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 12.  : számú
 P A R A N C S A  

a Belügyminisztérium létszámcsökkentésére vonatkozólag.

I.
Pártunk III. Kongresszusa értékelte az államigazgatás terén eddig 
elért eredményeinket, hiányosságainkat. Megállapította, hogy államappa- 
rátusunkban az adminisztratív munkát végzők száma a konkrét termelő 
munkában résztvevő dolgozók rovására nagymértékben felduzzadt, amely 
akadályozta a munka jó elvégzését, fokozta a bürokráciát. Ez jelentős 
mértékben megmutatkozik a Belügyminisztérium szerveinél is, ezért a 
Minisztertanács határozatában megjelölt irányelveknek megfelelően a 
Belügyminisztérium területén is meg kell javítani az apparátus műkö
dését. Le kell építeni a feleslegesen felduzzasztott adminisztratív 
és egyéb létszámot és fel kell számolni a bürokráciát.
A létszámcsökkentéssel, a munka ésszerű racionalizálásával, a bürokrá
cia felszámolásával el kell érnünk, hogy a Belügyminisztérium szervei
nek munkája, a személyi állomány minősége megjavuljon. Ezáltal fokoz
ni tudjuk a Belügyminisztérium szerveinek ütőképességét, még eredmé
nyesebben tudunk harcolni az ellenséggel szemben.
A létszámcsökkentés a Minisztertanács határozata szellemében az egész 
dolgozó nép életszínvonalának, az államapparátus olcsóbbátétele ér
dekében történik, ezért nem egyszerű adminisztratív intézkedésnek, 
hanem fontos politikai feladatnak kell tekinteni. A végrehajtás során 
figyelembe kell venni, hogy a létszámcsökkentés embereket érint, ezért 
rendkívül körültekintően, emberségesen kell végrehajtani. A központi 
főosztályok, önálló osztályok, országos parancsnokságok és a megyei 
/Budapesti/ főosztályok vezetői személyükben felelősek ennek a fon
tos feladatnak helyes végrehajtásáért.

II.
AZ EGYES SZERVEKNÉL MEGHATÁROZOTT LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS VÉGREHAJTÁSÁNÁL 
A KÖVETKEZŐ SZEMPONTOKAT KELL FIGYELEMBEVENNI:
A Belügyminisztérium szerveitől elbocsájtásra kerülő elvtársakat, 
beosztottakat egyénenként kell elbírálni és dönteni elbocsájtásuk 
felett. A megadott irányelveket nem szabad mechanikusan értelmezni.
Azokat javasolják elbocsájtani;
1./ Akik személyükben, vagy személyi körülményeiknél fogva súlyosan 

kompromittálva vannak és emiatt nem alkalmasak a Belügyminisztérium 
szerveinél való szolgálatra. A kompromittáló körülményeket csak ab
ban az esetben lehet figyelembevenni, ha megfelelően ellenőrizve, 
dokumentálva van. Nem lehet elbocsájtani senkit különböző felte
vések, vagy nem ellenőrzött adatok alapján, ha munkája ellen ki
fogás nem merült fel.



2./ A Belügyminisztérium területén a felszabadulás előtt szolgálatot 
teljesítő régi rendőröket, büntetésvégrehajtási beosztottakat stb, 
különös gonddal kell elbírálni. Azokat, akik munkájukat mechanikusan 
lélektelenül látják el, akik az utasításokat nem hajtják végre, 
szemben álInak politikánkkal, passzív magatartást  tanúsítanak ,  dezor-
ganizálnak el kell bocsájtani. Ugyanekkor nem lehet valakit elbo- 
csájtani csak azért, mert régi rendőr, vagy bv-s. Akik becsületesen 
dolgoznak, a felszabadulás óta bebizonyították népi demokráciánk
hoz való hűségűket, úgy politikai, mint szakmai, valamint erkölcsi 
szempontból nem esnek kifogás alá, fontos beosztásban specialisták 
meg lehet hagyni a Belügyminisztérium állományában.

3./ Akik munkájukat hanyagul, nem megfelelően, gyengén végzik, akik 
politikai, szakmai szempontból belügyi szolgálatra alkalmatlanok.

