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A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

11/1976. (BK 12.) számú 
intézkedése

a bíróságok által kényszerelvonó-kezelésre kö
telezett ismeretlen helyen tartózkodó személy 

felkutatására körözőlevél kibocsátásáról
Budapest, 1976. évi november hó 25-én.

Az egészségügyi intézetek a bíróságok által 
kényszerelvonó-kezelésre kötelezett szem élyt 
esetenként azért nem tudják  kezelés alá vonni, 
m ert az ism eretlen helyen tartózkodik. A keze
lés elm aradása fokozza a társadalm i veszélyes
séget.

Az Egészségügyi M inisztérium  35.222/1976. 
számú körlevelében úgy foglalt állást, hogy az 
illetékes egészségügyi szervek a területileg ille
tékes rendőrkapitányság megkeresése ú tján  az 
e ltűn t alkoholista tartózkodási helyének megál
lapítására intézkedjenek.

A bíróságok által kényszerelvonó-kezelésre 
kötelezett, ism eretlen helyen tartózkodó szemé
lyek felkutatására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Ha a bíróság álta l kényszerelvonó-kezelés
re  kötelezett személy ism eretlen helyen tartóz
kodik és felkutatását az egészségügyi intézet a 
kényszerelvonó-kezelésre kötelezett lakóhelye 
szerint illetékes rendőrkapitányságtól kéri, öt 
napig helyileg szervezett ku tatást kell végrehaj
tani.

Eredm ény esetén a felkutato tt szem ély ta r
tózkodási helyéről a felkutatást kérő egészség- 
ügyi intézetet kell értesíteni. Am ennyiben a fel
kutatás ezen idő a la tt nem já r eredm énnyel, el
tűnés m iatt körözőlevelet kell kibocsátani. A kö
rözőlevélre fel kell tüntetn i, hogy a  személy 
m egtalálása esetén a tartózkodási helyről melyik 
egészségügyi intézetet, m ilyen hivatkozási szá
mon kell értesíteni.

2. Abban az esetben, ha a bíróság álta l kény
szerelvonó-kezelésre kötelezett személy felkuta
tása nem a körözés elrendelési helye szerin t il
letékes rendőrkapitányság terü letén  tö rtén t, a 
körözésben szereplő egészségügyi intézetet az 1. 
pontban foglaltakról átiratban, a körözést kibo
csátó rendőrkapitányságot a körözés visszavoná
sa végett géptávírón kell  azonnal értesíteni.

3. Az intézkedés kiadása napján lép hatályba.
Kőrösi György s. k.,

r. vezérőrnagy 
miniszterhelyettes
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A Magyar Népköztársaság 
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A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 

31/1976. számú 
határozata

a csapatzászló adományozásáról

A csapatzászló a fegyveres erők és a fegyve
res testü letek  minden tagja és alakulata számá
ra  az esküben vállalt hazafiúi kötelezettségek 
teljesítésére, a szocialista haza, a dolgozó nép 
ügyének önfeláldozó szolgálatára, hősi helytál

lásra mozgósító magasztos jelkép. A zászló tük 
rözi azokat a nagy és nemes eszméket, amelyek 
szabadságszerető népünk forradalmi, honvédő 
hagyományaiból, szocialista jelenünkből, a füg
getlenségért, a békéért, a társadalm i haladásért 
küzdő népekhez fűződő, eltéphetetlen kapcsola
tainkból erednek. Jelképe a katonai becsületnek 
és hősiességnek, a dolgozó nép és a fegyveres 
erők, fegyveres testü letek  együvé tartozásának. 
E jelentőségének megfelelően a M agyar Nép- 
köztársaság Elnöki Tanácsa a következő határo 
zatot hozza:

1. A fegyveres erők, a rendőrség és a m un
kásőrség alakulatai, tanintézetei részére csapat- 
zászlót adom ányozhatnak:

a) a M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, 
a honvédelm i m iniszternek, a belügym iniszter-
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nek, illetőleg a munkásőrség országos parancs
nokának javaslatára;

b) vállalatok, szövetkezetek, intézm ények dol
gozói a honvédelmi miniszternek, a belügym i
niszternek, illetőleg a m unkásőrség országos pa
rancsnokának hozzájárulásával.

2. A honvédelmi m iniszter, a belügyminiszter, 
illetőleg a munkásőrség országos parancsnoka 
javaslattételi és hozzájárulási jogát a saját ille
tékességi terü letén  gyakorolja.

