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2/1981. számú

UTASÍTÁSA
a katonai ügyészi szervek és a belügyi vezetők együttműködéséről

Budapest, 1981. évi november hó 17-én.

A jogalkalmazás jogpolitikai irányelveinek következetes érvényre 
juttatása, a jogalkalmazó szervek vezetési és irányítási színvonalá
nak fokozása, tevékenységük összehangolása, valamint a belügyi 
és katonai igazságügyi szervek között eddig kialakult eredményes 
együttműködés továbbfejlesztése és szélesítése érdekében a bel
ügyminiszter elvtárs újra szabályozta a 24/1981. sz. parancsában 
a BM vezetők együttműködési kötelezettségét a katonai igazság
ügyi szervekkel.

A belügyminiszteri parancs maradéktalan végrehajtása, a katonai 
ügyészi szervek és a BM vezetők, valamint a pártpolitikai szervek 
munkatapasztalatainak, az információcserének, a jogi megelőző 
munkának kiszélesítése érdekében — az alapvető célok változtatás 
nélküli megvalósítása mellett — a katonai ügyészek kiemelt fon
tosságú feladatként kezeljék kapcsolatuk alakítását. Kötelesek 
mindent megtenni annak érdekében, hogy az együttműködés haté
konyabban segítse elő a jogszabályok egységes értelmezését, alkal
mazását, a törvényességért való felelősség növelését.

1. A katonai ügyészi szervek számára az együttműködés szervezeti 
kereteit és tartalmi követelményeit a Magyar Népköztársaság 
katonai ügyészi szervezetéről rendelkező 5/1975. sz. legfőbb 
ügyészi utasítás határozza meg. Ennek figyelembevételével:
a) a Belügyminisztérium egészét érintő, vagy különösen jelen

tős kérdésekben az együttműködés, a katonai főügyész ha
táskörébe tartozik.

b) A BM központi szerveit, főcsoportfőnökségeit, a BM Kor
mányőrség Parancsnokságát és a BM Határőrség Országos 
Parancsnokságát illetően az együttműködés a Katonai Fő
ügyészség belügyi főosztályvezetőjének hatásköre.

c) A területi katonai ügyészségek vezetői az ügyészség illeté
kességi területén biztosítják az együttműködést. Ennek ter
vezése általában a megyei rendőr-főkapitányság, határőrke
rület parancsnokság szintjén történik, de a tevékenységet az 
alárendelt szervekre és egységekre is ki kell terjeszteni.

Az együttműködés terjedjen ki: a megelőzésre, a jogszabályok
nak a jogalkalmazás jogpolitikai elveinek megfelelő helyes al
kalmazására, a jogi felvilágosítás, a jogpropaganda különböző 
formáinak felhasználására, a bűnüldöző tevékenységre, az ok
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feltárásra, a tapasztalatok rendszeres gyűjtésére, hasznosításá
ra, az információk cseréjére.

Ennek végrehajtása során:

2. A Katonai Főügyészség BM Főosztály vezetője:
— Vizsgálatok tartását javasolja és igény esetén gondoskodik 

a katonai ügyészségek BM osztályainak a vizsgálatokban 
történő közreműködéséről.

— Elkészíti a BM hivatalos kiadványaiban közzétételre terve
zett összefoglalókat, elemzéseket.

— Közreműködik a jogi propaganda fő irányainak és tartalmi 
követelményeinek meghatározásában.

— Részt vesz a BM főcsoportfőnökségeire, a BM központi szer
veire és országos hatáskörű szerveire kiterjedő együttműkö
dési tervek elkészítésében.

— A BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség igénye 
esetén gondoskodik arról, hogy — a lehetőségekhez ké
pest — a BM Főosztály ügyészei résztvegyenek a tanintézeti 
és szakmai továbbképzés keretén belül tartandó jogi isme
retterjesztésben.