4./ Akik szolgálati idejük alatt több esetben voltak fenyítve, részeg
ség, botrányokozás, önkényes eltávozás stb., a kommunista erkölcs
csel össze nem egyeztethető magatartás miatt és magatartásukon mind
ez ideig nem változtattak.

5./ Akik a Belügyminisztérium kötelékéből leszerelésüket kérik.
6./ Azokat, akik szolgálati idejüknél és koruknál fogva az érvényben 

lévő rendeletek alapján nyugdíjazásra jogosultak, nyugállományba 
lehet helyezni, illetve javasolni.

7./ Az elbocsájtásra kerülőknél figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
munkásmozgalomban résztvett, régi, becsületes elvtársakat csak egész 
kivételes esetben szabad elbocsájtani.

8./ Az elbocsájtásnál figyelembe kell venni a családi helyzetet. Ameny- 
nyiben egyébként becsületes és a családban ő az egyedüli kenyérkere
ső /:sok gyermekes, más szervtől már hozzátartozóját, illetve házas
társát elbocsájtották, férje tényleges katonaidejét tölti stb.:/ 
nem lehet elbocsájtani. A kiválogatásnál figyelembe kell venni a 
korábban megjelent házastársakra vonatkozó irányelveket és ezt al
kalmazni lehet a család egyik tagjára.

9./ A létszámcsökkentés elsősorban státusz-csökkentést jelent. Tehát a 
megadott új létszámnak megfelelően kell elvtársakat elbocsájtani.
El kell bocsájtani a gyengén dolgozó, fegyelmezetlen, kompromittáló 
körülménnyel rendelkező dolgozót akkor is, ha a megállapított új 
létszámban hiány állna fenn, azonban ha az egyes szervek vezetői a 
Belügyminisztérium központja által megadott létszámon túl is akar
nak elbocsájtani, azt csak akkor hajthatják végre, ha előzőleg a 
Személyzeti Főosztálynak jelentik és arra, engedélyt kérnek.

10./ A parancsnokok és személyzeti osztályvezetők éberen őrködjenek azon, 
hogy baráti, rokoni kapcsolatok az elbocsájtásra kerülő elvtársak 
kiválogatásánál ne érvényesüljenek.

11./ A létszámcsökkentést használják fel a Belügyminisztérium szociális 
összetételének megjavítására. Ehhez szolgáljon alapul a közelmúlt
ban készült szociális összetételről szóló statisztikai kimutatás. 
Valamennyi szervnél érvényesítsék a munkásosztály vezető szerepét 
és vegyék figyelembe a politikai, szakmai és az általános iskolá
zottságot.
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III.

A FENTI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN MEGPARANCSOLOM:
a./ Az egyes szerveknél történő leépítésért az illetékes szerv parancs

noka személyében felelős. Az elboosájtásra kerülők kiválogatásánál 
kérje ki minden esetben a személyzeti osztály, a pártszervezet, a 
politikai osztály vezetője /politikai helyettes/ és az illetékes 
egység vezetőjének véleményét és ennek alapján döntsön.

b./ a személyzeti osztályok készítsék el az elbocsájtásra kerülők javas- 
latát feltüntetve: név, személyi adatok, külön-külön személyenként 
röviden indokolják elbocsájtásuk okát. Pl: Kovács Péter r.hdgy.1920. 
anyja: Nagy Rozália, törzsszáma : 3.258. 1941-től rendőr. A felsza
badulás előtti rendfokozata ftörm. Jelenleg közrendvédelmi előadó
ként dolgozik. Munkáját hanyagul végzi, többször volt fenyitve a rá
bízott feladatok végre nem hajtásáért. Beosztottaival durván bánik, 
többszöri figyelmeztetés után sem változtatott magatartásán. Vagy: 
Kiss Imre áv.fhdgy 1925.anyja: Szép Rozália, törzsszáma: 1.524.1951. 
óta teljesít szolgálatot. A rábízott területet elhanyagolja, politi
kailag, szakmailag nem képezte magát. Munkájában hanyag, nemtörődöm. 
A számára nyújtott segítés, bírálat nyomán sem változtatott munkáján 
Családi élete rendezetlen, családjával nem törődik.