3. Felhatalm azást kap a honvédelm i minisz
ter, a belügyminiszter, illetőleg a m unkásőrség 
országos parancsnoka, hogy a csapatzászló ado
mányozásának, átadásának és őrzésének rendjé
vel kapcsolatos részletes szabályokat megálla
pítsa.

4. Ez a határozat a kihirdetése napján lép ha
tályba.

Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k.,
a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának
elnöke titkára

Miniszteri rendelet

A belügyminiszter 
5/1976. (XI. 23.) BM számú 

rendelete
a csendrendelet hatályon kívül helyezéséről

Az érdekelt m iniszterekkel egyetértésben a 
következőket rendelem :

1. §
A városok és községek csendjének biztosításá

ról szóló 323.600/1947. (VIII. 17.) BM számú 
rendelet hatályát veszti.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály

ba.

Benkei András s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
és a közlekedés- és postaügyi miniszter 

6/1976. (XII. 1.) BM—KPM számú 
együttes rendelete 

a 4/1968. (VII. 31.) BM—KPM számú 
együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről

A honvédelmi m iniszterrel, a pénzügyminisz
terrel, az Országos Vízügyi Hivatal elnökével és

a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyet
értésben az alábbiakat rendeljük:

1 - §

A tíz tonnát meg nem haladó vízkiszorítású 
vízijárművek, úszóművek és úszómunkagépek 
bejelentéséről, nyilvántartásáról és forgalomba 
helyezéséről szóló 4/1968. (VII. 31.) BM—KPM 
számú együttes rendelet hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály
ba.

Benkei András s. k., Földvári László s. k.,
belügyminiszter közlekedés- és postaügyi

miniszterhelyettes

A belügyminiszter
7/1976. (XII. 11.) BM számú rendelete

az útlevelekről szóló 4/1970. (III. 3.)
Korm. számú rendelet végrehajtása tárgyában

kiadott 2/1970. (III. 3.) BM számú rendelet 
módosításáról

Az útlevelekről szóló 4/1970. (III. 3.) Korm. 
számú rendelet végrehajtása tárgyában (az e 
rendelet 20. §-ában kapott felhatalm azás alap
ján) kiadott, a 6/1971. (XII. 30.) BM számú ren 
delettel m ódosított 2/1970. (III. 3.) BM számú 
rendeletet (a továbbiakban: R.) az érdekelt m i
niszterekkel és országos hatáskörű szervek ve
zetőivel egyetértésben a következőkben módosí
tom:

1 - §

(1) A R. 1. §-a (1) bekezdésének a) és c/1. 
pontja helyébe a következő rendelkezések lép
nek:

,,a) A Belügym inisztérium  Igazgatásrendészeti 
Csoportfőnökség Útlevélosztály (a továbbiakban: 
Útlevélosztály) bárm ely kérelm et elbírálhat. Ki
zárólagos hatáskörébe tartozik a szolgálati ú t
levél, a szolgálati hajósútlevél, a határátlépési 
igazolvány, a kivándorló útlevél, a konzuli ú t
levél és a hazatérési igazolvány irán ti kérelem  
elbírálása.”

,,c) A járási, városi, fővárosi kerületi rendőr- 
kapitányság:

1. a Bolgár Népköztársaságba, a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaságba, a Jugoszláv Szocia
lista Szövetségi Köztársaságba, a Lengyel Nép- 
köztársaságba, a Német Dem okratikus Köztár
saságba, a Román Szocialista Köztársaságba és 
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségé
be szóló útlevél és csoportos útlevél.”
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(2) A R. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(2) A magán és csoportos útlevél iránti ké
relm et az azonos hatáskörű szervek közül az 
b írálja el, am elynek illetékességi terü letén  szol
gálati utazás esetén a küldő szerv székhelye, 
m agánutazás esetén a kérelmező állandó lakóhe
lye, a csoportos utazás esetén a csoportos utazást 
rendező szerv székhelye van.”

2. §
A R. 3. §-a (5) bekezdésének e) pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép:
,,e) a sorkatonai szolgálatot még nem teljesí

te tt sorköteles korú hadköteles esetében az ille
tékes megyei hadkiegészítési és területvédelm i 
(Fővárosi Hadkiegészítő) parancsnokság engedé
lyét,”

3. §
A R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egé

szül ki:
„(3) A külföldön élő m agyar állampolgárnak 

konzuli útlevél és végleges hazatérési engedély 
iránti kérelm ét az állandó lakóhelye szerint ille
tékes külképviseleti szervnél kell benyújtania.”

