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19/1972. számú 

BELÜGYMINISZTERI PARANCS 
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Budapest, 1972. évi október hó 5-én.

A 19/1972. számú belügym iniszteri parancs végrehajtására az 
alábbi

u t a s í t á s t
adjuk ki:

1. A m iniszteri parancsban m eghatározott feladatok végrehaj
tása érdekében az illetékes vezetők, parancsnokok:

a) Szervezzék meg a nyugdíjasokkal és az elhalálozottak hoz
zátartozóival való rendszeres törődést.

Fokozott figyelemmel foglalkozzanak:
-  a Belügym inisztérium  hősi halottjai hozzátartozóival, 

nemzeti gondozottakkal;
-  szolgálati halottá, a Belügym inisztérium  és testü le tei 

halottjává nyilvánítottak hozzátartozóival;
-  nyugállom ányú tábornokokkal, ezredesekkel, csoport

főnöki, főkapitányi (ezzel azonos, vagy magasabb) be
osztásból nyugállom ányba helyezettekkel;

-  Vörös Csillag Érdemrend, vagy ennél magasabb rang
sorolású kitüntetéssel rendelkezőkkel;
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-  azokkal a nyugdíjasokkal és hozzátartozóikkal, akik 
életkoruknál, egészségi állapotuknál, szociális, családi 
vagy egyéb körülm ényeiknél fogva erre fokozottabban 
rá vannak utalva;

-  a rokkantsági nyugállom ányba helyezettekkel. A rok
kantság megszűnése és a nyugellátás beszüntetése ese
tén haladéktalanul intézkedjenek a szolgálatra való 
egészségügyi alkalmasság elbírálására, az orvosi felül
vizsgálat eredm ényétől függően a szolgálatba állításra, 
vagy a polgári életben történő elhelyezésre.

b) A -B M- és a fegyveres erők k lubjai [BM és az MN (helyőrségi) intézményei] keretében nyújtsanak 
segítséget közös, illetve belügyi nyugdíjas klubok meg
szervezéséhez és működéséhez, biztosítsák a működéshez 
szükséges feltételeket. A klubok keretei között segítsék elő 
a nyugállom ányúak és családtagjaik kulturális igényeinek 
kielégítését, politikai tájékoztatását.

c) A szervezett létszámon felüli m unkaerőt igénylő időszakos 
feladatok megoldásánál elsősorban a rra  alkalmas, m unka
képes, szociális körülm ényeiknél fogva ráu ta lt belügyi 
nyugdíjasokat alkalmazzanak.

A nem  belügyi szerveknél is segítsék elő a belügyi nyug
díjasok foglalkoztatását, kisegítő m unkakörbe történő he
lyezését.

d) Időnként hívják meg a nyugdíjasokat elvtársi beszélgeté
sekre, a szervnél rendezett jelentősebb ünnepségekre kul
turális rendezvényekre.

 
2. A nyugdíjasok és igényjogosult hozzátartozóik, valam int az 

elhalálozottak özvegyei és önálló keresettel nem  rendelkező 
gyerm ekeik szám ára a Belügym inisztérium  egészségügyi, szo
ciális és kulturális intézményei szolgáltatásainak igénybevé
telét az érvényben lévő parancsok és utasítások szerint kell 
biztosítani.

3. A m iniszteri parancs 2/c) pon tja alá tartozók körülményeinek 
figyelemmel kísérését a lakhely szerin t  i lle tékes kiegészítő 
parancsnokságokkal együttm űködésben kell megoldani.

-  8 -



4. A Belügyminisztérium  és szervei nyug 
lálozottak hozzátartozóinak esetenkénti

nyugdíjasainak 
kénti segélyezése:ezés e :

és az elha-

a) Segélyezésre csak indokolt esetben,  elsősorban a váratla
nul bekövetkezett nagyobb anyagi m egterhelés (haláleset, 
súlyos betegség, elemi csapás stb.), valam int kiskorú gyer
mekek eltartásával kapcsolatos nehézségek, illetve kedve
zőtlen szociális körülm ények esetén kerülhet sor.
A segélyezés a szervek  rendelkezésére bocsátott, illetve 
a központi segélykeretből történik. A hősi halottak hozzá
tartozói és a nemzeti gondozottak segélyezését a központi
keretből kell biztosítani.  

b) A parancs 4. pontjában megjelölt szervek vezetői megfe-
lelő vizsgálat és indokoltság alapján a nyugdíjasokat és az
elhalálozottak hozzátartozóit 1 5 0 0 -  F t összegig részesít-

Súlyosabb szociális helyzet esetén, amikor az összkörülmények 
ennél magasabb összegű segély k iutalását indo

kolják, a javaslatot a IV. Főcsoportfőnökség Szociális Al
osztályának kell megküldeni. A javaslat tartalm azza a 
nyugdíjas (hozzátartozó) szociális és családi helyzetét, 
a  családtagok számát és jövedelmét, a segélyezés indoko
lását, a javasolt segély összegét.

c) A parancsnokok a segélyezéseknél vegyék figyelembe azo
kat is, akik anyagi tám ogatást nem kértek, de körülm é
nyeiknél fogva rá  vannak utalva. A megalapozatlan kérel
m eket hatáskörükben utasítsák el.

