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Tárgy: Az 1975. évi országgyűlési képviselők választá-
sával kapcsolatos belügyi feladatok

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa - az Alkotmányban, 
továbbá a választásokról szóló törvényben foglaltaknak 
megfelelően, - az országgyűlési képviselők általános v á 

lasztását 1975. június 15-re tűzte ki.

Az országgyűlési képviselőválasztás biztosítása a Belügy
minisztérium szervei elé is jelentős feladatokat állít , 
fegyelmezett és példamutató szolgálatteljesítést követel.

A törvényesség maradéktalan betartásával biztosítani kell 
a választások zavartalan előkészületeit, lefolyását, a 
nyugodt közbiztonsági állapotot. Meg kell előzni és fel 
kell számolni az esetleges rendzavarásokat és az arra irá

nyuló cselekményeket.
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E feladatok eredményes végrehajtása érdekében a Belügy

minisztérium szerveit az alábbiakra

u t a s í t o m  :

I.

1. / A Belügyminisztérium központi és területi szervei
nek vezetői tervezzék meg választási feladataikat, 
valamint erre az időszakra a BM többi szerveivel 
történő fokozottabb együttműködésüket,

A választásokkal kapcsolatos politikai és szerveze-  

ti intézkedések meghatározása, ezek végrehajtásá
nak irányítása az illetékes párt- és választási szer

vek feladata. Ezért a szakmai jellegű terveket az il
letékes párt- és választási szervekkel gondosan egyez 

tessék,

2. / A választási időszakra vonatkozó biztosítási feladato-
ka t a 01/1975. évi február 17-én kiadott miniszteri 

parancs tartalmazza.

3. / A választások zavartalan előkészítése és megtartása

érdekében az érintett belügyi szervek :

a/ intézkedjenek operatív és nyílt úton a választópol- 

gárok jelölőgyű lései - 1975. május 12. és május 
22. között - valamint a központi választási nagy

gyűlések - május 22. és június 11. között - bizto
sításáról ;

b/ folyamatosan ellenőrizzék azokat a nyomdákat, ame
lyek a választásokkal kapcsolatos nyomtatványokat, 

szavazólapokat készítik ;
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c/ szervezzék meg a választási nyomtatványok, sza

vazólapok, urnák és egyéb választási anyagok 

megyékbe, járásokba, városokba és községekbe 

történő szállításának rendőri biztosítását, v a 

lamint a választási anyagok biztonságos őrzését. 
Biztosítsák a szavazóhelyiségek környékén a v á 

lasztások ideje alatt a rendet és nyugalmat;

d/ tartsanak eligazításokat 1975. május 30-ig a
fegyver-, lőszer- és robbanóanyag raktárak, fegy

vert, lőszert és mérgező anyagokat árusító üzle
tek és fegyverjavító műhelyek vezetői részére;

június 16-ig fokozottabban ellenőrizzék a fegyver-, 

lőszer- és robbanóanyag, valamint erőshatású mér

gek kezelését, vonaton és közúton történő szállí
tását, továbbá a sokszorosító gépet működtető ob

jektumokat:

e/ a választások napján ne engedélyezzenek lövészetet;

f/ a budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok vezetői 
az illetékes vadászati és tanácsi szervekkel közö
sen intézkedjenek, hogy a választások napján vadá

szatot ne tartsanak;

g/ ellenőrizzék az italboltokat és a szeszesitalt mérő 
helyiségeket annak érdekében, hogy az 1975. június 
14-én 12.00 órától 1975. június 16 -án 12.00 óráig 
betartják-e a szesztilalomra vonatkozó rendelkezése 
ket .

4./ A budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok, valamint 
a járási, városi és kerületi rendőrkapitányságok veze

tői rendszeresen tájékoztassák az illetékes pártbizott-
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ságok első titkárait a választási időszakban előfor
duló fontosabb eseményekről, tapasztalatokról.

5. / A BM határőrség országos parancsnoka

- határozza meg a felderítő szervek választásokkal 
kapcsolatos speciális feladatait ,

- a határsértők őrizetbevételekor - amennyiben ez a 
választójogosultságot is érinti - soron kívül tá
jékoztassák az illetékes rendőrfőkapitányságokat.

6. / A BM Kormányőrség parancsnoka a választási időszakban

különös gonddal tervezze meg a 04/1975. évi március 
13-án kiadott miniszteri parancsban meghatározott v e 

zetők fokozott védelmét.

7. / Az állami tűzoltóság területi szervei, továbbá az ön
kéntes és a vállalati tűzoltóság választásokkal kap

csolatos feladatait a BM Tűzoltóság Országos parancs
noka határozza meg.