4. §
A R. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyé

be a következő rendelkezés lép:
,,b) látogatásra és turisztikára szolgáló útlevél 

esetén harm inc nap, az 1. § (1) bekezdésének 
c/1. pontjában felsorolt államokba szóló útlevél, 
illetve a határátlépési engedély esetén tizennégy 
nap,”

5. §
A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép:
„12. § (1) Az 1. § (1) bekezdésének c/1. pont

jában felsorolt államokba szolgálati célú és ma
gánutazáshoz az e célra rendszeresített útlevelet 
kell kiadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti útlevél csak a ki
utazási engedélyben m eghatározott államokba 
jogosít kiutazásra.

(3) Az útlevél iránti kérelem hez a 3. § (5) be
kezdésében felsoroltakat a vízum mentességre 
vonatkozó államközi egyezményektől függően 
kell csatolni.”

6. §

A R. 15. §-ának (2)—(4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

„(2) A konzuli útlevéllel rendelkező m agyar 
állampolgár, aki

a) az 1. § (1) bekezdésének c/1. pontjában fel
sorolt államban él, külön engedély nélkül,

b) az 1. § (1) bekezdésének c/1. pontjában fel 
nem sorolt államban él, a külképviseleti szerv, 
illetve határátkelőhelyek belügyi szerve által ki
adott egyszeri vagy többszöri be- és kiutazásra, 
és 30 napi tartózkodásra jogosító engedéllyel 
utazhat be a M agyar Népköztársaság területére.

(3) A tartózkodási engedélyt a konzuli útle
vél tulajdonosának ideiglenes lakóhelye szerinti 
rendőr-főkapitányság, illetve az Útlevélosztály 
hosszabbítja meg.

(4) A konzuli útlevéllel beutazó állam polgár
nak lakcímét az ideiglenes lakóhelye szerinti já
rási (városi, fővárosi kerületi) rendőrkapitány
ságon, illetve rendőrőrsön be kell jelenteni:

a) az 1. § (1) bekezdésének c/1. pontjában fel
sorolt államokból beutazóknak a 30 napot meg
haladó magyarországi tartózkodás esetén a 30 
napot,

b) az 1. § (1) bekezdésének c/1. pontjában fel 
nem sorolt államokból beutazóknak a beutazást,

c) az a) és b) pont alapján bejelentkezésre kö
telezetteknek lakóhelyváltoztatáskor az újabb 
lakásba történő m egérkezést követő 24 órán be
lül.

7. §
Ez a rendelet 1977. január 1. napján lép ha

tályba.

Benkei András s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
8/1976. (XII. 17.) BM számú rendelete

a rendőrhatósági figyelmeztetésről

A rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT szá
mú rendelet 15. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem :

1. §
A rendőrség a bűnözés megelőzése, bűncse

lekmény elkövetésétől való visszatartás érdeké
ben rendőrhatósági figyelmeztetésben (a továb
biakban: figyelmeztetés) részesítheti azt, aki az 
állami, a társadalm i, a gazdasági rendet, az ál
lampolgárok szem élyét vagy jogait, avagy a szo
cialista társadalm i együttélés szabályait sértő, 
illetve veszélyeztető olyan m agatartást tanúsít, 
amely bűncselekmény elkövetéséhez vezethet.

2. §
A figyelm eztetést a rendőrkapitányság veze

tője, rendőr-főkapitányság osztályvezetője, a
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Belügyminisztérium  alosztály vezetője és ezek
nél magasabb beosztású vezető rendelheti el.

3. §

A rendőrség a figyelm eztetésben részesítendő 
személyt a figyelmeztetés foganatosítása végett 
megidézheti és a figyelmeztetés alapjául szol
gáló m agatartásra jegyzőkönyvileg m eghallgat
hatja.

4- §

Fiatalkorút törvényes képviselője (gondozója) 
jelenlétében kell figyelmeztetni.

5- §

(1) A figyelmeztetés elrendelése határozattal 
történik.

A határozat tartalm azza:
— a hatóság megnevezését;
— a figyelm eztetett nevét, személyi adatait;
— a rendelkező részt a figyelm eztetésre és a 

fellebbezés lehetőségére vonatkozóan;
— a figyelmeztetés alapjául szolgáló cselek

mény, m agatartás tényállását;
— a határozat m eghozatalának helyét, idejét 

és aláírójának nevét.

(2) A határozatot a figyelm eztetett előtt ki 
kell hirdetni, és számára kézbesíteni kell.

