékenységéért, az operatív  
szervek gazdasági m unkájának  felügyeletéért, ellen
őrzéséért;

-  a parancsok, utasítások végrehajtásáért, illetve a be
ta rtásáért;

-  az Osztály személyi állom ányának politikai, erkölcsi és 
fegyelmi állapotáért, felkészültségéért, továbbképzésé- * 
ért.

c) Jogosult:
-  az Osztály irányításával kapcsolatos -  külön jogsza

bályokban m eghatározott -  személyzeti, fegyelmi, 
szervezeti és szolgálati intézkedések, és á lta lában  m in
den olyan intézkedés m egtételére, am elyet fe ladatai
nak  ellátása m egkíván és az nem  ellentétes hatályos 
jogszabállyal;

-  m űködési te rü le té t illetően -  a főcsoportfőnök és he
lyettese jog- és hatáskörében  fen n ta r to tt  ügyek k ivéte
lével -  a B elügym inisztérium  képviseletére, nevében

 állásfoglalásra, az Osztály jóváhagyott költségvetése, 
terve  erejéig kötelezettség vállalására;

-  a feladatkörébe u ta lt kérdésekben -  előzetes engedély 
alap ján  -  kapcsolatot ta r tan i a bará ti szocialista or
szágok állam biztonsági és illetékes belügyi szerveivel, 
e szervekkel együttm űködési m egállapodást kötni;

-  a hatáskörébe u ta lt  kérdésekben a társfőhatóságok 
azonos jogállású szerveivel közvetlen kapcsolatot kez
dem ényezni és fen n ta rtan i;
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-  vezetői, irányító i feladatait, és az ezekkel kapcsolatos 
jog- és hatásköré t -  az egyszemélyi vezetés és felelős
ség elvének fenn tartása  m ellett -  szervezetszerű he
lyettesével és más beosztott vezetőivel megosztva gya
korolni;

-  a hatáskörébe tartozó kérdésekben -  a BM és az I. 
Főcsoportfőnökség ügyrendjében  foglaltak b e ta r tá 
sával, a főcsoportfőnökség titkárságán  tö rtén t ny ilván 
ta rtá sba  vétel m ellett -  parancsot, u tasítást, szabály
zatot, körlevelet k iadni;

-  a központi és a te rü le ti operatív  szerveknél költség- 
vetési revízió m eg tartásá t -  kiem elt alegységeknél 
előre jóváhagyott te rv  a lapján  -  elrendelni és a re 
vízió m egállapításaitól függően a vonatkozó parancsban 
rögzített in tézkedéseket m egtenni;

-  a főcsoportfőnök előzetes engedélyével az operatív  
szerveknek az Osztály által rendelkezésre bocsátott 
pénzügyi-anyagi eszközökkel gazdálkodó alegységei, 
helyi ellenőrző bizottságai és ügyintézői részére or
szágos értekezlet ta rtására .

d) Jóváhagyásra  fe lterjeszti a m iniszter, a m in iszterhelyet
tesek hatáskörébe tartozó előterjesztéseket, javaslatokat, 
terveket, jelentéseket.

IV.

AZ OSZTÁLYVEZETŐHELYETTES

18. Az osztályvezetőhelyettes az osztályvezető alárendeltségébe 
tartozik. Az osztályvezetőt -  távollétében -  teljes jog- és 
ha táskörre l helyettesíti.

19. Az Osztály egyes alosztályai (melyeket az osztályvezető h a 
tároz meg) az osztályvezetőhelyettes közvetlen a lárendeltsé
gében -  az osztályvezető egyszemélyi vezetésének és fele
lősségének érvényesítése m ellett -  végzik feladataikat.



