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Törvényerejű rendelet

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 

1976. évi 19. számú 
törvényerejű rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a 
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 

Kormánya között a kishatárforgalom 
szabályozásáról kötött, Budapesten, 

az 1975. évi november hó 5-én aláírt egyezmény 
kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 
az 1976. évi február hó 28. napján m egtörtént)

1. §. A M agyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa, a M agyar Népköztársaság Korm ánya és a 
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
Kormánya között a kishatárforgalom  szabályozá
sáról kötött, Budapesten, az 1975. évi novem ber 
hó 5-én aláírt egyezményt e törvényerejű ren 
delettel kihirdeti.

2. §. Az 1. §-ban em lített egyezmény m agyar 
szövege a következő:

„ E G Y E Z M É N Y

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugo
szláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormá

nya között a kishatárforgalom szabályozásáról

A M agyar Népköztársaság Korm ánya és a J u 
goszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság K or
m ánya

attó l az óhajtól vezetve, hogy továbbfejlesszék 
a két állam közötti jószomszédi és baráti kap
csolatokat és hogy kölcsönösen m egkönnyítsék 
a m agyar—jugoszláv határ m entén lakó szemé
lyek utazását;

figyelembe véve, hogy a M agyar Népköztár
saság Korm ánya és a Jugoszláv Szocialista Szö
vetségi Köztársaság K orm ánya között a k ishatár
forgalom szabályozásáról Budapesten, az 1965. 
évi augusztus hó 9. napján aláírt Egyezmény to
vábbfejlesztése szükséges;

3/1976. (VIL 9.)

 4/1976. (VII. 24.) BM
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h a t á l y o n  k ív ü l  h ely ezv e

8/1991. BM ut.

Intézkedés

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

7/1976. (BK 8.) számú 
intézkedése

a magyar—jugoszláv kishatárforgalom 
szabályozása tárgyában kiadott 

08/1970. számú miniszterhelyettesi utasítás 
hatályon kívül helyezéséről

Budapest, 1976. évi július hó 15-én.

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a 
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
Kormánya között létrejött, az 1965. évi 25. szá
mú törvényerejű rendelettel kihirdetett kisha- 
tárforgalmi egyezmény, valamint a végrehajtá
sáról szóló 2/1965. (XII. 30.) BM számú rendelet 
hatályon kívül helyezése következtében a ma
gyar—jugoszláv kishatárforgalom szabályozása 
tárgyában kiadott 08/1970. számú miniszterhe
lyettesi utasítást hatályon kívül helyezem.

Kőrösi György s. k.,
r. vezérőrnagy , 

m in isz te rh e ly e tte s
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elhatározták, hogy a Szerződő Felek a ha tá r
m enti lakosság érdekében kishatárforgalm i 
egyezményt kötnek és e célból m eghatalm azot- 
taikká kinevezték

A M agyar Népköztársaság Korm ánya:
Dr. Ném eth Józsefet, a Külügym inisztérium  
Konzuli Főosztályának vezetőjét;

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár
saság Korm ánya:
Aleksandar M anetovityot, a Szövetségi Kül
ügyi T itkárság Konzuli Főosztályának ve
zetőjét;

akik jó és kellő alakban talált m eghatalm azásaik 
kicserélése u tán  az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

(1) Ennek az Egyezménynek az értelm ében 
kishatárforgalm i sávnak azt a terü lete t kell te 
kinteni, amely az állam határ m indkét oldalán a 
határvonaltól szám ított 20 kilom éter szélesség
ben terjed.

(2) A kishatárforgalm i sávba az Egyezmény 
részét képező I. számú m ellékletben felsorolt 
helységek tartoznak.

2. cikk

(1) Az Egyezményben biztosított jogok a Szer
ződő Felek azon állam polgárait illetik meg, akik 
az Egyezmény hatálya alá tartozó kishatárfor
galmi sávok egyikében állandó lakóhellyel ren 
delkeznek.

(2) Az Egyezmény rendelkezései vonatkoznak 
az (1) bekezdésben em lített személy házastársára 
és kiskorú gyerm ekére akkor is, ha az állandó 
lakóhelyük nem az Egyezmény I. számú m ellék
letében feltün te te tt helységek valam elyikében 
van.