c./ Az elbocsájtás a B .M. valamennyi szervénél a hatásköri lista alapján 
történik. Amennyiben az elbocséjtásra javasoltak a B.M. Központi fő
osztályok, önálló osztályok, országos parancsnokság, megyei /budspes- 
ti/ főosztályvezetők hatáskörébe tartozik, úgy az elbocsájtás kérdé
sében maguk döntenek.

d./ A megyei főosztályokon az elbocsájtásra kerülők névsorát külön-külön 
szervenként kell összeállítani és a hatásköri listának megfelelően 
kell felterjeszteni az országos parancsnokoknak, illetve államvédel
mi vonalon a Személyzeti Főosztálynak / ellenőrzés, vagy saját ha
táskörben történő döntés végett:/, az alábbi részletezésben:
1./ Kompromittált, erkölcstelen, fegyelmezetlen stb. a BM. más terü

letére sem alkalmas.
2./ Politikailag megbízható, de gyenge munkaerő stb. a BM. más terü

letére alkalmas.
e./ Amennyiben valamelyik főosztályon, vagy parancsnokságon a létszám

csökkentés során a kompromittáltakat - munkájukat hanyagul végzőket, 
fegyelmezetlenkedőket már elbocsájtásra javasolták, de további csök
kentésre van szükség ahhoz, hogy a megadott létszámcsökkentést végre 
hajtsák, akkor a munkájukat jól végző, szorgalmas elvtársak közül is 
javaslatot kell tenni elbocsájtásra. Ezekre az elvtársakra vonatkozó 
javaslatot külön terjesszék fel az országos parancsnokságoknak /állam 
védelmi vonalon pedig a Személyzeti Főosztálynak/, hogy helyezze 
át olyan szervhez, ahol a leépítés után létszámhiány mutatkozik.

f./ Ha egyik területről a másik területre való átadás, átminősítés ese
tén az országos parancsnokságok saját hatáskörükben nem tudnak dön
teni, javaslatukat a Személyzeti Főosztályra terjesszék fel.

g ./ Az országos parancsnokok a beérkezett javaslatokat összesítik, a
saját hatáskörükbe tartozók felett döntenek. A miniszter, miniszter- 
helyettesek és a Személyzeti Főosztály hatáskörébe tartozó káderek-
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re vonatkozó javaslatot jóváhagyásra felterjesztik a Személyzeti 
Főosztályra 1954.október 31-ig.

h./ A megyei főosztályvezetők az elbocsajtandók névsorát a megyei párt- 
bizottság első titkárával, vagy az általa megjelölt elvtárssal be
széljék meg.

j./ Az elbocsátás indokát és az elkészített javaslatot a jóváhagyás 
után egy példányban az illető káderanyagába le kell rakni.

IV.
1./ A munka koordinálása és operatív irányítása céljából a Belügyminisz- 

tériumban Bizottságot jelölök ki.
A bizottság vezetője: Ác s  Ferenc áv.ezredes elvtárs,

tagjai : Pőcze Tibor r.vezérőrnagy miniszterhelyettes,
Selmeczi György áv.ezredes
Borsos Gyula áv.alezredes elvtársak.

2./ Utasítom a. Személyzeti Főosztály vezetőjét, hogy szervezzen négy 
3-3 fős csoportot, melynek feladata a BM. szerveinél a végrehajtás 
ellenőrzése és a szükséges segítség megadása.

3./ A Személyzeti Főosztály vezetője 1951. október 13-ig tartson orszá
gos értekezletet a káderesek részére, ahol ismertesse a leépítéssel 
kapcsolatos feladatokat, nyújtson segítséget a káderosztály, alosz
tály, csoportvezetők számára.

