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T á r g y : A Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegyveres 

Erői Törzsének és egyéb vezetési szerveinek szolgá
lati személyei és ezek családtagjai számára a kivált

ságokat és mentességeket igazoló külön személyi igazol

vány kiadása.

1 ./ Az 1974. évi 3. számú törvényerejű rendelettel kihirde

tett a Varsói Szerződés Tagállamai Egyesí tett Fegyve
res Erői Törzsének és egyéb vezetési szerveinek jogké
pességére, kiváltságaira és mentességeire vonatkozó 

Egyezmény 3. cikkében foglaltak alapján az Egyesí tett 
Fegyveres Erők Törzse:

- helyiségei, bárhol található javai, követelései, és 

okiratai mentesek az államigazgatási és bírósági be
avatkozás minden formája alól, kivéve ha a Törzs va

lamely meghatározott esetben lemond e mentességtől

- mentesül az egyenes adók és illetékek alól. Ez a ren
delkezés nem vonatkozik a kommunális és egyéb szolgái
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tatásokért járó dijak megfizetésére;

- Szolgálati használatra szánt tárgyai mentesek a 

vámfizetés, valamint a behozatali és kiviteli 

korlátozások alól.

2./ Az Egyesített Fegyveres Erők Törzsének szolgálati 
személyei szolgálati kötelezettségeik teljesítése 

során a következő kiváltságokban és mentességek

ben részesülnek:

a/ valamennyi iratuk és okiratuk sérthetetlen;

b/ személyi poggyászuk tekintetében ugyanazokat a 
vámkedvezményeket élvezik, mint amelyeket a dip

lomáciai képviseletek munkatársai;

c/ mentesek a személyes szolgáltatások alól;

d/ mentesek a letartóztatás vagy őrizetbevétel, v a 
lamint szolgálati személyként végzett minden te

vékenységükkel kapcsolatban a bírósági és állam

igazgatási joghatóság alól.

A "b" és "c" pont rendelkezései az Egyesitett Fegy
veres Erők Törzse szolgálati személyeivel együtt la

kó családtagokra is alkalmazni kel l .

3./ Az Egyesített Fegyveres Erők Törzsének szolgálati 
személyei és ezek családtagjai mentesek a kötelező 

bejelentés és nyilvántartásbavétel alól. Ezeket a 
személyeket az Egyesített Fegyveres Erők Törzse tart
ja nyilván.

-  2 -

4./ Az Egyesített Fegyveres Erők Törzse, szolgálati sze
mélyei és ezek családtagjai számára, a kiváltságokat



és mentességeket igazoló külön személyi igazolványt 
ad ki. 

Az igazolvány leírása a következő:

a/ Szolgálati személy számára:
3 x 11 cm nagyságú barna bőrkötésben nyolc lapot 
tartalmazó igazolvány, amelynek harmadik lapja 

magyar nyelvű. A magyar nyelvű szöveg tartalmaz

za az igazolvány tulajdonosának nevét és kivált
ságait Az igazolvány fedőlapjának orosz nyelvű 

felirata:

A Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegyve
res Erőinek Törzse.

b/ Családtag számára:

7 x lo,5 cm nagyságú sötétbordó színű két oldal

ból álló igazolvány, amelyik csak orosz nyelvű 
szöveget tartalmaz.

5./ A jelen körlevélben foglaltakat az érintett állomán
nya l ismertetni kell.

B u d a p e s t , 1975. február 5.
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