3. cikk

(1) A kishatárforgalom ban az állam határ átlé
pése vízum nélkül, fényképpel ellátott, a Szer
ződő Felek illetékes hatóságai által kiadott ha
tárátlépési engedély alapján történik. A h a tá rá t
lépési engedély érvényességi idejét a Szerződő 
Felek belső előírásaiknak megfelelően állapítják 
meg.

(2) Szülőjével vagy más törvényes képviselőjé
vel együtt utazó és az erre vonatkozó belső jog
szabályok szerint személyi igazolvánnyal nem 
rendelkező kiskorú személy családi és utónevét, 
születési évét, hónapját és napját be kell jegyez
ni a szülők egyikének vagy más törvényes kép

viselőjének határátlépési engedélyébe. Ha az 
ilyen személy önállóan utazik, az (1) bekezdés
ben m eghatározott határátlépési engedéllyel kell 
rendelkeznie.

(3) Csoportos utazás esetén (gazdasági, ku ltu 
rális, művészeti, sport- és egyéb szervezetek cso
portjai) a csoportvezetőt kell határátlépési enge
déllyel ellátni, a többi személyt pedig az illetékes 
hatóság által hitelesített névjegyzéken kell fel
tüntetni.

(4) A határátlépési engedélyt m agyar nyelven 
és a jugoszláv népek nyelvének egyikén adják ki.

(5) A határátlépési engedélyt m agyar részről 
az Egyezmény részét képező II. számú mellék
let, jugoszláv részről ugyancsak az Egyezmény 
részét képező III. számú m elléklet szerint adják 
ki.

4. cikk

(1) A határátlépési engedély — tek in tet nélkül 
az utazás jellegére — évenként nyolc rendes 
utazásra jogosít és minden utazásnál tíz napi 
tartózkodást tesz lehetővé a m ásik Szerződő Fél 
kishatárforgalm i sávjában.

Szükség esetén (születés, házasságkötés, beteg
ség, haláleset) vagy más indokolt esetben az il
letékes hatóság a határátlépési engedély tu la j
donosának rendkívüli utazást is engedélyezhet.

(2) A tartózkodási hely állam ának illetékes ha
tósága különös m éltánylást érdem lő esetben (szü
letés, házasságkötés, betegség, haláleset) legfel
jebb további 20 nappal m eghosszabbíthatja a 
tartózkodás időtartam át.

5. cikk

M indkét Szerződő Fél a belső jogszabályainak 
megfelelően zárhatja  ki állam polgárait a kisha- 
tárforgalomból.

6. cikk

(1) A Szerződő Felek határátlépési engedéllyel 
rendelkező állam polgárai a másik Szerződő Fél 
területén  való tartózkodásuk ideje alatt kötele
sek ezen állam jogszabályait m egtartani, továbbá 
a kishatárforgalm i sávon kívül nem  tartózkod
hatnak.

(2) M indkét Szerződő Félnek jogában áll, hogy 
ha a másik Szerződő Fél állampolgára az Egyez
m ény vagy más belső jogszabály rendelkezéseit 
megsérti, ezen személy belépését megtiltsa, ille
tőleg tartózkodási engedélyét megvonja.
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7. cikk

(1) Ha az egyik Szerződő Fél állam polgárának 
a m ásik Szerződő Fél terü letén  történő tartózko
dása ideje a la tt a határátlépési engedélye eltűnt 
vagy elveszett, illetőleg megsemmisült, köteles 
ezt haladéktalanul bejelenteni ezen állam illeté
kes hatóságának.

Az illetékes hatóság ilyen esetekben a bejelen
tésről igazolást állít ki, amellyel ez a személy 
hazatérhet. 

(2) Amikor a másik Szerződő Fél állam polgárá
nak elveszett engedélye előkerül, az illetékes ha
tóság azt a legrövidebb időn belül a másik Szer
ződő Fél illetékes hatóságának a határátkelőhe
lyen visszaszolgáltatja.

8. cikk

(1) A határátlépési engedély tulajdonosa a m á
sik Szerződő Fél terü letére  a nemzetközi utas- 
forgalom, valam int a kishatárforgalom  számára 
m egnyitott határátkelőhelyeken léphet át, gya
log vagy bárm ely közlekedési eszközzel, kivéve 
az állati erővel vontato tt járm űveket.