4./ Valamennyi elbocsájtásra kerülő elvtárssal az illető szerv parancs
noka, vezetője személyesen beszéljen. Ha a beszélgetés során az il
lető elvtárs eddig nem ismert nehéz, vagy súlyos anyagi problémákat 
vet fel, meg kell vizsgálni és rendkívüli indokolt esetben módosíta- 
ni lehet az elbocsájtást. A vezető az elbocsájtandó elvtársnak hív-
ja fel a figyelmét, hogy az élet más területén végezzen jó munkát. 
Amennyiben az elbocsájtás ellenőrzött, dokumentált kompromittáló ada- 
tok alapján történik, nem lehet a kompromittáló adatokat közölni, és 
azt az eibocsájtás okául feltüntetni, hanem meg kell mondani, hogy 
a létszámcsökkentés miatt került elbocsájtásra.

5./ Vigyázni kell, nehogy elbocsájtásra kerüljenek elvtársak azért, 
mert vezetőket, vagy munkatársaikat bátran megbírálták.

6./ Az, hogy a Belügyminisztérium kötelékéből eltávozó elvtársak han
gulata, munkakedve milyen lesz az új területen, ez nagyrészben függ 
az elbocsájtás módjától. Éppen ezért ezt a feladatot az emberek 
iránt érzett kellő megbecsüléssel, a pártszervezet segítségével 
úgy kell végrehajtani, hogy az minden esetben a legigazságosabban 
történjen.

V.
1./ A létszámcsökkentéssel kapcsolatban az elbocsájtások 80 %-át októ

ber 31-ig végre kell hajtani. A fennmaradó 20 %-ot 1955. március 
31-ig kell elbocsájtani. Az 1955-ös évben elbocsájtásra kerülők 
azok legyenek, akik olyan munkát végeznek, hogy ebben az évben 
foglalkoztatásuk feltétlenül szükséges, azonkívül azok, akiknek 
a családi körülményei teszik indokolttá /:nagyobb családos, vagy 
a házastárs egyikét már érintette az elbocsájtás, valamint azokat, 
akik nem kompromittáló körülmények miatt kerülnek elbocsájtásra.



2. /  Az elbocsájtásra kerülő knek a Belügyminisztérium központi főosztá
lyok, önálló osztályok vezetői, országos parancsnokok és megyei 
/budapesti/ főosztályok vezetői nyújtsanak segítséget más te rüle
ten való munkábahelyezésükhöz / :üzembe, tszcs-be, állami gazdaság
ba stb. :/.

3./ Az elbocsájtásra kerülőknek az elbocsájtáskor egy havi felmondás 
jár. Az érvényben lévő szabadságrendelet szerint a szabadságide
jüket amennyiben nem töltötték ki pénzben kell kifizetni.

4./ Akik leépítés során kerülnek elbocsájtásra, azoknál a ruházatot meg 
kell hagyni, A testületi jelzéseket / vállapot, állomány jelzést 
derékszíjat , illetve a nem személyi felszerelést / le kell adni.

5./ A központi főosztályok, önálló osztályok, országos parancsnokságok 
és megyei főosztályok küldjenek összefoglaló jelentést a leépítés 
végrehajtásáról / hogyan hajtották végre az elbocsájtást, hány főt 
bocsájtottak el az egyes szervektől / a Személyzeti Főosztályra.
Az első csoportban elbocsájtottakról november 1-ig, a második cso- 
portban elbocsájtottakról pedig 1955. március 31-ig.

A Belügyminisztérium központi főosztály, önálló osztályvezetők, (Orszá
gos parancsnokok és megyei /budapesti/ főosztályvezetők ismertessék a 
parancsot helyetteseikkel, a személyzeti osztály vezetőjével, a politi
kai osztály vezetőjével, valamint a párttitkár elvtársakkal.

A parancs végrehajtásával kapcsolatos személyi káderkérdéseket szigorú- 
an titkosan kell kezelni
Budapest, 1954. október 8.

Piros László s.k.
államvédelmi altábornagy 
a Magyar Népköztársaság 

Belügyminisztere
Nyt.sz.: 2-1.427.
Kapják : Miniszterhelyettesek

B M . Párt Végrehajtó Bizottság Titkára 
Központi Főosztályok, önálló osztályok, 
országos parancsnokok, megyei/budapesti/ 
főosztályvezetők.
M .D.P.K.V . Adminisztratív Osztály vezetője.
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