3. A katonai ügyészség vezetője, illetőleg a területileg illetékes ka
tonai ügyész, az ügyészség illetékességi területén az alábbiak 
szerint biztosítsa az együttműködést:
— Folyamatosan tartson kapcsolatot az illetékes belügyi veze

tőkkel és pártszervekkel.
— Legyen tájékozott az illetékességi területén levő BM szervek 

törvényességi és fegyelmi helyzetéről.
— Ismerje a parancsnoki hatáskörbe tartozó bűncselekménye

ket és szükség szerint nyújtson segítséget azok törvényes 
elbírálásában. Évente értékelje az illetékességi területén 
működő BM szervek törvényességi helyzetét és szükség ese
tén kezdeményezze a hatályos együttműködési tervek ki
egészítését. Mind a munkatervek elkészítésénél, mind az ál
talános felügyeleti vizsgálatok tervezésénél vegye figyelem
be a belügyi vezetők javaslatait.

— Nyújtson segítséget az okfeltáró és elemző munkához, a 
megelőzést szolgáló intézkedések kidolgozásához. Javaslatai
val járuljon hozzá az illetékességi területén levő, BM 
szervekre vonatkozó közös feladatok meghatározásához.

— Kétévenként tegyen javaslatot a közös tevékenység további 
feladatainak meghatározására és segítse azok végrehajtá
sát.

4. Az együttműködési tervek elkészítésére vonatkozó feladatok:
— Amennyiben a BM központi szerveit, a főcsoportfőnöksége

ket, a BM Kormányőrség Parancsnokságát és a BM Határ
őrség Országos Parancsnokságát érintően az illetékes bel-
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ügyi vezető valamennyi alárendelt szervére kiterjedő 
együttműködési terv készítését kezdeményezi, annak össze
állításában a Katonai Főügyészség BM Főosztálya működik 
közre.

— A katonai ügyészség az illetékességi területén levő BM 
szervekre vonatkozóan — az alárendelt egységekre is ki
terjedő — együttműködési tervet köteles készíteni.

— Két vagy több katonai ügyészség együttműködésének ös
szehangolása — ideértve az együttműködési tervek összeál
lítását is — annak a katonai ügyészségnek a feladata, 
amelynek illetékességi területén a magasabb szerv székhe
lye van.

— Az együttműködési terveket tartalmilag és szerkezetileg a 
24/1981. sz. belügyminiszteri parancs 1. pontjában foglal
taknak megfelelően, naptári évek szerint 5 éves tervidő
szakra évenkénti bontásban kell elkészíteni. A tervkészítés 
kezdeményezése a parancsnok kötelezettsége, de ha a pa
rancsnoki kezdeményezés elmarad, a katonai ügyészség ve
zetője szorgalmazza a tervek összeállítását.

— Az együttműködés összehangolása érdekében a katonai 
ügyészségek kötelesek egymás rendelkezésére bocsátani 
minden olyan tapasztalatot, tényt és adatot, amelyek a terv- 
készítésért felelős katonai ügyészség részére szükségesek 
lehetnek.

— A katonai ügyészségek vezetői az együttműködés szervezé
sénél igényeljék a katonai bíróságok közreműködését. Kívá
natos, hogy közös, a feladatokat és felelősöket azonban vilá
gosan elhatároló tervek készüljenek.

5. A katonai ügyészségek vezetői gondoskodjanak arról, hogy egy- 
egy kiemelkedő elvi jelentőségű ügy gyakorlati és elméleti ta
pasztalatai a személyi állomány jogismeretének növelése érde
kében a belügyi sajtóban közzétételre kerüljön. Az ilyen irányú 
cikkeket jóváhagyás végett a Katonai Főügyészségre fel kell 
terjeszteni.

6. A katonai ügyészségek éves jelentésükben kötelesek beszámol
ni az utasításban foglaltak végrehajtásáról.

7. Felkérem az MSZMP Katonai Igazságügyi Szervek Pártbizott
ságát és a pártalapszervezeteket, hogy nyújtsanak segítséget a 
célkitűzések maradéktalan végrehajtásához.

DR. BÍRÓ GYÖRGY s. k.,
vezérőrnagy

Készült: 420 példányban.
Kapják: a 24/1981. sz. belügyminiszteri parancs elosztója szerint.
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