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Tárgy: Belügyminisztérium személyi állományának üdültetése.

A Magyar Népköztársaság Alkotmánya biztosítja a  dolgozóknak a pihe
néshez és üdüléshez való jogát. Ennek az elvnek gyakorlati megvalósí
tása érdekében államunk a népgazdaság teherbíróképességétől függően 
az üdülési lehetőségek és az üdülésben résztvevők körének fokozatos 
bővítésére törekszik.

Az elmúlt év folyamán a BM Pártbizottság kezdeményezésére és segít
ségével a személyi állomány szociális ellátottságának helyzetét felülvizs
gáltattam. Megállapítottam, hogy:

1. A BM rendelkezésére álló üdülői férőhelyek lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a BM dolgozók a polgári életben dolgozókkal azonos 
arányban üdülhessenek.

2. A BM-i dolgozók megbecsülése, munkájuk elismerése jut kifejezésre 
abban, hogy valamennyi belügyi üdülőben biztosított a házastársak, 
illetve a gyermekes családok üdültetési lehetősége. Évenként je len
tős összeget fordítunk az ellátás és a kulturált elhelyezés színvonalá
nak növelésére. A BM üdülők igénybevétele mellett — korlátozott 
mértékben — lehetőség van arra is, hogy a  BM-i dolgozók a HM és 
SZOT üdülőibe kerüljenek beutalásra.

3. A BM üdültetési rendszerében és az évek során kialakult gyakorlatá
ban több fogyatékosság van. Az üdültetés rendje nincs megfelelően 
szabályozva, az adott lehetőségek nincsenek megfelelően kihasználva, 
ennek következményeként a. személyi állomány egy része hátrányos 
helyzetbe kerül.

4. Az üdültetés rendszerének szabályozására vonatkozó parancs hiánya 
azt eredményezte, hogy az üdültetést végző szerv és az üdülési be
utalók kiadására jogosult parancsnokok:
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— az általában érvényes elveket figyelmen kívül hagyták, így lehe
tőséget adtak arra, hogy egyesek évenként többször is beutalót 
kapjanak, mások — főleg az alacsonyabb beosztásúak — ritkán, 
vagy egyáltalán nem kerültek beutalásra,

— az üdültetést a legtöbb esetben csak szociális juttatásnak tekintet
ték és háttérbe szorult annak jutalmi jellege és az, hogy az üdü
lés elsősorban az állomány munkaképességének fenntartását és 
egészségvédelmét szolgálja. A beutalásoknál az egészségre ártal
mas munkakörben dolgozók helyzetét nem vették figyelembe,

— az üdülői beutalók odaítélését, adminisztratív kérdésnek tekin
tették, vagy egyáltalán nem is foglalkoztak azok szétosztásával,

— az állomány szabadságolási tervének elkészítésénél nem tartották 
be a BM I. és IV. Főcsoportfőnök 0012/1964. számú közös utasí
tásában előírtakat, nem vették figyelembe a szabadságon és szol
gálatban lévők arányait, így az igények jelentős hányada fősze
zonra korlátozódott, ami egyrészt az üdülők egyenletesen, minden 
időszakban történő kihasználtságát, másrészt a szolgálati felada
tok végrehajtását hátrányosan befolyásolta.

A rendelkezésre álló üdülők befogadóképességének beruházással tö r
ténő növelése a közeljövőben nem kerülhet megvalósításra. Ez a kö
rülmény még inkább indokolttá teszi lehetőségeink fokozottabb ki
használását. a meglévő fogyatékosságok felszámolását. Ennek érde
kében

m e g p a r a n c s o l o m :

Az üdültetés rendszerében és gyakorlatában érvényre kell juttatni az 
idevonatkozó kormányrendeletek előírásait. Az üdültetést úgy kell meg
szervezni és irányítani, hogy az eddiginél több BM-i dolgozó tudja sza
badságának egy részét üdülőben tölteni. Ennek érdekében:

— a BM-i dolgozó kedvezményes üdülésben általában évenként csak 
egyszer, 14 napos időtartammal vehet részt,

— aki

a) főszezonban üdültetésben részesült, az a következő évben — 
amennyiben más igénylő nincs — csak elő- és utóidényben 
utalható be,

b) külföldi csereüdültetésben részesült ugyanabban az évben 
üdülésben nem vehet részt.