20. Az osztályvezetőhelyettes:

a) Felelős:
-  a közvetlen alárendeltségébe tartozó alosztályok ügy

rendszerű  m űködéséért;
-  a helyettesi m inőségében -  az O sztályra vonatkozóan 

-  végzett tevékenységéért, az esetenként kapott fel
adatok, m egbízatások végrehajtásáért.

b) Jogosult -  az osztályvezető jogkörébe tartozó ügyek ki
vételével -  a közvetlen alárendeltségébe tartozó alosztá
lyok tevékenységi körét ille tően :
-  a m inisztérium  képviseletére, a m inisztérium  nevében 

állásfoglalásra, kötelezettség vállalásra;
-  m inden olyan intézkedés m egtételére, am ely az osz

tályvezető jog- és ha tásköré t nem  érinti.

c) Jóváhagyja:
-  a közvetlen alárendeltségébe tartozó alosztályok azon 

döntést igénylő feladatait, terveit, intézkedéseit, am e
lyek az Osztály más szerveit, vagy egészét érintik, és 
a döntés jogát az osztályvezető hatáskörébe utalta .

d) Jóváhagyásra  felterjeszti:
-  a közvetlen alárendeltségébe tartozó alosztályok m un

kájáró l készült beszámolókat, az á lta luk  készíte tt pa
rancs, utasítás, és szabályzattervezeteket, valam int 
ezek m ódosítását célzó előterjesztéseket, javaslatokat.

V.

AZ ALOSZTÁLYVEZETŐK FELELŐSSÉGE, JOGKÖRE

21. Az alosztályvezetők: 

a) Önállóan irány ítják  a vezetésük a la tt álló alosztály szak
m ai m unkáját.

b) A közvetlen alárendeltségükbe tartozó beosztottak (a to
vábbiakban: beosztottak) tek in te tében  gyakorolják m ind
azon jogokat, m elyeket a jogszabályok, BM szakutasítások, 
szabályzatok részükre m egállapítanak, ugyanakkor ta r 
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toznak eleget tenni a részükre ezekben előírt kötelezett
ségeknek.

c) Kötelesek a beosztottak szilárd politikai, erkölcsi, fegyel
mi helyzetét biztosítani, szakmai és politikai fejlődésüket 
előmozdítani, rendszeres szakmai továbbképzésükről gon
doskodni.

d) Összeállítják az alosztály tervezett m unkájáró l az éves 
m unkaterve t és az alosztály végzett m unkájáról, tevé
kenységéről az osztályvezetőnek kötelesek rendszeresen 
beszámolni és évente az alosztály tevékenységi je len tését 
elkészíteni.

e) Felelősek az alosztály m unkájának , a feladatkörbe tartozó 
ügyek elintézésének megszervezéséért, biztosításáért, az 
alosztály m unkatervének  végrehajtásáért. Az alosztály 
ha tékony  m űködéséért, a beosztottak tevékenységének 
összehangolásáért és ellenőrzéséért.

f) Felelősek az alosztály feladatkörébe tartozó ügyek in té 
zésében a jogszabályok, elöljárói parancsok, utasítások, 
szabályzatok végrehajtásáért, illetve betartásáért.

g) Jogosultak fe ladatkörükben  -  az osztályvezető és he lye t
tese jog- és hatáskörében  fen n ta r to tt  ügyek kivételével 
-  az Osztály képviseletére, állásfoglalásra, in tézkedé
sek m egtételére  a BM és külső szervek irányában, az osz
tályvezető által m eghatározott esetekben és m értékben 
kiadmányozási, kötelezettség-vállalási és utalványozási 
jog gyakorlására.

h) Tevékenységük során az alosztály m unkájának  irán y ítá 
sával kapcsolatban, a fe ladatkörük  ellátása által m egkí
ván t m inden  intézkedés m egtételére jogosultak, de ezek 
nem  lehetnek  ellentétesek hatályos jogszabály előírásai
val, vagy elöljárói rendelkezésekkel.

VI.

AZ ALOSZTÁLYOK FELADATAI

22. Törzsalosztály:

a) Az Osztály gazdálkodó alosztályai által készített -  az 
operatív  szükségletek pénzügyi-anyagi eszközökkel való
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ellátásának, az eszközök kezelésének, felhasználásának, 
használa tának  és elszám olásának rend jé t m eghatározó -  
szabályzat-tervezeteket koordinálja, összeállítja, és elő
terjeszti az osztályvezetőnek.