5. A BM központi szervek titkárságai, az országos parancsnok
ságok és megyei rendőr-főkapitányságok személyügyi osztá
lyai a szerv hatáskörébe tartozó nyugdíjasokról és az elhalá
lozottak jogán ellátásban részesülő hozzátartozókról vezesse
nek karton nyilvántartást.
A nyilvántartás a személyi adatokon kívül tartalm azza a szo
ciális és családi körülm ényekre, a jövedelem re vonatkozó leg
fontosabb adatokat, a velük kapcsolatban te tt intézkedéseket, 
a keletkezett iratok ira ttá ri számát.
A nyilvántartásba vételt 1973. február 28-ig végre kell ha j
tani.
Lakhelyváltozás esetén a nyilvántartó  kartont a m iniszteri 
parancs 5. pontja szerint illetékes belügyi szervhez kell to
vábbítani.

hetik segélyben.
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6. A BM IV. Főcsoportfőnökség Szociális Alosztálya:   

a) A hatáskörile g i l l etékes, valam int az igényjogosultságok 
kielégítésében é rin tett szervekkel együttm űködésben köz
vetlenül foglalkozzon a hősi  h a lo tta k  hozzátartozóival, 
nemzeti gondozottakkal. csoportfőnöki, fő k ap itán y i (ezzel 
azonos, vagy magasabb) beosztásból nyugállom ányba he
lyezettekkel. Segítse gondjaik megoldását, indokolt esetben 
kezdeményezze anyagi tám ogatásukat.

b) Véleményezze, szükség esetén vizsgálja és koordinálja a 
hatáskörébe u talt kivételes nyugellátásra, nyugdíjemelésre, 
nemzeti gondozásra, szociális segélyezésre irányuló javas
latokat, kérelmeket, gondoskodjon azok döntésre történő 
előkészítéséről, a szükséges intézkedések megtételéről.

c) Az illetékes szervekkel együttm űködésben vizsgálja és in 
tézze a párt- és kormányszervekhez, valam int a minisz
térium  vezetőihez forduló nyugdíjasok és hozzátartozók 
kérelmeit.

d) A m iniszteri parancsban és jelen végrehajtási utasításban 
m eghatározott szociálpolitikai feladatok végrehajtásához
a szervek részére nyújtson segítséget.

e) Az a) alpontban felsoroltakról a feladatkörébe u talt szo
ciális intézkedésekről, valam int a központi szociális segély
keret felhasználásáról vezessen nyilvántartást.
Lássa el a szerveket nyilvántartó  kartonnal.

7. A m iniszteri paranc sb a n  m eghatározott n y u g d íja s  bizottsá
gokat 1973. február 28-ig létre  k e ll  hozni azokon az országos 
parancsnokságokon és rendőr-főkapitányságokon, ahol a 
nyugdíjasok és az ellátásban részesülő hozzátartozó k  száma 
m eghaladja az 50 főt.
a) A bizottságok az alábbi összetételben m űködjenek:

Elnök: a szerv parancsnoka által m egbízott hivatásos állo
m ányú beosztott.

Tagjai: 3- 7 fő nyugdíjas.
b) A nyugdíjas bizottságok tag jait kellő politikai felkészült

séggel és tapasztalattal rendelkező nyugdíjasok közül kell 
kiválasztani, a szerv vezetője -  a pártbizottság titkárával 
egyetértésben -  kérje fel őket a közreműködésre.

c) A nyugdíjas bizottságok m unkájukat az elnök irányításá
val végezzék.
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M űködjenek közre a nyugdíjasok (hozzátartozók) élet és 
szociális körülm ényeinek figyelemmel kísérésében, a velük 
való kapcsolat fenntartásában. Szervezzék és segítsék elő 
a nyugdíjas családok, betegek, kórházban ápoltak látogatá
sát. K onkrét tevékenységüket a szerv parancsnoka által 
jóváhagyott feladatterv  alapján végezzék.

d) A szervek parancsnokai kérjék fel az illetékes párt- és 
KISZ szervezeteket a nyugdíjas bizottságokban történő 
közreműködésre.

e) A -BM központi szerveinél nyugdíjas bizottság létrehozása 
nem -kötelező. Ahol nyugdíjas bizottságok nem m űködnek 
a m iniszteri parancsban m eghatározott feladatokat a párt- 
és KISZ szervezetekkel együttm űködésben a parancsnok 
által kijelölt hivatásos állományú beosztott végezze.

8. A BM I/I . csoportfőnök:

-  A szervek nyugdíjas létszáma alapján 1973. január hó 1- 
től gondoskodjon a szervek részére szociális segélykeret 
megállapításáról. A segélyek kiutalásának és elszámolásá
nak, valam int a nyugdíjas bizottságok tagjai hivatalos te
vékenysége során felm erült költségek (útiköltség, napidíj 
stb.) m egtérítésének rendjét hatáskörében szabályozza.

-  A nyugdíjasok és az elhalálozottak hozzátartozói külön
böző jogszabályokban, parancsokban és utasításokban 
rögzített igényjogosultságairól, azok megszerzésének fel
tételeiről és m ódjáról az érdekelt szervekkel együttm űkö
désben készíttessen tájékoztatót és intézkedjen, hogy azt 
a nyugdíjm egállapító határozattal egyidőben küldjék meg 
a nyugdíjas részére.

9. A személyügyi, pénzügyi és anyagi szervek vezetői gondos
kodjanak a m iniszteri parancsból és végrehajtási utasításból 
rájuk  háruló feladatok megszervezéséről és folyamatos végre
hajtásáról.

A távollévő m iniszterhelyettes 
helyett

Dr. LANTOS JÓZSEF s. k., GALAMBOS  JÓZSEF  s. k .
r. ezredes r. vezérőrnagy

főcsoportfőnök-helyettes m iniszterhelyettes
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