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Tárgy: A Belügyminisztérium személyi állományának összeírása 
az országgyűlési és a tanácsválasztásokkal kapcsola
tosan.

1958. novemberében országgyűlési és tanácsválasztások lesz
nek. Az ezzel kapcsolatos kormányrendelet alapján

elrendelem: 

1./ A névjegyzékek összeállítását a Belügyminisztérium is
koláin, tanalakulatainál, laktanyaszerű elhelyezésben 
lévő elvtársaknál az állománytáblázat alapján az ille
tékes parancsnokságok saját hatáskörükben végezzek el. 
Ugyancsak az illetékes parancsnokságok állítsák össze 
a névjegyzékeket a HŐR., és BM. Karhatalmi zászlóaljak
nál, alakulatoknál, valamint a Büntetésvégrehajtás Or
szágos Parancsnoksága meghatározott egységeinél.

A katonai választókerületek egységeinek parancsnokai 
igazítsák el beosztottaikat arra vonatkozóan, hogy nem ' 
lakóhelyükön, hanem a szolgálati helyeiken /tanalakulat, 
laktanya, stb*/ lesznek Összeírva, s hogy az összeíráso
kat, valamint a választási névjegyzékek elkészítését a 
parancsnokságok fogják elvégezni.
A parancsnokságok által összeállított névjegyzékekben 
a tanács végrehajtóbizottságai, vagy általuk megbízott 
személyek nem tekinthetnek be, az összeírásra vonatkozó 
adatokat részükre kiadni nem szabad. A névjegyzékeket az 
önálló /: katonai :/ választókerületet képező alegységek 
parancsnokai őrizzék meg.

2./ Az előző pontban foglaltak kivételével a Belügyminisz-
térium és alárendelt szerveihez tartozó minden elvtár
sat - a polgári személyekkel azonos módon - állandó lak
helyükön a tanácsszervek írják össze.

 Az összeíró lapokra a " foglalkozás " c. rovatban a 
rendfokozatot beírni nem szabad, helyette tisztviselő, 
vagy közalkalmazotti foglalkozást kell feltüntetni.
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Az összeírás időpontjában szeptember 15.- és 23.-a kö
zött állandó lakásuktól ideiglenesen távol /: szolgála
ti úton, kórházban, üdülőben, stb.:/ tartózkodó elvtár
sak - ha. a. lakóhelyükön kiadott összeíró lap kitöltésére 
nincsen módjuk - bír ük meg hozzátartozójukat az össze- 
írólap kitöltésével, hogy az összeírásból senki sem ma
radjon ki.

3./ Az összeírólapok kitöltése után október 9- és 16.-a kö
zött az ideiglenes választói névjegyzék közzétételekor 
a Belügyminisztérium minden beosztottja győződjön meg 
arról, hogy neve a névjegyzéken szerepel-e, mert fontos 
állampolgári kötelességének a választások alkalmával 
csak az tehet eleget, akit a névjegyzékre felvettek.

4./ A Belügyminisztérium katonai választókerületeinél a vá
lasztási munkák központi irányítását a. B.M. Titkársága 
végezze.

5./ Jelen utasításomat a teljes személyi állomány előtt 
ismertetni kell*

 Földes László s.k.
 miniszter első helyettese.

Kapják: elosztó szerint.
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