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UTASÍTÁSA
a Belügyminisztérium személyi állományából politikai nézetük, magatartásuk miatt 

nem bírói ítélettel elbocsátottak ügyeinek felülvizsgálatáról

Budapest, 1990. február 6-án.

A Belügyminisztérium személyi állományából politikai nézetük, magatartásuk miatt nem 
bírói ítélettel elbocsátottak ügyeinek felülvizsgálata érdekében kiadom az alábbi

utasítást:

1. A BM Személyzeti Csoportfőnökség haladéktalanul vizsgálja felül azon személyek ügye
it, akiket a Belügyminisztérium és szervei személyi állományából:
a) az 5000/1946. (V. 19.) M. E. rendelet alapján,
b) 1945-1963. április 4. között politikai nézeteik miatt vagy
c) az 1956-os népfelkelés során vagy azzal összefüggésben tanúsított politikai magatar

tásuk miatt
bocsátottak el.

2. A felülvizsgálat elvégzésére bizottságot kell létrehozni, melynek vezetője a BM személy
zeti csoportfőnök, tagjait pedig maga választja meg.

3. A bizottság a nyilvántartások alapján gyűjtse ki az érintettek személyi anyagait. Tegyen 
javaslatot azon intézkedések megtételére, melyek a minisztérium hatáskörébe tartoz
nak, különösen a következőkre:
a) politikai ok miatt kényszernyugdíjazottak alacsony nyugdíjának rendezésére, emelé

sére;
b) új szolgálatiidő-igazolás kiadására azok részére, akiket minden igény kizárásával bo

csátottak el, és emiatt a BM-nél eltöltött időt nem számították be;

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/13/1990 /1



c) a szociális helyzetük alapján rászorultak segélyezésére;
d) a lefokozottak tartalékos rendfokozatának visszaadására az alábbi szabályok szerint:
- aki tiszthelyettesi rendfokozatban volt, és 8 általánosnál nincs magasabb iskolai 

végzettsége - maximum tartalékos zászlóssá;
- akit tiszthelyettesként bocsátottak el, és jelenleg középiskolai végzettsége van, 

tartalékos alhadnaggyá;
- aki elbocsátáskor tiszt volt, de csak 8 általános iskolai végzettsége van, az elbo

csátáskori rendfokozatába;
- aki tiszt volt, középiskolai végzettségű, tartalékos őrnaggyá;
- aki elbocsátásakor (lefokozásakor) alezredes vagy ennél magasabb rendfokoza

tú volt, azt a rendfokozatot kapja vissza, amit viselt.
A fentieket a már folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

4. Ezen utasítás, illetve az ebben foglalt rendelkezések alapján kapott jogosultságok nem 
befolyásolják a törvény alapján járó kártalanításokat, járandóságokat.

5. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba.

DR. GÁL ZOLTÁN s. k.,
belügyminisztériumi államtitkár

Készült: 500 példányban.
Kapják: elosztó szerint.
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