8 ./ Az ügyeleti szolgálatot 1975. június 14-én 13.00 órá-  
tói június 16-án 09.00 óráig meg kell erősíteni.

9. / A BM Futárszolgálat, a BM Főügyelet, valamint a hí r-
és jelentőszolgálat választásokkal kapcsolatos fela

datait a BM Titkárság vezetője határozza meg.

10. /A BM sajtói a választást megelőzően foglalkozzanak a
választásokkal. / így pl. a választási törvénnyel, a 
választók névjegyzékének elkészítésével, a jelölőgyű- 

lésekkel stb. /

11. /A kölcsönös segítés és tájékoztatás utján rendszeres

együttműködést kell fenntartani a honvédséggel, a mun



kásőrséggel. Igényelni kell segítségüket és be kell 
vonni őket az egyes feladatok megoldásába.

II.

12. / BM zárt katonai választókerületeket kell létrehozni a

- BM Határőrség Országos Parancsnoksága és területi 
szervei,

- BM Kormányőrség Parancsnoksága,
- BM Forradalmi Készenléti Rendőri Ezred,

- BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség,

- BM Rendőrtiszti Főiskola,

- BM Egészségügyi Osztály, és az
- IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága objektumaiban 

.

Itt szavaznak az érintett hivatásos és sorozott katona 
állományú beosztottak, polgári alkalmazottak, valamint 
az üdülőkbe, kórházakba beutaltak.

A BM zárt katonai választókerületekben a választások 
szervezeti irányítására, koordinálására, nyomtatvány 
és szavazólap ellátására a fenti szervek, valamint a 
BM főcsoportfőnökségek megbízottaiból meg kell alakí

tani a BM Központi Választási Operatív Bizottságát.

A bizottság elnökéül Dr. Berkes István r. ezredes elv
társat, titkárául Dr. Lágler Imre r. alezredes elvtár

sat bízom meg.

13. / A BM zárt katonai választókerületekben a választási
feladatok irányítását a parancsnok elvtársak, a poli
tikai, illetve a pártszervezetek bevonásával végezzék.

-  5  -



1 4 . / A BM zárt katonai választókerületek titkos adato

kat tartalmazó választási nyomtatványait és a sza

vazólapokat a BM Nyomda készítse.

15. / A választók összeírását és a névjegyzékek össze

állítását a BM zárt katonai választókerületekben 

az illetékes parancsnokok 1975. április 30-ig sa

ját hatáskörükben készíttessék el.

A választók névjegyzékébe fel kell venni azokat a 

magyar állampolgárokat, akik

- 1957. június 16-a előtt születtek, illetve

- házasságkötésük folytán váltak nagykorúvá.

Az összeirt és a névjegyzékbe felvett választókat 

tájékoztatni kell arról, hogy ők a BM zárt katonai 
választókerületekben szavaznak, és adják ki részük

re az erről szóló "Értesítés"- t .

A parancsnokságok által összeállított névjegyzéket, 
létszámmal és szervezettel kapcsolatos adatokat a 

polgári választási szerveknek kiadni nem szabad.

III.
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16./ A II. fejezetben foglaltak kivételével a Belügymi

nisztérium központi és területi szerveihez tartozó 

elvtársakat - a polgári személyekkel azonos módon - 
állandó lakóhelyükön a tanácsi szervek veszik fel a 
választók névjegyzékébe, és erről 1975. május 14-ig 

,,Értesités ,,-t is kapnak. Azok az elvtársak, akik a 
fenti időpontig ”Értesités"-t nem kaptak, jelenjenek 
meg a  helyi tanácsi szerveknél és kérjék a választók 

névjegyzékébe történő felvételüket.
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17. / A parancsnok elvtársak biztosítsák, hogy valamennyi

beosztottjuk a szavazás napján időben szavazhasson.

18. / Az utasításban foglaltakat értelemszerűen az ország

gyűlési képviselő pótválasztások alkalmával is al

kalmazni kell.

19. / Felkérem a központi és területi BM szervek pártbizott
ságait és a pártalapszervezetek vezetőségeit, hogy fo

kozott politikai munkával segítsék a választási fela

datok végrehajtását.

20. / Jelen utasításom kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel
egyidejűleg az 1971. évi 04. számú miniszteri és a 
miniszterhelyettesi végrehajtási utasítások hatályukat 

vesztik.

21. / Utasításomat a szükséges mértékig a teljes személyi
állománnyal 1975. április 30-ig ismertetni kell.

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnökhelyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.

Készült: 450 pld.-ban 
Kapják: államtitkár,

/ BENKEI ANDRÁS / 
belügyminiszter


