
BELÜGYMINISZTÉRIUM.
Szám: 10- 22/5/1958.

Szigorúan titkos!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

5. sz. UTASÍTÁSA.

Budapest, 1958. évi július hó 14-én.

Létre kell hozni a ”BM. Szociális Csoportot”, amely országos 
hatáskörrel végzi feladatát a Személyzeti Miniszterhelyettes 
irányításával.

1./  A Szociális Csoport feladatát és szervezeti felépítését 
a következőkben határozom meg:

Feladat:

a./ A BM. hősi halottai hozzátartozóinak, valamint a sebe
sültek szociális ügyeinek intézése.

b./ A régi párttagokkal foglalkozó bizottság javaslata 
alapján, a belügyi szervek állományába tartozó régi 
párttagokkal és a munkásmozgalomban részt vett elvtár
sakkal kapcsolatos szociális kérdések megoldása#

c./ A tartósan beteg belügyi beosztottakkal kapcsolatos 
szociális kérdések intézése#

d./ Orvosi vélemény alapján, csak könnyű belső szolgálat
ra alkalmas belügyi beosztottak megfelelő beosztásba, 
helyezésének elősegítése.

e./ A belügyi szervek kötelékéből leszerelt beosztottak 
polgári életben való elhelyezkedésének elősegítse, 
- beleértve a fegyelmi úton elbocsátottakat is.

f./ Az egészségi állapotuk alapján belügyi szolgálatra al
kalmatlan beosztottak leszerelésével kapcsolatos szo
ciális kérdések megoldása.

g./ A nyugállományba helyezett belügyi tisztek szociális 
ügyeinek intézése.

ÁBTL - 4.2. -10-22/5/1958 /1



- 2 -

A csoport szervezeti felépítése és létszáma:

csoportvezető 1 fő
előadó 4 fő
admin. gépíró 1 fő 

Összesen: 6 fő.

2./  A Szociális Csoport felállítása a parancsnokok /vezetők/ 
szociális ügyekben gyakorolt hatáskörét nem csorbítja, 
illetve ilyenirányú feladataikat nem szünteti meg, így 
nem érintik a parancsnokok /vezetők/ segély-, illetmény
előleg stb. kiutalási jogát.

5./ A Személyzeti Miniszterhelyettes a BM. Szociális Csoport 
“Működési Szabályzat“-át saját hatáskörében hagyja jóvá.

4. / A Terv és Pénzügyi Főosztály vezetője az 1958-as évre biz
tosítson 200.000 forintot a Szociális Csoport részére, 
amely felett rendelkezési joggal a személyzeti miniszter
helyettest bízom meg.

5. / A Szociális Csoport pénzügyi szükségletét a továbbiakban
a költségvetés keretében kell biztosítani.

6. / A Gazdasági Miniszterhelyettes gondoskodjon arról, hogy
bizonyos számú tartalék lakáskontingens álljon a Szociális 
Csoport rendelkezésére. A lakáskiutalások indokoltságát a 
Személyzeti Miniszterhelyettes döntse el, egyetértésben 
az Anyagi Miniszterhelyettessel.

 Biszku Béla. sk.
 belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak
Országos Parancsnokok
Központi fő és önálló osztályok vezetői
Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányok

ÁBTL - 4.2. -10-22/5/1958 /2


