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Az elemző-értékelő és tájékoztató tevékenység, az információ- 
áramlás elősegítése, a központi és területi /budapesti, megyei/ 
szervekkel való intenzivebb munkakapcsolat kialakítása érdekében 
a Csoportfőnökség szervei ellenőrző tevékenységének szabályozá
sára kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A végrehajtani szándékozott ellenőrzéseket a 05/1975. számú 
államtitkári utasításban foglaltak szerint az évi munkater
vekben kell tervezni.

Az évi munkatervbe nem tervezett ellenőrzést - indokolt eset
ben - csak külön előterjesztésre engedélyez Államtitkár Elv
társ.

2. A Csoportfőnökség szervei által tervezett ellenőrzéseket a 
Csoportfőnökség Titkársága a jóváhagyott munkatervekből ki
vonatolva külön összesíti és a BM Felügyeleti Osztály részé-
re koordináció céljából megküldi.

3. A konkrét téma mellett valamennyi ellenőrzés feladata: kutat
ni azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetik továbbfejlesz-
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teni a minisztérium egységes információrendszerét. A szakága
zatokkal együttműködve segíteni a szervek rendszeres elemző 
munkáját az állam biztonsága-, a közrend, közbiztonság elleni 
bűnözés alakulása, a megelőző és bűnüldöző munka hatékonysága, 
továbbá a rendészeti, igazgatási, valamint a határőrizeti terü
leteken. A helyi elemző-értékelő-tájékoztató beosztottak munká
jának ellenőrzése és szakirányítása, módszertani továbbképzésük 
elősegítése.

Általában arra kell törekedni, hogy a területi szerveknél más 
központi szakszolgálatokkal - elsősorban az államtitkári köz
vetlen csoportfőnökségekkel - együtt hajtsunk végre ellenőrzést. 
Az ellenőrzésre való felkészülés során fel kell használni a 
saját ismeretek mellett a szakágazati vezetés rendelkezésére 
álló adatokat és anyagokat; a Belügyminisztérium munkájára 
vonatkozó párt- és kormányhatározatokat; a vonatkozó parancso-
kat, utasításokat és egyéb információkat.

4. Az ellenőrzési tervek végrehajtását az Államtitkár elvtárs 
által történt jóváhagyás után lehet megkezdeni a következők 
szerint:

a/ Az ellenőrzés végrehajtására kijelölt beosztott részletes 
ellenőrzési tervet készít, melyet közvetlen parancsnoka 
véleményez és egyeztet az ellenőrzésben esetleg érdekelt 
alegységekkel, egységekkel. Az ellenőrzési terveket az osz
tályvezetők hagyják jóvá.

b/ Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés témáját, cél
ját, időtartamát, az ellenőrzést végzők nevét, rendfokoza
tát és beosztását.

c/ Az ellenőrzési terv jóváhagyása után, de az ellenőrzés meg
kezdése előtt legalább 7 nappal az illetékes főkapitányt,
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/csoportfőnököt/ írásban tájékoztatóra az ellenőrzés céljá
ról, időpontjáról, esetleges előzetes kéréseinkről, javas
latainkról.

Ez nem korlátozza azt, hogy az ellenőrzésben résztvevő al
sóbb parancsnokok és beosztottaik az ellenőrzés előkészí
tésével és időzítésével kapcsolatos gyakorlati kérdéseket
alsóbb szinten előzetesen szóban egyeztessék.

\

5. Az ellenőrzés gyakorlati végrehajtása is tükrözze annak segítő 
jellegét, az egységes belügyi szemlélet és gyakorlat kialak í
tását, ezért az ellenőrzést vezető, illetve végző személy az 
ellenőrzés helyére történt megérkezéséről, illetve az ellen
őrzés megkezdéséről tájékoztassa az illetékes vezetőt.

6. Az ellenőrzést vezető, illetve az ellenőrzéssel megbízott__
személyek csak tanácsadási joggal rendelkeznek. Tapasztalata- 
ikról, észrevételeikről jelentést készítenek és azt a szolgá- 
lati út betartásával az osztályvezetőkhöz terjesztik fel.

A jelentéssel együtt kell felterjeszteni az illetékes vezető 
tájékoztatására készített, az ellenőrzés során felfedett hi- 
ányosságokra és kijavításukkal kapcsolatban javasolt intézke
désekre vonatkozó átirat tervezetét, amelyet a címzett szint
jétől függően osztályvezető, vagy a csoportfőnök továbbít.
Az ellenőrzési tervek és jelentések, valamint a keletkezett 
átiratok egy példányát az osztályoknál külön is le kell rakni 
egy gyűjtőben, hogy áttekinthető legyen a célkitűzések vég
rehajtása és a szükséges intézkedések megtétele.

Jelen intézkedésben foglaltak nem érintik a 01/1974. és az 
azt módosító 01/1975. sz. csoportfőnöki utasításban foglalt, 
az EGPR-re vonatkozó ellenőrzés rendszerét.
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Az intézkedésben foglaltakat az érintett állomány előtt ismer- 
tetni kell.

Készült: 1 eredeti példány + 7 pld. xerox másolat

Kapják: 1-4. pld. EÉO.
5 - 6 .  pld. GAO.

7. pld. Táj. Ö. Alo.

Pados Gábor r.alez. 
csoportfőnök