(2) A kishatárforgalom  szám ára m egnyitott ha
tárátkelőhelyeken a határátlépés csak a Szerző
dő Felek illetékes hatóságai által egyetértésben 
m egállapított ny itvatartási időben történhet.

(3) A kishatárforgalom ban közlekedő szemé
lyek az állam határ átlépésekor a határszervek 
ellenőrzése alá tartoznak.

9. cikk

(1) A kishatárforgalom ban részt vevő személy 
engedély nélkül vám - és illetékm entesen vihet 
ki, illetőleg hozhat be, szem élyenként

2 kg élelmiszert, 2 liter bort, 0,5 liter égetett 
szeszes italt, 200 db cigarettát, továbbá 300 Ft, 
illetőleg 200 Dinár értékű, nem kereskedelm i jel
legű ajándéktárgyat, a tisztaszesz és az égetett 
szeszes ital kivételével.

(2) Az utazás és a másik Szerződő Fél kishatár- 
forgalmi sávjában váló tartózkodás idejére szük
séges személyi használatra szolgáló tárgyak — 
ideértve a járm űveket is — engedély nélkül, 
vám - és illetékm entesen vihetők, azzal a köte
lezettséggel, hogy azokat ott elidegeníteni nem 
szabad és m indezeket a távozáskor vissza kell 
szállítani.

(3) Fizetőeszközök, devizák, nemesfémek, drá
gakövek, valam int művészeti, muzeális, arche
ológiai, történelmi, néprajzi, kulturális és tudo

mányos értékű tárgyak kivitele és behozatala al
kalm ával m indkét Szerződő Fél belső rendelke
zéseit alkalmazza.

10. cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél ideiglenesen felfüg
gesztheti a kishatárforgalom ban a határátlépést, 
ha az ott levő helységekben az emberekre, az ál
latállom ányra és a növényzetre veszélyes já r
vány következik be.

(2) Az (1) bekezdésben m eghatározott intézke
dések bevezetéséről a másik Szerződő Felet dip
lomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell.

(3) Az a Szerződő Fél, mely az (1) bekezdés
ben em lített intézkedéseket bevezette, annak 
m egszüntetése előtt legalább 24 órával diplomá
ciai úton értesíti a m ásik Szerződő Felet.

11. cikk

(1) Az Egyezmény helyes végrehajtása céljá
ból Állandó M agyar—Jugoszláv Vegyesbizottság 
(a továbbiakban: Vegyesbizottság) létesül, mely 
két tagozatból, tagozatonként elnökből és két 
tagból áll. Az elnök nevéről a Szerződő Felek 
diplomáciai úton tájékoztatják  egymást. A Ve
gyesbizottság szakértők közrem űködését is 
igénybe veheti.

(2) A Vegyesbizottság bárm ely tagozata elnö
kének kezdem ényezésére szükség szerinti idő
ben a M agyar Népköztársaságban és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaságban felváltva 
ta rtja  üléseit.

(3) A Vegyesbizottság alapvető feladatai közé 
tarozik az Egyezmény végrehajtásáról gondos
kodni, megvizsgálni és rendezni a végrehajtás 
során felm erülő kérdéseket, javaslatot tenni a 
kishatárforgalm i átkelőhelyek ny itvatartási ide
jére, a kishatárforgalom  fejlesztésére, új kisha
tárforgalm i átkelőhelyek m egnyitására, továbbá 
szükség esetén az Egyezmény m ódosítására vagy 
kiegészítésére.

(4) A Vegyesbizottság a határozatait egyhan
gúlag hozza.

A Vegyesbizottság ülésein m agyar nyelven és 
a jugoszláv népek nyelvének egyikén jegyző
könyvet vesznek fel, mely a Szerződő Felek il
letékes szerveinek jóváhagyására szorul.