(3) A határozat ellen az első fokon eljáró 
rendőrhatóság vezetőjéhez benyújto tt fellebbe
zésnek van helye. A fellebbezés elbírálására a 
felettes rendőrhatóság vezetője jogosult.

(4) A fellebbezést a figyelm eztetést elrendelő 
határozat kihirdetését követő nyolc napon belül 
lehet előterjeszteni.

(5) A fellebbezést tizenöt napon belül kell el
bírálni.

6. §

A rendőrség indokolt esetben a figyelmezte
tésről és annak okáról — a határozat jogerőre 
emelkedése u tán  — a figyelm eztetett m unkahe
lyének — tanulm ányokat folytató személy ese
tében az oktatási intézm énynek — vezetőjét ér
tesíti.

7- §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály
ba.

Benkei András s. k.,
belügyminiszter

Intézkedés

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

11/1976. (BK 12.) számú 
intézkedése

a bíróságok által kényszerelvonó-kezelésre kö
telezett ismeretlen helyen tartózkodó személy 

felkutatására körözőlevél kibocsátásáról
Budapest, 1976. évi november hó 25-én.

Az egészségügyi intézetek a bíróságok által 
kényszerelvonó-kezelésre kötelezett személyt 
esetenként azért nem tudják kezelés alá vonni, 
m ert az ism eretlen helyen tartózkodik. A keze
lés elm aradása fokozza a társadalm i veszélyes
séget.

Az Egészségügyi M inisztérium  35.222/1976. 
számú körlevelében úgy foglalt állást, hogy az 
illetékes egészségügyi szervek a területileg ille
tékes rendőrkapitányság m egkeresése ú tján  az 
eltűnt alkoholista tartózkodási helyének megál
lapítására intézkedjenek.

A bíróságok által kényszerelvonó-kezelésre 
kötelezett, ism eretlen helyen tartózkodó szemé
lyek felkutatására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Ha a bíróság által kényszerelvonó-kezelés
re kötelezett személy ism eretlen helyen tartóz
kodik és felkutatását az egészségügyi intézet a 
kényszerelvonó-kezelésre kötelezett lakóhelye 
szerint illetékes rendőrkapitányságtól kéri, öt 
napig helyileg szervezett ku tatást kell végrehaj
tani.

Eredmény esetén a felkutato tt személy ta r
tózkodási helyéről a felkutatást kérő egészség- 
ügyi intézetet kell értesíteni. Am ennyiben a fel
kutatás ezen idő alatt nem já r eredm énnyel, el
tűnés m iatt körözőlevelet kell kibocsátani. A kö
rözőlevélre fel kell tüntetni, hogy a személy 
m egtalálása esetén a tartózkodási helyről melyik 
egészségügyi intézetet, m ilyen hivatkozási szá
mon kell értesíteni.

2. Abban az esetben, ha a bíróság által kény
szerelvonó-kezelésre kötelezett személy felkuta
tása nem a körözés elrendelési helye szerint il
letékes rendőrkapitányság terü letén  történt, a 
körözésben szereplő egészségügyi intézetet az 1. 
pontban foglaltakról átiratban, a körözést kibo
csátó rendőrkapitányságot a körözés visszavoná
sa végett géptávírón kell azonnal értesíteni.

3. Az intézkedés kiadása napján  lép hatályba.
Kőrösi György s. k.,

r. vezérőrnagy 
miniszterhelyettes
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A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

12/1976. (BK 12.) számú 
intézkedése

a 16/1968. (BK 8.) számú belügyminiszter
helyettesi utasítás hatályon kívül helyezéséről

Budapest, 1976. évi november hó 25-én.

1. A tíz tonnát meg nem haladó vízkiszorítású 
vízijárművek, úszóművek és úszómunkagépek 
bejelentéséről, nyilvántartásáról és forgalomba 
helyezéséről szóló 4/1968. (VII. 31.) BM—KPM 
számú együttes rendelet végrehajtására kiadott 
16/1968. számú belügym iniszter-helyettesi utasí
tást hatályon kívül helyezem.

2. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatály
ba.

Kőrösi György s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

A Belügyminisztérium 
Tűzoltóság országos parancsnokának 

16/1976. (BK 12.) számú 
általános érvényű intézkedése

a Belügyminisztérium, a Munkásőrség létesít
ményeinél és a büntetésvégrehajtási intézmé
nyeknél a tűzvédelmi hatóságok eljárásának sza

bályairól
Budapest, 1976. évi november hó 8-án.