b) Az Osztály ellátási hatáskörébe tartozó operatív  szervek
nél a jóváhagyott tervben  m eghatározott és az osztályve
zető által e lrendelt költségvetési revíziókat, cél-, téma-, 
és utóellenőrzéseket végrehajtja , a m egállapításokról ös
szefoglaló-értékelő je len tést készít, illetve végzi a reali
zálást.
Az osztályvezető által m eghatározott belső ellenőrzési kö
telezettségeket teljesít.

c) O peratív  célra alkalmas objektum okat, körleteket, lakáso
kat, v illákat és egyéb helyiségeket (a továbbiakban: ,,K” 
lakások) fe lku ta tja , -  az operatív  szervek m egbízottaival 
-  kiválasztja, intézi a konspirált k iu ta lta tást, vétel ese
tében az adásvételi szerződést és a telekkönyvi eljárást, 
valam int a kapcsolatos közérdekű kihelyezéseket.

d) A ,,K” lakások használatba vételéhez és rendeltetésszerű  
használa tuk  biztosításához szükséges m űszaki-szakipari 
m unkák elvégzésére, valam in t a bútor-berendezési és fel- 
szerelési szükségletek kielégítésére rejtjelszám os k e re t
diszpozíciót ad ki.

e) A ,,K” lakások n y ilván ta rtásá t -  rejtjelszám os rendszer
ben -  vezeti.

f) A lakás, lakóház te rv ra jz  beszerzési igényeket kielégíti.

g) Elöljárói u tasításokban m eghatározott szociális lakáscse
réket lebonyolítja.

h) Intézi az Osztály szerződéses polgári alkalm azotti sze
mélyi állom ánya m unka- és személyügyi vonatkozású 
ügyeit. Az Osztály teljes személyi állom ányáról kötele
zően vezetendő személyügyi, létszám - és bérgazdálkodási 
ny ilván tartásokat kezeli.

i) Az Osztály személyi á llom ányát szolgálati vonatkozásban 
érin tő  ügyeket (RBV-, és lőkiképzés, sportfoglalkozás, 
stb.), az illetm énykifizetői és a szociális ju tta tásokkal kap
csolatos teendőket ellátja.
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j) Az Osztály titkos és ny ílt ira ta it  kezeli (iktatás, ira ttá ro 
zás, postázás, ha táridő-ny ilván tartás , stb.).

23. Pénzügyi Alosztály:

a) Az operatív  szervek és az Osztály szolgálati igényei a lap
ján a szükségletek pénzügyi (költségvetési) fedezetét te r 
vezi, összeállítja és az osztályvezetőnek előterjeszti, 
a költségvetés jóváhagyása u tán  az operatív  szervek el
lá tm ánykere te it m eghatározza (visszaigazolja).

b) Az operatív  szervek fo rin t és valu ta  ,,B” ellátm ány szük
séglete kielégítésére az e llá tm ányt rendelkezésre bocsátja
és elszámolja.

c) A valu ta  e llá tm ánnyal nem  rendelkező operatív  és egyéb 
szervek speciális anyagszükségleteinek (a külkereskedelm i 
vállalatok által nem  biztosítható operatív  technikai eszkö
zök, anyagok stb.) tőkés és szocialista viszonylatú beszer
zéseit finanszírozza, a rendelkezésre bocsátott előlegeket 
n y ilván ta rtja  és elszám oltatja.

d) Az operatív  szervek konspirált külföldi kiküldetési költ
ségeit szám fejti és folyósítja, a va lu ta  legalizálásához 
szükséges okm ányokat biztosítja.

e) A BM „T ” és „SZT” állom ánya illetm ényét, egyéb sze
mélyi jellegű járandóságait, ju tta tá sa it  és kiadásait, vala
m int az „SZT” nyugdíj kiegészítéseket szám fejti és folyó
sítja.

f) A ,,K” á ru k a t -  nemesfém, valu ta  és egyéb é rték tárgy  
-  átveszi, ny ilv án ta rtja  és értékesíti.

g) A BM ,,K” szám láinak nyitásáró l és m egszüntetéséről, 
valam int hitelfedezetéről, a h itelek  ny ilván tartásáró l és el
szám oltatásáról gondoskodik.

h) Az ellátási hatáskörbe tartozó anyagbeszerzések és a szol
gáltatások szám láit ellenőrzi, szám fejti és kiegyenlíti, az 
Osztály szolgáltatásaiból eredő bevételeket beszedi és el
szám olja .

i) Tevékenységi körében fo rin t és valu ta  pénztári forgal
m at bonyolít le.
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j) A költségvetési előirányzatok felhasználását, alakulását 
könyvelés ú t ján  rögzíti, és a beszámolási kötelezettséget 
teljesíti.

