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Az utóbbi években a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Mi
nisztérium szervei közötti együttműködés -  a szakmai feladatok 
eredményes végrehajtása érdekében -  megfelelő mértékben szabá
lyozásra került. Ugyanakkor a két minisztérium szervei között a 
személyi állomány élet- és szolgálati viszonyait, továbbá a belügyi 
és honvédelmi érdekeket közvetlenül érintő egyéb kérdésekben az 
egyeztetett és együttes állásfoglalások kialakításánál az együttmű
ködés esetleges, ezért nem felel meg a két tárca közös érdekei ha
tékony érvényesítésének.

Az együttműködés hiányosságai következtében egyrészt a sze
mélyi állomány körében sok esetben figyelemre méltó feszültség 
jelentkezik, másrészt a két testület társadalmilag indokolt közös 
érdekei más szerveknél nem érvényesülnek a szükséges hatékony
sággal.

A belső viszonyok hasonló szabályozásának igénye, továbbá a 
közös érdekeink érvényre juttatása érdekében a Belügyminiszté
rium és a Honvédelmi Minisztérium szervei együttműködésének 
rendjét a következők szerint állapítjuk meg.

1. §.

(1) A Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium szer
veinek főnökei, vezetői (a továbbiakban: főnökök) -  az általuk 
irányított szakterületet illetően -  az állomány élet- és szolgálati 
viszonyait érintő személyi, anyagi, pénzügyi, kommunális, szociá-
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lis, kulturális és fegyelmi vonatkozású kérdésekben kötelesek egy
mással szorosan együttműködni. Az együttműködés célja az, hogy 
az egyes szakterületeken a feladatok végrehajtásával, valamint az 
állomány élet- és szolgálati viszonyai szabályozásával kapcsolatos 
kérdések -  a feladatok és a szolgálat jellegéből eredő indokolt el
térésekkel -  a lehetőség szerint azonos elvi alapon, egymással össz
hangban kerüljenek megállapításra.

(2) Az együttműködési kötelezettség kiterjed a más miniszté
riumoknak és országos hatáskörű szerveknek, a Belügyminiszté
rium és a Honvédelmi Minisztérium közös érdekeit érintő terveze
teivel, elgondolásaival vagy egyéb megnyilvánulásaival kapcsolatos 
álláspontok és vélemények egyeztetésére annak érdekében, hogy a 
közös érdekű kérdésekben az összehangolt álláspontok kialakítása 
biztosítható legyen.

2. §.

Az együttműködés form ái:
a) a javaslatokról, elgondolásokról történő tájékoztatás;

b) a két minisztérium szervei közötti közvetlen munkakapcso
lat során történő konzultációk, tapasztalatcserék;

c) a belső rendelkezések (utasítások, parancsok, intézkedések, 
stb.) tervezeteinek véleményezésre, egyeztetésre való kölcsönös 
megküldése;

d) a más minisztériumok és országos hatáskörű szervek jog
szabály-tervezeteinek véleményezésével kapcsolatos egységes állás- 
foglalás kialakítása;

e) a fontosabb értekezletekre (megbeszélésekre) történő köl
csönös meghívás, együttes értekezlet tartása ;

f) együttes rendelkezések (rendeletek, utasítások, parancsok, 
stb.) kidolgozása és kiadása;

g) a felsőbb párt- és állami szervek részére történő közös elő
terjesztések kidolgozása:

h) a kiadott rendelkezések kölcsönös megküldése.

3. §.

A két minisztérium szervei közül az a szerv kezdeményezi az 
együttműködést, szervezi és koordinálja a végrehajtást, amelyik
nek a főnöke hatáskörénél fogva az adott ügyben döntésre vagy 
döntés céljából előterjesztésre jogosult, illetve kötelezett.

4. §.

(1) A főnökök az együttműködés során kialakított állásponto
kat, véleményeket döntéseik során vegyék figyelembe. Eltérő állás- 
foglalások és vélemények azonban a főnököket döntéseik meghoza
talában nem kötik.
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(2) Ha az együttműködésre kötelezettek között elvi fontosságú 
vagy egyébként jelentős kérdésben véleménykülönbség adódik és 
az a feladat eredményes végrehajtását veszélyezteti, ezt a körül
ményt az elöljáróiknak jelenteni kötelesek.

5. §.

(1) Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az utasítást a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Mi
nisztérium vezető beosztású állománya előtt -  osztályvezetőig be
zárólag -  kell kihirdetni.

BENKEI ANDRÁS s. k., CZIN EG E LA JO S s. k.,
belügym inisz ter vezérezredes

honvédelm i m in isz te r

Készült: 190 példányban.
Kapják: állam titkár elvtárs, 

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők.
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