A 4/1974. (VIII. 1.) BM számú rendelet 32. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalm azás alapján 
— a Belügym inisztérium  illetékes szerveivel, a 
M unkásőrség országos parancsnokával, az Igaz
ságügyi M inisztérium m al és a M inisztertanács 
Tanácsi H ivatalával egyetértésben — a Belügy
m inisztérium  és a M unkásőrség létesítm ényei
nél, valam int a büntetésvégrehajtási intézmé
nyeknél a tűzvédelm i hatóság eljárásának sza
bályaira vonatkozóan kiadom az alábbi általános 
érvényű

i n t é z k e d é s t :

1. A BM létesítm ényei — a központi és ope
ratív  elhelyezési célokat szolgáló épületek kivé
telével —, továbbá a M unkásőrség létesítm ényei 
és a büntetésvégrehajtási intézm ények (a továb
biakban együtt: létesítmény) vonatkozásában a 
területileg illetékes első fokú tűzvédelm i ható
ság jár el.

2. A tűzvédelm i hatóság a létesítm ény pa
rancsnoka kérelm ére, vagy bejelentésére szem
lét tart. A szemle csak akkor folytatható le, ha 
a létesítm ény parancsnoka a szemlét megelőzően 
elkészítette a 4/1974. (VIII. 1.) BM számú rende
let alapján a létesítm ény tűzveszélyességi osz
tályba sorolását.

3. A tűzvédelm i hatóság, vagy a létesítm ény 
parancsnoka kezdem ényezheti a létesítm ény 
tűzvédelm i ellenőrzését. A tűzvédelm i hatóság 
által kezdem ényezett ellenőrzés csak a létesít
mény parancsnokának egyetértésével tartható  
meg.

4. Szemle, illetve ellenőrzés csak a létesít
mény parancsnoka, vagy m egbízottja jelenlété
ben, a belső rend és biztonsági szabályok meg
tartásával tartható. Azok időpontját a tűzvédel
mi hatóság és a létesítm ény parancsnoka közö
sen állapítják meg.

A tűzvédelm i hatóság a szemléről és az ellen
őrzésről a TÜK szabályok m egtartásával fel
jegyzést készít. A feljegyzés alapján 8 napon 
belül írásban tájékoztatja  a létesítm ény parancs
nokát a tapasztaltakról és javaslatot tesz a hiá
nyosságok) m egszüntetésére.

5. A BM, valam int a M unkásőrség létesítm é
nyeit nem kell ny ilvántartásba venni.

6. A létesítm ényekben keletkezett tűzesetek 
vizsgálatát — a 9/ 1976. számú belügym iniszteri 
parancsban foglaltakon túl — csak a létesítm ény 
parancsnoka, illetve annak m egbízottja jelenlé
tében szabad megkezdeni, illetőleg lefolytatni.

7. A nem szabályozott kérdésekben a tűz el
leni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 4/1974. 
(VIII. 1.) BM számú rendeletben foglaltak az 
irányadók.

8. Ez az általános érvényű intézkedés 1977. 
január 1-én lép hatályba.

Dr. Farkas György s. k.,
tűzoltó vezérőrnagy 

a BM Tűzoltóság 
országos parancsnoka

A Belügyminisztérium 
Tűzoltóság országos parancsnokának 

17/1976. (BK 12.) számú 
általános érvényű intézkedése

az MSZMP szervei és a tanácsszervek iroda- 
jellegű létesítményeinél a tűzvédelmi hatóságok 

eljárásának szabályairól 
Budapest, 1976. évi november hó 8-án.

A BM központi és operatív elhelyezési célo
kat szolgáló létesítm ényei esetében a BM Tűz
oltóság Országos Parancsnokság jár el.

A 4/1974. (VIII. 1.) BM számú rendelet 32. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalm azás alapján 
— az MSZMP Központi Bizottság Adm inisztra
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tív Osztályával és a M inisztertanács Tanácsi Hi
vatalával egyetértésben — az MSZMP szervei 
és a tanácsszervek irodajellegű létesítm ényeinél 
a tűzvédelmi hatóság eljárásának szabályaira 
vonatkozóan kiadom az alábbi általános érvényű

i n t é z k e d é s t :

1. Az MSZMP szervei és a tanácsszervek iro- 
dajellegű létesítm ényei (a továbbiakban együtt: 
létesítmény) — az MSZMP Központi Bizottság 
Pártgazdasági és Ügykezelési Osztály hatáskö
rébe tartozó épületek kivételével — vonatkozá
sában a területileg illetékes első fokú tűzvédel
mi hatóság já r el.