24. Vendéglátási Alosztály:

a) Végzi az MSZMP KB, és az MT illetékes vezetői (szervei) 
rendelkezéseivel párt-  és korm ány-vendégházban elhelye
zett, hazánkban vendégként tartózkodó külföldiek rep re
zentatív  elszállásolását, és ellátását.

b) A pár t-  és korm ányszervek által ünnepélyes alkalmakkor 
és külföldi vendégeik részére adott fogadásokkal és ren 
dezvényekkel kapcsolatos szolgáltatásokat szervezi és te l
jesíti.

c) A „K "-vonatokon külföldre utazók szükséges ellátását, 
,,K”-repülőgépeken a fedélzeti ellátást biztosítja.

d) M eghatározott állami- és pártszerveknek, illetve vezetők
nek, a BM viszonylatában a miniszternek és a miniszter- 
helyetteseknek a reprezentáció körébe tartozó anyagigé
nyeit kielégíti.

e) Ellátást biztosít a miniszteri utasítással BM -vendégház
ban elhelyezett, vendégként hazánkban tartózkodó kü l
földi személyek, állambiztonsági, belügyi hivatalos és 
operatív delegációk részére.

f) Végzi az operatív  akciókban résztvevők élelmezés-ellátá
sát.

g) A párt-, korm ány- és BM-vendégházakat, üzemelteti, 
állandó üzemképes állapotuk fenn tartásának  személyi és 
tárgyi feltételeit biztosítja.

h) A felsorolt feladatok anyagszükségletét felméri, tervezi, 
szállítási szerződéskötések (kötelezettség-vállalás) és be
szerzés ú t ján  az  anyagokat megfelelő mennyiségben és 
kifogástalan minőségben biztosítja.

i) Gondoskodik a szakszerű anyagtárolásról, az anyagokkal 
való gazdaságos gazdálkodásról, a szakutasításokban elő
ír t  ny ilvántartások  vezetéséről, a térítési kötelezettség 
mellett végzett szolgáltatások költségeinek számlázásáról 
és az anyagelszámolásról.
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25. Anyagi és Elhelyezési Alosztály:

a) E llátja  az Osztály kezelésébe tartozó épületek  vonatkozá
sában vállalati kivitelezéssel bonyolított épület-felú jítási 
szakszolgálati feladatokat.

b) Az Osztály ellátási körébe, illetve kezelésébe tartozó, az 
operatív  szervek álta l használt ,,K” lakások, a BM-hez 
vezényelt külföldi szakem berek lakásai, a nem  konspirált 
épületek és vendégházak rendeltetésszerű  m űködéséhez 
szükséges -  a vendégházak reprezentatív , a nemzetközi 
színvonalnak megfelelő -  teljes berendezését és felsze
relését biztosítja.

c) Az Osztály kezelésébe tartozó objektum ok park - és k e r t
karbantartási, virág és dísznövény szükségletét kielégíti.

d) Az operatív  szervek tevékenységéhez, esetenkénti ak
cióikhoz szükséges ,,K” ruházatot, valam int a ,,T” állo
m ányú operatív  szervek és az Osztály személyi állom ánya 
m unka- és védőruházatá t biztosítja és rendelkezésre bo
csátja.

e) M eghatározott pá rt-  és állami szervek vezetőinek, vala
m in t a m iniszter által m eghatározott körben a BM vezetői 
részére különféle szolgáltatásokat teljesít.

f) A felsorolt feladatok anyagszükségletét felméri, tervezi, 
az anyagokat szállítási szerződés-kötések (kötelezettség
vállalás) és beszerzés ú tján  biztosítja.

g) Gondoskodik a szakszerű anyagtárolásról, az anyagokkal 
való gazdaságos gazdálkodásról, a szakutasításokban előírt 
és a rejtjelszám os rendszer szerinti ny ilván tartások  veze
téséről és az anyagelszámolásról.

