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A BM ADATFELDOLGOZÓ CSOPORTFŐNÖK 
01. számú 

/1977. augusztus 17./ 
INTÉZKEDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

Budapest, 1979. augusztus 15.

A nyugállományba helyezett dr. Bodor Istvánné r.alez. és Zentai 
Ottóné r.őrgy. elvtársak helyett, valamint a döntés-előkészités 
demokratizmusának szélesítése érdekében a Csoportfőnökség Szo
ciális Bizottsága tagjaivá kinevezem:

dr. Csordás Jánosné r.szds.
BÜntlgyi Nyilvántartó Osztály, mb. alosztályvezető 
Csukrán Magdolna r.hdgy. ^ ^
ÁB. Operatív Nyilvántartó Osztály, törzs-főelőadó
Ruska Zsolt r. alhdgy. 
a KISZ V. Bizottság titkára
Kiss Elekné II.o.ir.tiszt
a III. Helyi Szakszervezeti Bizottság titkára

osztályvezető elvtársak, 
pártalapszervezetek titkárai, 
a KISZ és Szakszervezeti Bizottság titkára, 
a Szociális Bizottság vezetője és tagjai, 
Irattár

elvtársakat

B a ranyai György r.vőrgy. 
 csoportfőnök

Kapják: Csoportfőnök-helyettes és
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A BM ADATFELDOLGOZÓ CSOPORTFŐNÖKSÉG 
01. 5zámúi n t é z k e d é s e   

Budapest, 1977. augusztus 17.

BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség  Szociális Bizottsága létrehozása tárgyában.

slügyminisztórium Adatfeldolgozó Csoportfőnökség személyi
allomanya szociális helyzetevei Kapcsolatos lelaciatok hatéko
nyabb megoldása érdekében Szociális Bizottságot /a továbbiakban: 
Bizottság/ hozok létre.

A Bizottság közvetlen alárendeltségemben működik 
.labbi elvtarsakat nevezem ki:

.-.j J d i v a

Vezetöie:

Tag j ai:

Kántor .Lajos r.alez. 
mb. titkárságvezető

Varga Lás
o-*Táj ekozta tó Osztály, főelőadó

Murvai Jánosné r. t z 1 s .
Rendszerfejlesztő és Gépi Adatfeldolgozó Osztály,

Zentái Ottón é  r. őrgy. 
ÁB. Operatív Nyilvántartó Osztály, csoportvezető 

dr. Bodor Istvánné r.alez.
Bűnügy Nyilvántartó Osztály, alosztályvezető 
Szabó Győzőné 1/5. előadó
Közlekedési és Lakcím Nyilvántartó Osztály, eloadó 

. Bizottság feladata:

1. Az állomány szociális helyzetével kapcsolatos jogos igények 
számontartása; kezdeményezés és javaslattétel minden olyan
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kordombon, amely a Csoportfőnökség személyi állományának szo
ciális körülményeivel összefügg és ameopldás csoportfőnöki, 

bb̂  paranc5no;:i^intczkedé j T t ^ ^ "

A lakáskérelmezők igényeinek helyszíni felmérése, felb-irálágc. 
ős kategóriába sorolása; a rendelkezésre álló lakások elosz
tására javaslat készitése az 1971. szeptember 3-i 14. számú, 
és az 1972. május 24-i 13. számú miniszterhelyettesi utasítá
sok alapján.

3. Javaslatot dolgoz lei az üdülői, a téritésmentes gyógyüdülői, 
az önköltséges külföldi csereüdülöi és gyermek üdülői keret 
elosztására.

Véleményezi az alegységei: vezetői által felterjesztett segély
es illetményelőleg kérelmeket.

)
( 5 J GTzottság havonként ülésezik és döntésre előkészíti az idő

közben beérkezett "kérelmeket, javaslatokat. Rendkívüli ese
tekben /pl. haláleset/ soron kivül véleményezi a szakmai veze
tők által készített javaslatot. ~ ~v'"" ^ ^

6. Tevékenysége során tartson szoros munkakapcsolatot a pár ĵ aiap- 
szervezetek, a^KIS£ és a szakszervezet titkáraival, döntés 
előkészítő üléseire hivja meg azokat.

7. A lakásigényeket a bizottság titkára, a rendelkezésre álló lakás 
üdülői, segély és illetmény-előleg kereteket és azok felhaszná
lását a Csoportfőnökség Titkársága naprakészen nyilvántartja.

Kérem a pártalapszervezetek, a KISS és a szakszervezetek veze
tőségét, a Bizottság munkáját támogassák.
. Az Intézkedéssel egyidőben a B'i Információi eldolgozó Csoportfőnök
02/1975. sz. Utasítása hatályát veszti.

Az Intézkedést a személyi állománnyal ismertetni kell.

Baranyai György r.vőrgy. 
csoportfőnök

Készült: 20 példányban
Felterj: Államtitkár elvtársnak,
Kapják : B'i Titkárság vezetője,

a Csfség Osztályvezetői, 
Pártalapszervezetek titkárai,
C'sfség titkárságvezetője,
Szociális Bizottság titkára és tagjai, 
Irattár
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