Az MSZMP Központi Bizottság Pártgazdasági 
és Ügykezelési Osztályhoz tartozó épületek ese
tében a BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksá
ga jár el.

2. A tűzvédelm i hatóság a létesítm ény veze
tője (üzemeltetője, gondnoka, a továbbiakban: 
vezetője) vagy annak m egbízottja kérelmére, 
vagy bejelentésére szemlét tart. A szemle idő
pontját közösen állapítják meg.

A tűzvédelm i hatóság a szemlét csak akkor 
fo ly tathatja  le, ha a létesítm ény vezetője a lé
tesítm ény tűzveszélyességi osztályba sorolását — 
a 4/1974. (VIII. 1.) BM számú rendelet alapján 
— a szemlét megelőzően elkészítette.

3. A tűzvédelm i hatóság a létesítm ényben a 
létesítm ény vezetője vagy annak megbízottja 
jelenlétében ta rth a t ellenőrzést.

Az ellenőrzést a tűzvédelmi hatóság vagy a 
létesítm ény vezetője kezdeményezheti.

4. A szemléről és az ellenőrzésről a tűzvédel
mi hatóság feljegyzést készít.

A tűzvédelmi hatóság a feljegyzés alapján a 
létesítm ény vezetőjét 8 napon belül írásban tá
jékoztatja a tapasztaltakról és javaslatot tesz a 
hiányosságok pótlására.

5. A létesítm ényeket nem kell nyilvántartás
ba venni.

6. A létesítm ényekben keletkezett tűzesetek 
vizsgálatát — a 9/1976. számú belügym iniszteri 
parancsban foglaltakon tú l — csak a létesítm ény 
vezetőjének, illetve m egbízottjának jelenlétében 
szabad megkezdeni, illetőleg lefolytatni.

7. A nem szabályozott kérdésekben a tűz el
leni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 4/1974. 
(VIII. 1.) BM számú rendeletben foglaltak az 
irányadók.

8. Ez az általános érvényű intézkedés 1977. 
január 1-én lép hatályba.

Dr. Farkas György s. k.,
tűzoltó vezérőrnagy 

a BM Tűzoltóság 
országos parancsnoka

A Belügyminisztérium 
Tűzoltóság országos parancsnokának 

18/1976. (BK 12.) számú 
általános érvényű intézkedése

a nemzetközi szervezetek és más államok kép
viseleteinek létesítményeinél a tűzvédelmi ható

ságok eljárásának szabályairól
Budapest, 1976. évi november hó 8-án.

A 4/1974. (VIII. 1.) BM számú rendelet 32. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalm azás alapján 
— a Külügym inisztérium m al és a M iniszterta
nács Tanácsi H ivatalával egyetértésben — a 
nemzetközi szervezetek és a más államok kép
viseleteinek létesítm ényeinél a tűzvédelm i ha
tóság eljárásának szabályaira vonatkozóan ki
adom az alábbi általános érvényű

i n t é z k e d é s t :

1. A nemzetközi szervezetek és más államok 
képviseleteinek létesítm ényei vonatkozásában a 
II. fokú tűzvédelm i hatóság jár el.

2. A tűzvédelm i hatóság a létesítm ény veze
tője, vagy annak m egbízottja hozzájárulásával, 
illetve kérelm ére, vagy bejelentésére szemlét, il
letőleg ellenőrzést tart.

3. A szemléről és az ellenőrzésről a tűzvédel
mi hatóság feljegyzést készít.

A feljegyzés alapján a létesítm ény vezetőjét 
8 napon belül írásban tájékoztatja a tapasztala
tokról és javaslatot tesz a hiányosságok meg
szüntetésére.

4. A létesítm ényeket nyilvántartásba venni 
nem kell.

5. A létesítm ényekben keletkezett tűzesetek 
vizsgálatát a létesítm ény vezetőjének hozzájá
rulásával, vagy kérelm ére és annak, vagy meg
bízottjának jelenlétében szabad megkezdeni, il
letve lefolytatni.

6. A nem szabályozott kérdésekben a tűz el
leni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 4/1974. 
(VIII. 1.) BM számú rendeletben foglaltak az 
irányadók.

7. Ez az általános érvényű intézkedés 1977 
január 1-én lép hatályba.

Dr. Farkas György s. k.,
tűzoltó vezérőrnagy 

a BM Tűzoltóság 
országos parancsnoka


