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A MAGYAR N ÉP KÖZ TÁ R S AS Á G  
BELÜGYMINI SZTERHELYETTESÉNEK

0022. számú
UTASÍTÁSA

Budapest, 1963. november hó 19-én

Tárgy: A belügyminisztériumi dolgozók lakás be- és kijelentőlapjai 
kitöltésének és kezelésének szabályozása.

A Belügyminiszter I. Helyettesének és a Magyar Népköztársaság Vezér
kari Főnökének a 10- 1 288/1960-as számú közös utasítása megszabja 
a BM állományába tartozó hadkötelesek nyilvántartásának és katonai 
szolgálat alóli mentesítésének rendjét. A vonatkozó rendeletek érte l
mében a BM tiszti, hivatásos, illetőleg továbbszolgáló tiszthelyettesi és 
tisztesi állományának nyilvántartását a BM személyzeti szervei vették 
át. A nyilvántartások átvétele szükségtelenné teszi, hogy az em lített 
személyek lakásváltoztatásuk esetén a be- és kijelentő lapok katonai 
szelvényeit kitöltsék.

A fentiek figyelembevételével a következőket rendelem el:

1. A BM állományában szolgálatot teljesítő tisztek, hivatásos, illetőleg 
továbbszolgáló tiszthelyettesek és tisztesek, valamint a hadköteles 
irodai rendfokozatú beosztottak a jövőben az állandó és ideiglenes 
lakás be-, és kijelentőlapok— a „Csak a 16 — 60 év közötti férfiak
nak és katonai igazolvánnyal rendelkező nőknek kell kitölteni” 
megjelöléssel ellátott — katonai szelvényeit lakásváltoztatásuk al
kalmával ne töltsék ki.

2. Továbbra is ki kell tölteni a be- és kijelentőlapok katonai szelvényeit 
a szerződéses és polgári alkalmazottaknak, valamint a sorozott állo
mány tényleges szolgálat ideje ala tt lakást változtató tagjainak. Ezek 
a személyek a foglalkozás bejegyzésére szolgáló rovatba a BM szer
ződéses, illetve BM polgári alkalmazott szöveget, a sorállományúak 
pedig bevonulásuk előtti foglalkozásukat kötelesek bejegyezni.

3 . A be- és kijelentő lapok egyes szelvényeinek szétosztásával foglal
kozó igazgatásrendészeti szervek a BM dolgozók lakás be- és kije
lentőlapjainak üres katonai szelvényeit semmisítsék meg, a szerző
déses és polgári alkalmazottak, valamint a sorozott állományúak 
katonai szelvényeit továbbra is továbbítsák az illetékes Kiegészítő 
Parancsnokságnak.
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Az 1. és 2. pontban foglaltaktól eltérően kitöltött be- és kijelentő
lapok beérkezése esetén állapítsák meg a be-, illetőleg kijelentkező 
személy szolgálati viszonyát, s a lapok kezelésénél ennek megfele
lően Járjanak el.

Ez az utasítás nem érinti azt a korábbi rendelkezést, mely szerint a be
osztottak lakásváltoztatásuk tényét parancsnokságuknak szolgálati 
jegyen is kötelesek jelenteni az állomány nyilvántartáson való átvezetése 
végett. 

Az illetékes parancsnokok kötelesek a lakásváltozásokat a személyzeti 
nyilvántartó szerveknek a  rendszeresített változásjelentéseken jelenteni. 
Jelen utasításom megjelenése napján lép hatályba, s azt a személyi állo
mány előtt ismertetni kell.

A 21034/1960. sz. alatt kiadott BM I I /I I - 3. osztályvezetői utasítás 
egyidejűleg hatályát veszti.

KŐRÖSI GYÖRGY s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettesek,

Főcsoportfőnökök,
Országos Parancsnokok és területi szerveik, 
Csoportfőnökök, osztályvezetőik,
Központi fő- és önálló osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik,
II /II- 3. osztályvezetők,
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.

Készült: 630 példányban.
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