— az üdültetésben való részvételt — ellenőrzés céljából — az I . és 
IV. Főcsoportfőnök 0012/1964. számú közös utasításával rend
szeresített „egyéni szabadságnyilvántartó lap”-ra fel kell jegyezni,

— hozzátartozó (férj, feleség, gyermek) csak az igényjogosulttal egy 
időben és ugyanazon üdülőbe utalható be. Az üdülőbe szülő, nagy
szülő nem utalható be még akkor sem. ha az igényjogosulttal kö
zös háztartásban él.
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Az üdülői férőhelyek elosztásának alkalmával az átlagon felül végzett 
munka mellett az egészségre ártalmas munkaköröket, a dolgozók egész
ségi állapotát is figyelembe kell venni.

A családos jellegű igények fokozottabb biztosítása érdekében a főszezon
ban — szolgálati és egészségügyi szempontok figyelembevétele mellett 
— azokat a dolgozókat kell üdültetésben részesíteni, akiknek szociális 
és munkakörülményeik ezt indokolttá teszik. Főszezonnak keli tekinteni 
általában az iskolai szünidővel egybeeső időszakokat.

Az egészségügyi beutalásoknál — elsősorban az ideggyógyászati és moz
gásszervi megbetegedések szempontjából pihenésre és kezelésre szorul
tak érdekében — az üdülők elő- és utóidényben történő lehetőségeit 
fokozottabban igénybe kell venni.

Orvosi javaslat alapján (SZTK terhére) történő és jutalom jellegű beuta
lások a kedvezményes üdülés lehetőségét nem befolyásolják. Egészség- 
ügyi és rendkívüli jutalmi alapon üdültetésre csak BM-i dolgozó utal
ható be.

BM polgári alkalmazottak üdültetését elsősorban SZOT üdülőkbe a szak
szervezet végzi. Polgári alkalmazott és az igényjogosult családtagja 
főszezonon kívül BM üdülőbe is beutalható.

Nyugállományúak igényjogosult hozzátartozóikkal együtt csak elő- és 
utóidényben üdülhetnek, ha a hivatásos állomány üdülési igényét már 
kielégítették.

Az éves üdültetési keretszámok megállapításáért, elosztásáért az üdül
tetés irányításáért, ellenőrzéséért és gyakorlati lebonyolításáért az 
I. Főcsoportfőnököt, az üdülési beutalóknak a parancsban meghatározot
tak szerinti elosztásáért és felhasználásáért, valamint azok nyilvántartá
sáért az illetékes parancsnokokat teszem felelőssé.

A parancsnokok a rendelkezésükre bocsájtott üdülői férőhelyek elosztá
sát bizottságilag — a pártszervezet titkárának bevonásával — végezzék.
A döntés joga a parancsnokot illeti meg.

Az I. Főcsoportfőnökség közvetlenül elégítse ki, illetve lássa el beutaló
val:

— az általam meghatározott beosztású vezetőket,

— hősi halottak hozzátartozóit,

— nyugállományúak igényeit,

— azokat, akik részére parancsnokuk (főszezonon kívülit ismételt 
üdültetést javasol.

Hétvégi üdültetés és a  víkend rendjét az I. Főcsoportfőnök szabályozza.
A BM I. Főcsoportfőnök parancsom gyakorlati végrehajtására adjon ki 
utasítást.
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Felkérem az MSZMP BM szervek pártbizottságait, pártvezetőségeit, 
hogy az üdültetés elveinek betartásához és megvalósításához nyújtsanak 
segítséget.

Jelen parancsomat a BM egész hivatásos állománya előtt ismertetni kell.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter

Kapják: Miniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Csoportfőnökök,
Országos parancsnokok,
Önálló és beosztott osztályvezetők, 
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, 
IM BV Országos Parancsnokság, 
Munkásőrség Országos Parancsnokság.

Készült: 150 példányban.
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