
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Művelődési Ház Szolgálati használatra!

Iktatószám: 52-107/1980.

K Ö R L E V É L

T árgy: a BM Művelődési Ház látogatásának rendjéről és az új láto
gatási jegyek kiadásáról

Hivatkozva az 52-10/1975. számú körlevélben foglaltakra, értesí
tem Vezető /Parancsnok/ elvtársat, hogy a BM MH Parancsnoksága
új látogatási jegyeket ad ki a BM budapesti szervei részére.
A kiadás gyors és zavartalan lebonyolítása céljából az alábbiak-
ról tájékoztatom:

1. A Belügyminisztérium Művelődési Házának látogatására jogosul
tak:
a./ A fegyveres erők és testületek, a TOP és alárendelt buda

pesti szerveik hivatásos, kinevezett és szerződéses polgá
ri állományának aktív és nyugállományú tagjai, 2 fő vendég
behozatali joggal.

b./ A BM MH Parancsnoksága által kiadott 5,- és 200,- Ft-os, 
érvényes látogatási jeggyel rendelkezők, vendégbehozatali 
jog nélkül.

2. Ö tforintos látogatási jegyet kaphatnak:
a./ Az 1/a pontban felsoroltak közös háztartásban élő házastár

sa, gyermekei 10 éves kortól önálló keresővé válásukig,
/BM MH-ba és MN MH-ba érvényes./

b./ Az illetékes BM szerv vezetőjének javaslata alapján a BM 
tartalékos tisztek és a 3 éves szolgálati idővel rendelke
ző önkéntes rendőrök /BM MH-ba történő belépésre jogosít/.

3. Kétszázforintos látogatási jegy igényelhető:a./Az 1/a pontban felsoroltak kérése alapján az önálló kere
settel rendelkező közvetlen családtagjaik részére.

b./ A BM szervek munkáját hatékonyan támogató polgári szemé
lyeknek az illetékes BM szerv vezetőjének írásbeli javas
lata alapján.

4. Az új látogatási jegyek kiadásának ideje, rendje :
a./ Az 5 naptári évre szóló ötforintos látogatási jegyeket 

- 1980. december 1. é s  1981. január 31. közötti időszak
ban a BM M H  titkársága adja ki, ellenértékét átvételkor 
kell kiegyenlíteni. A további kiadás minden hét csütörtö
ki napján 14,oo órától a BM MH színházpénztárában történik.
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b. / A 200,- Ft-os látogatási jegyek árát átvételkor, illetve
évenkénti érvényesítéskor a BM MH pénztárába kell befizet
ni.  

5 . A látogatási jegyek igénylésének, a jogosultság m egállapításá
nak, érvényesítésének és nyilvántartásának módja: 
a./ A BM MH Parancsnokságától az 1. pontban felsorolt szervek 

vezetői a beosztottak jogosult közvetlen családtagjai ré
szére írásban igénylik a szükséges bianco látogatási je
gyet.

b ./ Az igényjogosultság megállapítását, a látogatási jegy név
reszóló kiállítását, érvényesítését az igénylő szerv végzi.

c. / A kiadott látogatási jegyekről nyilvántartás vezetendő az 
alábbi adatokkal: Név; látogatási jegy száma; szig. szá m  
/14 éven aluli gyermekeknél szül. év/; jogosultság alapja; 
kiadás időpontja.
A 2/b és 3/b pontokban foglaltak alapján igényelt látogatá
si jegyeket a BM MH Parancsnoksága adja ki, érvényesíti és 
tartja nyilván.

A régi látogatási jegyek 1981. február 1-től érvényüket vesztik.

Azoktól a személyektől, akiknek a BM MH látogatására jogosultsá
guk megszűnt, a jegyüket be kell vonni, a nyilvántartásból töröl
ni és megsemmisíteni.

Kérem Vezető /Parancsnok/ Elvtársat, hogy a körlevélben foglaltak 
végrehajtására a szükséges intézkedést megtenni szíveskedjék, és 
biztosítani, hogy látogatási jegyet jogosulatlan személyek ne kap
hassanak.

B u d a p e s t, 1980. november 18.

D r .  Dósa Mátyás r. alezredes 
parancsnok 

Készült; 1 eredeti példányban 
Egy példány; 2 lap
Sokszorosítva; 150 példányban 
Kapják: elosztó szerint
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