(5) A Vegyesbizottság az első ülésén megálla
pítja  ügyrendjét.
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12. cikk

(1) Ezt az Egyezményt a Szerződő Feleknek 
jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyásról szóló 
diplomáciai jegyzékváltás napjától szám ított har
m incadik napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény öt évig m arad hatályban. 
Az Egyezmény hatálya ezen időpont u tán évről 
évre meghosszabbodik mindaddig, amíg az egyik 
Szerződő Fél hat hónappal annak lejárta  előtt 
azt fel nem mondja.

13. cikk

(1) A M agyar Népköztársaság Korm ánya és a 
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
K orm ánya között a kishatárforgalom szabályo
zásáról Budapesten az 1965. évi augusztus hó 9. 
napján aláírt egyezmény alapján kiállított határ- 
átlépési engedélyek érvényességi idejükig hasz
nálhatók fel.

(2) Az Egyezmény hatálybalépését követő 30. 
naptól kerülhet sor a 3. cikkben em lített határ- 
átlépési engedély kiadására.

14. cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésével a Ma
gyar Népköztársaság Korm ánya és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság Korm ánya 
között a kishatárforgalom szabályozásáról Buda
pesten az 1965. évi augusztus hó 9. napján alá
írt egyezmény hatályát veszti.

Készült Budapesten, az 1975. évi november hó
5. napján két eredeti példányban, mindegyik 
m agyar és szerb-horvát nyelven. M indkét szö
veg egyaránt hiteles.

A M agyar Népköztársaság K orm ánya nevében: 
Dr. Németh József s. k.,

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
K orm ánya nevében:

Aleksandar Manetovity s. k.

Az Egyezmény I. számú melléklete 

N é v j e g y z é k

a kishatárforgalmi sávba tartozó helységekről

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
TERÜLETÉN:

BARANYA MEGYE

Mohács város

Mohács város környéke

Homorúd
Kölked

Mohácsi járás

Babarc Liptód
Bár Majs
Bezedek M áriakém énd
Boly Monyoród
Borjád Nagybudm ér
Dunafalva Nagynyárád
Dunaszekcső Pócsa
Erdősmárok Sárok
Görcsönydoboka Somberek
Hímesháza Szajk
Ivándárda Szederkény
Kisbudm ér Székelyszabar
Kisnyárád Töttös
Lánycsók Udvar
Lippó Versend

Pécsi járás

Áta Pécsdevecser
Baksa Regenye
Belvárdgyula Siklósbodony
Bosta Sumony
Görcsöny Szalánta
Gyöngyfa Szilvás
Kisdér Szőke
Kiskassa Tengeri
K istótfalu Téseny
Németi Ű jpetre
Ócsárd Vokány

 

Siklósi járás

Adorjás Felsőszentm árton
Alsószentmárton Garé
Babarcszőlős Gilvánfa
B aranyahídvég Gordisa
Beremend H arkány
Besence Hegyszentm árton
Bisse Hirics
Bogádmindszent Illocska
Bogdása Ipacsfa
Cun Ivánbattyán
Csarnóta Kákics
Csányoszró Kásád
Diósviszló Kemse
Drávacsehi Kémes
Drávacsepely Kisasszonyfa
Drávafok Kisharsány
D rávaiványi K isjakabfalva
D rávakeresztúr Kislippó
D rávapalkonya K isszentm árton
Drávapiski  Kistapolca
Drávaszabolcs Kórós
D rávaszerdahely Kovácshida
D rávasztára Lapáncsa
Egyházasharaszti Lúzsok
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M agyarboly Rádfalva
M agyarmecske Révfalu
M agyartelek Sámod
Markóc Sellye
Marócsa Siklós
M atty Siklósnagyfalu
M árfa Sósvertike
M áriagyűd Szaporca
Mónosokor Szava
Nagycsány Terehegy
Nagyharsány Tésenfa
Nagytótfalu Turony
Okorág Vajszló
Old Vejti
Ózdfalu Villány
Palkonya Villánykövesd
Páprád Zaláta
Piskó

Szigetvári járás

Bürüs Nagydobsza
Endrőc Nemeske
Dencsháza Pettend
Gyöngyösmellék Szörény
K étújfalu  Teklafalu
Kisdobsza Tótszentgyörgy
Kistam ási Várad
M erenye Zádor
Molvány

