
BELÜGYMINISZTÉRIUM
IV/I . CSOPORTFŐNÖKSÉG BELSŐ HASZNÁLATRA!
Szám: 12-450/1985.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

SZEMÉLYZETI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 
33 /1985. számú

I N T É Z K E D É S E  

a Belügyminisztérium hivatásos és polgári állománya
adatainak védelméről

Budapest, 1985. IX. hó 12-n

A Belügyminisztérium szervei személyi állománya adatainak védel
méről szóló 38/1984. /XII.19./ BM Utasítás 4. pontjában kapott fel
hatalmazás alapján, - a BM I/I. csoportfőnökkel egyetértésben - 
kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az 1984 évi 12. számú tvr. lehetővé tette a település fejlesztési 
hozzájárulás bevezetését, azokban a településekben, ahol a fize
tésre kötelezhető lakosság többsége ezzel egyetért.

A tanácsok szakigazgatási szerveinek megkeresésére, a fizetésre kö
telezhető lakosság számának megállapításához, a Belügyminisztérium 
szervei hivatásos és polgári állományú dolgozóinak jövedelmi vi
szonyairól, lakóhelyi adatairól igazolás nem adható ki.

2. Ahol a település fejlesztési hozzájárulást bevezették és olyan 
BM dolgozóra is kiterjesztették, akinek az egy főre eső családi 
jövedelme nem haladja meg a 2.500,-Ft-ot vagy a vonatkozó jogsza-
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bályban megállapított kedvezményre jogosult, a mentesítés 
megállapításához az állomány tagjának kérelmére - a vonatkozó 
pénzügyi rendelkezések alapján - az átlagjövedelméről iga
zolás adható.

A mentességet, illetve kedvezményt a kiadott igazolás kére
lemhez történő csatolásával együtt az illetékes tanács szak- 
igazgatási szervétől lehet kérni.

3. Ezen adatvédelmi intézkedés ismertetésével egy időben a pa
rancsnokok hívják fel a személyi állomány figyelmét a tele
pülés fejlesztési hozzájárulás bevezetésének támogatására.

4. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

KISS Lajos 
r. vezérőrnagy 

főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 500 példányban
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,

államtitkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak,

Kapják: MSZMP BM Bizottság I. Titkára, pártbizottságok
titkárai,
főcsoportfőnök-helyettesek, 
csoportfőnökök, 
csoportfőnök-helyettesek,
BM KISZ Bizottság I. titkára,
Közalkalmazottak Szakszervezete BM Biz. titkára, 
Katonai Főügyészség Belügyi Főosztály vezetője,
BM Titkárság vezetője,
Országos /Kormányőrség, FRE/ parancsnokok,
HŐR kerület és ezredparancsnokok, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
Bp-i és megyei Rendőr-főkapitányságok vezetői, 
városi és kerületi rendőrkapitányságok, 
valamennyi pénzügyi és személyzeti szerv vezetője,

ÁBTL - 4.2. - 12 - 450 /1985/2

-  2 -



BELÜGYMINISZTÉRIUM
IV/I. CSOPORTFŐNÖKSÉG BELSŐ HASZNÁLATRA!
Szám: 12-450/1985.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

SZEMÉLYZETI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

3 /1985. számú

I N T É Z K E D É S E

a Belügyminisztérium hivatásos és polgári állománya.
adatainak védelméről

Budapest,

1985. IX. hó 12-n.A Belügyminisztérium szervei személyi állománya adatainak védel
méről szóló 38/1984. /XII.19./ BM Utasitás 4. pontjában kapott fel
hatalmazás alapján, - a BM I/I . csoportfőnökkel egyetértésben - 
kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az 1984 évi 12. számú tvr. lehetővé tette a település fejlesztési 
hozzájárulás bevezetését, azokban a településekben, ahol a fize
tésre kötelezhető lakosság többsége ezzel egyetért.

A tanácsok szakigazgatási szerveinek megkeresésére, a fizetésre kö
telezhető lakosság számának megállapításához, a Belügyminisztérium 
szervei hivatásos és polgári állományú dolgozóinak jövedelmi vi
szonyairól, lakóhelyi adatairól igazolás nem adható ki.

2. Ahol a település fejlesztési hozzájárulást bevezették és olyan 
BM dolgozóra is kiterjesztették, akinek az egy főre eső családi 
jövedelme nem haladja meg a 2.500,-Ft-ot vagy a vonatkozó jogsza-
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bályban megállapított kedvezményre jogosult, a mentesítés 
megállapításához az állomány tagjának kérelmére - a vonatkozó 
pénzügyi rendelkezések alapján - az átlagjövedelméről iga
zolás adható.

A mentességet, illetve kedvezményt a kiadott igazolás kére
lemhez történő csatolásával együtt az illetékes tanács szak- 
igazgatási szervétől lehet kérni.

3. Ezen adatvédelmi intézkedés ismertetésével egy időben a pa
rancsnokok hívják fel a személyi állomány figyelmét a tele
pülés fejlesztési hozzájárulás bevezetésének támogatására.

4. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

Készült: 500 példányban
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,

államtitkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak,

Kapják: MSZMP BM Bizottság I. Titkára, pártbizottságok
titkárai,
főcsoportfőnök-helyettesek, 
csoportfőnökök, 
csoportfőnök-helyettesek,
BM KISZ Bizottság I. titkára,
Közalkalmazottak Szakszervezete BM Biz. titkára, 
Katonai Főügyészség Belügyi Főosztály vezetője,
BM Titkárság vezetője,
Országos /Kormányőrség, FRE/ parancsnokok,
HŐR kerület és ezredparancsnokok, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
Bp-i és megyei Rendőr-főkapitányságok vezetői, 
városi és kerületi rendőrkapitányságok, 
valamennyi pénzügyi és személyzeti szerv vezetője,
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