26. Műszaki Alosztály:

a) A " K ” lakások, valam int az Osztály kezelésébe tartozó 
vendégházak és nem  konspirált épületek  rendeltetésszerű  
használa tá t biztosító felújítási, átalakítási, állagmeg
óvási, rendszeres- folyam atos karban ta rtás i és javítási 
m űszaki-szakipari m unkákat elvégzi, és kielégíti a belügyi 
érdekekhez kapcsolódó egyéb konspirativ  jellegű á ta lak í
tási, ka rban ta rtás i és felú jítási igényeket.
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b) M eghatározott p á rt-  és állami szervek vezetőinek, vala
m in t a m iniszter által m eghatározott körben a BM vezetői 
részére m űszaki-szakipari m unkákat végez.

c) A lakásbérlem ényekkel kapcsolatos, egyébként a tanácsi 
házkezelési igazgatóságok feladatkörébe tartozó szakipari 
tevékenységet folytat, elöljárói u tasítással m eghatározott 
lakóházak (villák, lakások) vonatkozásában.

d) Egyes operatív  szervek karban ta rtó  részlegei karban ta rtó  
anyagszükségletét biztosítja és rendelkezésre bocsátja.

e) A felsorolt feladatok anyagszükségletét felméri, tervezi, 
az anyagokat szállítási szerződés-kötések (kötelezettség
vállalás) és beszerzés ú tján  biztosítja.

g) Gondoskodik a szakszerű anyagtárolásról, az anyagokkal 
való gazdaságos gazdálkodásról, a szakutasításokban előírt 
és a rejtjelszám os rendszer szerinti ny ilván tartások  veze
téséről, a térítési kötelezettség m ellett végzett m unkála
tok számlázásáról és az anyagelszámolásról.

VII .

VEGYES RENDELKEZÉSEK

27. Az osztályvezető, az osztályvezetőhelyettes és az alosztály- 
vezetők jogkörét magához vonhatja . Szabálytalan  vagy tö r
vénysértő  eljárás esetében intézkedéseiket m ódosíthatja, 
illetve hatályon  kívül helyezheti.

28. Az Osztály és alosztályai m unkaterv  a lapján  végzik felada
taikat.

29. Az Osztály m inden beosztottja tevékenysége során a kons
piráció szabályait, a biztonsági rendszabályokat, az állam - 
és szolgálati-titok védelm ét köteles biztosítani, a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit be tartan i és be tarta tn i. Ennek 
rendszeres ellenőrzéséért és a feltételek b iztosításáért az 
osztályvezető, helyettese  és az alosztályvezetők felelősek.
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30. Az Osztály ügykezelési ren d jé t -  a BM Ügykezelési Sza
bályzat és a főcsoportfőnök vonatkozó u tasítása  alapján -  
az osztályvezető határozza meg.

31. Az osztályvezető -  m eghívás alapján és előzetes engedéllyel 
-  résztvehet más m inisztérium ok és országos hatáskörű  
szervek kollégiumain, értekezletein  és ott a főcsoportfőnök
ség nevében állást foglalhat.

32. Az Osztály hatáskörébe tartozó ügyekben a m inisztérium ok 
főosztályvezetőivel, az országos hatáskörű  szervek hasonló, 
illetve azonos szintű  vezetőivel az osztályvezető és he lye t
tese fo ly ta tha t levelezést.

A m inisztérium on belül az alosztályvezetők az ügykörükbe 
tartozó feladatok megoldásához tájékoztató  jellegű anyago
kat és adatokat az azonos vagy eggyel m agasabb szervtől, 
vezetőtől kérhetnek, illetve e szervekkel, vezetőkkel fo ly ta t
ha tnak  tá rgyalást vagy levelezést.

33. Az alosztályok m unkaköri jegyzékeit je len  ügyrend alapján  
el kell készíteni és jóváhagyásra az osztályvezetőhöz kell 
előterjeszteni.

34. Jelen  ügyrend  1972. október hó 1-én lép hatályba.

Dr. DÉNES ISTVÁN s . k.,
r. alezredes 

osztályvezető

K észült: 150 példányban .
K ap ják : elosztó szerint.
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