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A HONVÉDELMI MINISZTER ÉS A BELÜGYMINISZTER

A M inisztertanácstól kapott felhatalmazás alapján a fegyveres katonai szolgá
latot vallási okból megtagadó hadkötelesek (továbbiakban: szektatagok) behívásá
val kapcsolatos eljárás szabályait az alábbiakban állapítjuk meg:

(1) A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság (továbbiakban: főkapitányság) a 
nyilvántartása alapján köteles tájékoztatást adni a területileg illetékes megyei 
hadkiegészítési és területvédelm i parancsnokság, illetve a Budapest Fővárosi H ad
kiegészítő Parancsnokság (továbbiakban: hadkiegészítési és területvédelm i parancs
nokság) részére azokról a hadkötelesekről, akik a fegyveres katonai szolgálatot tiltó 
vallási szekták tagjai.

(2) A főkapitányság az (1) bekezdésben em lített tájékoztatást:
— az 1954— 1959-ben született szektatagokról 1977. m árcius 1-ig,
— az 1978-tól kezdődően hadköteles korba lépő szektatagokról évenként m ár

cius 1-ig,
— a m árcius 1-ét követően, illetve a 18 évesnél idősebb korban vallási szek

tába belépőkről a hadköteleskor felső határáig (55 éves korig) pedig haladéktalanul 
köteles megadni.

2. §.

(1) Am ennyiben a szektatagok nyilvántartásában nem szereplő hadköteles a 
sorozáson jelenti ki, hogy vallási szektához tartozása m iatt a fegyveres katonai 
szolgálatot nem vállalja, a sorozó bizottság elnöke ezt írásban rögzíti és haladéktala
nul köteles erről jelentést tenni elöljáró parancsnokának, aki késedelem nélkül 
m egkeresi a főkapitányságot a kijelentés hitelességének ellenőrzése végett.

(2) A főkapitányság köteles az (1) bekezdés szerinti m egkeresésnek haladékta
lanul eleget tenni és a vizsgálat eredm ényét a hadkiegészítési és területvédelm i 
parancsnoksággal közölni.
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a fegyveres katonai szolgálatot vallási okból megtagadó 
hadkötelesek behívásával kapcsolatos eljárásról

1 . §.
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(1) Azt a hadkötelest, akiről bebizonyosodott, hogy a fegyveres katonai szol
gálattal szembeálló szekta tagja, személyes beszélgetés u tán  fel kell hívni a fegy
veres katonai szolgálat teljesítésére. Ha ezt a hadköteles vállalja, behívását a sor
köteles koron belül, személyi körülm ényei figyelem bevételével kell tervezni.

(2) Ha a szektatag a fegyveres katonai szolgálatot a személyes beszélgetés u tán 
nem vállalja, a fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére kell felszólítani és 
vállalása esetén erre vonatkozó nyilatkozatot kell vele aláíratni.

(3) Am ennyiben a szektatag a fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítését sem 
vállalja, figyelm eztetni kell ennek törvényes következm ényeire és arra, hogy en
nek ellenére behívásra kerül.

3. §.

4. §.

Mind a fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítését vállaló, mind pedig az 
azt nem vállaló szektatag részére fegyver nélküli katonai szolgálatra szóló behívó- 
parancsot kell kiadni.

5 - § .

(1) A fegyver nélküli szolgálatot korábban nem vállaló szektatagot a behívás 
napján tájékoztatni kell a szolgálat tartalm áról és ism ételten fel kell szólítani an 
nak teljesítésére. Am ennyiben a szektatag ekkor is elzárkózik a szolgálat teljesítése 
elől, feljelentést kell ellene tenni az illetékes katonai ügyészségnél.

(2) A hadkiegészítési és területvédelm i parancsnokság a behívást követően tá 
jékoztatja a főkapitányságot azokról a szektatagokról, akik a fegyver nélküli ka
tonai szolgálatot nem vállalták.

6 . §.

(1) Azt a hadkötelest, aki a szektatagok nyilvántartásában nem szerepel és 
csak a behívóparancs kézhezvétele u tán  jelenti be, hogy a fegyveres szolgálatot 
nem vállalja, a fegyver nélküli szolgálat nyilatkozatban tö rtén t vállalása esetén 
ilyen szolgálatra kell beosztani. Egyidejűleg a szektához való tartozásának ellenőr
zését kérni kell a főkapitányságtól.

(2) A főkapitányság az (1) bekezdés szerinti m egkeresésnek soron kívül köte
les eleget tenni és vizsgálatának eredm ényéről a hadkiegészítési és területvédelm i 
parancsnokságot tájékoztatni.

(3) A tartalékos katonai szolgálatra behívott, illetőleg a hadiruházat átvéte
lére berendelt és a fegyveres katonai szolgálat teljesítését vallási okból nem vállaló 
hadköteles tekintetében az (1)—(2) bekezdés rendelkezései megfelelően irányadók.

Az ilyen hadkötelest az (1) bekezdésben foglalt eljárás lefolytatása, illetve fo
lyam atba tétele u tán haza kell bocsátani és külön intézkedésre a m eghatározott 
egységhez kell behívni.

(4) Am ennyiben a hadiruházat átvételére berendelt hadkötelesről bebizonyoso
dik, hogy vallási szekta tagja, részére sem behívóparancsot, sem hadiruházatot k i
adni nem lehet, hanem a szabad tartalékban fegyver nélküli tartalékos szolgálatra 
kell előjegyezni.

7 - § .

A hadkiegészítési és területvédelm i parancsnokság a büntetőeljárás m egindítá
sát köteles kezdeményezni az illetékes katonai ügyészségnél m inden olyan esetben, 
amikor a hadköteles vallási meggyőződésére hivatkozással mind a fegyveres, mind 
a fegyver nélküli sor-, illetőleg tartalékos katonai szolgálat teljesítését megtagadja, 
vagy m egállapítást nyer, hogy vallási szektának nem tagja és a fegyveres katonai 
szolgálatot nem hajlandó teljesíteni.

8. §.

(1) Ha a hadköteles a 7. § szerint ellene m egindított büntetőeljárás bárm ely 
szakában vagy a vele szemben em iatt kiszabott szabadságvesztés tartam a ala tt a 
fegyveres, illetőleg fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítését vállalja és ennek 
következtében a büntetőeljárás megszüntetésére, vagy végrehajtási kegyelem útján  
a büntetés elengedésére kerül sor, erről az illetékes szervek a hadkiegészítési és te 
rületvédelmi parancsnokságot haladéktalanul tájékoztatják.
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(2) A hadkiegészítési és területvédelm i parancsnokság az (1) bekezdésben em 
lített hadköteles behívására a soron következő behívás alkalm ával köteles intéz
kedni. 

9. §.

Azt, aki a fegyver nélküli katonai szolgálat folyam án vállalja a fegyveres ka- 
tonai szolgálatot, ennek teljesítése végett a megfelelő szolgálati helyre át kell he
lyezni.

10. §.

Ez az utasítás 1977. február 1. napján lép hatályba.

Budapest, 1977. évi január hó 31-én.

Czinege Lajos vezérezredes s. k. Benkei András s. k

Készült: 3 példányban 
Soksz.-va: 750 pld.-ban 
Egy példány: 2 lap 
Itsz .: 0502.
Snsz.: 103
Kapják: 23. típuselosztó szerint +  BM.
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