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A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 26. számú törvényerejű 
rendeletét az alábbiakban szó szerint közlöm:

A Népköztársaság Elnöki TanácsánaK 1950.évi 26.számú tör
vényerejű 

rendelete

az ország területének elhagyására vonatkozó büntető rendel
kezések kiegészítéséről.

1.§.

/1/A Katonai büntetőbíráskodás alá tartozó az a személy /a Nép
hadsereg, az Államvédelmi Hatóság, az Államrendőrség tagja, le- 
tartóztatóintézeti alkalmazott/, aki külföldre szökik, vagy a 
szökést megkísérli, életfogytig tartó börtönnel büntetendő.

/2/ Ugyanígy büntetendő az a polgári személy is, aki repülőgépet 
vagy bármilyen más légi járóművet engedély nélkül szándékosan 
külföldre vezet, vagy azon, a járómű személyzetének tagjaként 
engedély nélkül szándékosan külföldre távozik vagy a cselekmé
nyek bármelyikét megkísérli.
/3/ Ha az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározott bűntettet csopor
tosan vagy felfegyverkezve követik el, a büntetés halál.

2.§.

Aki az 1.§-ban meghatározott bűntett elkövetéséhez szükséges 
vagy azt könnyítő előfeltételeket biztosítja, az ahhoz szükséges 
eszközöket vagy kellékeket megszerzi, illetőleg a bűntett véghez
vitelére alkalmassá teszi, az elkövetésre mást felhív, az elkö
vetésre ajánlkozik, erre felhívás folytán vállalkozik, a közös 
elkövetésre nézve megállapodik, vagy a bűntett véghezvitelét elő
készítő bármilyen más cselekményt hajt végre, tíz évig terjedhe
tő börtönnel büntetendő.

3.§.

/1/ Az 1.§-ban meghatározott bűntett tettesének vele egy háztar
tásban élő, vagy általa eltartott felnőttkorú hozzátartozóját 
/1950. II.tv.29.§./öt évig terjedhető börtönnel, ha pedig a hozzá-
tartozó a bűntett elkövetéséről megelőzően tudott és arról a ha
tóságnak haladéktalanul jelentést nem tett, tíz évig terjedhető 
börtönnel kell büntetni.
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/2/ Nem büntethető az a hozzátartozó, akinek feljelentése foly
tán az 1.§-ban meghatározott bűntett elkövetése elmaradt.

 4.§.

/1/ Az 1-3.§-ok eseteiben a hivatalvesztést és a politikai jogok 
gyakorlatának a felfüggesztését is ki kell mondani.

/2/ Az 1. és 2.§ eseteiben úgyszintén a /1/ bekezdésének má -
sodik tétele esetében az elkövető egész vagyonának elkobzását min
den esetben el kell rendelni; a 3.§./1/ bekezdésének első tétele 
esetében pedig az eset körülményeihez képest teljes vagy részle
ges vagyonelkobzást lehet kimondani.

/3/ Az elkobzást akkor is el lehet rendelni, ha a bűnvádi eljá
rást a terhelt halála, távolléte vagy más ok miatt megindítani 
vagy folytatni nem lehet. Az eljárásra a katonai büntetőbírás
kodás körében is a bűnvádi eljárásról szóló 1896:XXXIII.tv./Bp/ 
477.§-át kell alkalmazni.

5.§.

E törvényerejű rendeletben meghatározott büntettek miatt az el
járás mind a katonai, mind a polgári személyek tekintetében a 
budapesti katonai törvényszék kizárólagos hatáskörébe és ille
tékessége alá tartozik.

Budapest, 1950.évi július 12-én.

Rónai Sándor s.k. Szabó Piroska s.k.
a Népköztársaság Elnöki Tanácsának a Népköztársaság Elnöki 

Elnöke. Tanácsának titkára.

Utasítom, hogy a rendeletben foglaltakat alakulata előtt hirdesse 
ki és tegye iskolázás tárgyává úgy, hogy arról alakulata minden 
tagja tudomással bírjon.

A kihirdetés alkalmával hívja fel a figyelmet a kötelező katonai 
titoktartásra. /

A kihirdetés teljesmérvű megtörténtét a rendelettel ellátott ösz- 
szes ala-ok f. évi augusztus hó 20-ig bezárólag a Honvédelmi Mi
niszter Irodája utján "Gy" jelzéssel közvetlenül jelentsék.

Kapják: HVK., Fcsfségek, Fe. Pk-k, csapattestek ö.zlj-ig bezárólag, 
iskolák, intézetek, pságok.
Budapest, 1950. évi július 20-án.

Nógrádi Sándor altábornagy 
s.k.

Honvédelmi Miniszterhelyet
tes 

A másolat hiteles!
Budapest, 1951. febr. hó 16-án.
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