BÁCS-KISKUN MEGYE 

Baja város 

Bajai járás

Bácsalmás Gara
Bácsbokod Hercegszántó
Bácsborsód K atym ár
Bácsszentgyörgy M adaras
Bátmonostor M átételke
Csátalja Nagybaracska
Dávod Tataháza
Felsőszentiván Vaskút

Kiskunhalasi járás

Balotaszállás Kisszállás
Bácsszőlős Kunbaja
Csikéria M élykút
Kelebia Tompa

CSONGRÁD MEGYE

Szeged megyei város 
Makó város

Makói járás

Ferencszállás K lárafalva
Kiszombor Maroslele

Szegedi járás

Ásotthalom Ruzsa
Bordány Sándorfalva
Deszk Szatymaz
Domaszék Tiszasziget
Kübekháza Újszentiván
M órahalom Üllés
Öttömös Zákányszék
Pusztam érges Zsombó
Röszke

SOMOGY MEGYE 

Nagyatád város 

Barcsi járás

Babócsa Kálmáncsa
Barcs Komlósd
Bélavár Lakócsa
Bolhó Péterhida
Csokonyavisonta Potony
Darány Rinyaújlak
D rávagárdony Rinyaújnép
Drávaszentes Somogyaracs
Drávatam ási Somogytarnóca
Heresznye Szentborbás
Homokszentgyörgy Szulok
Istvándi Tótújfalu
Kastélyosdombó Vízvár

Nagyatádi járás

Bakháza Ötvöskónyi
Berzence Pogányszentpéter
Bolhás Porrog
Csurgó Porrogszentkirály
Csurgónagymarton Porrogszentpál
Görgeteg Rinyaszentkirály
Gyékényes Somogybükkösd
Három fa Somogycsicsó
Iharos Somogyszob
Iharosberény Somogyudvarhely
K untelep Szenta
Lábod Tarany
Őrtilos Zákány

VAS MEGYE

Körm endi járás

Alsószölnök Gödörháza
A pátistvánfalva H egyhátszentjakab
Bajánsenye Hegyhátszentm árton
Csákánydoroszló Ispánk
Csörötnek Ivánc
Farkasfa Jakabháza
Felsőjánosfa Kercaszomor
Felsőmarác Kerkáskápolna
Felsőszölnök Kétvölgy
Gasztony Kisrákos
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Kondorfa
M agyarlak
M agyarszombatfa
M áriaújfalu
Nagyrákos
Nemesmedves
Orfalu
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pankasz
Rábafüzes
Rábagyarm at

ZALA MEGYE

Nagykanizsa város

Lenti járás

Alsószenterzsébet
Baglad
Bárszentm ihályfa
Bázakerettye
Belsősárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Csörnyeföld
Dobri
Dömefölde
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördöce
Kálócfa
Kányavár
K erkabarabás
Kerkafalva
K erkakutas
K erkaszentkirály
K erkateskánd
Kiscsehi
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lasztonya
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti

Nagykanizsai járás

Bagola
Bajcsa
Bánokszentgyörgy
Becsehely
Belezna
Bocska
Borsfa
Bucsuta

Rábatótfalu
Rátót
Rönök
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafő
Szatta
Szentgotthárd
Szőce
Vasszentmihály
Velemér
Viszák

Lentikápolna
Lentiszombathely
Lispeszentadorján
Lovászi
M agyarföld
Maróc
Máhomfa
Márokföld
M ikekarácsonyfa
M urarátka
M uraszemenye
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szentm argitfalva
Szentpéterfölde
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Toronyszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

Eszteregnye
Fityeház
Fűzvölgy
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kistolmács
Letenye
Liszó

M agyarszentmiklós
Miklósfa
M olnári
M urakeresztúr
O ltárc
Pátró
Petrivente
Pusztam agyaród
Rigyác
Sem jénháza

Sormás
Surd
Szentliszló
Szepetnek
Tótszentm árton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk

Zalaegerszegi járás

Csőde
Zalalövő

A JUGOSZLÁV SZOCIALISTA SZÖVETSÉGI 
KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN:

SZLOVÉN SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG

M urska Sobota Opstina

Adrijanci
Andrejci
Bakovci
Beltinci
Berkovci
Beznovci
Bogojina
Bodonci
Bokraci
Boreca
Borejci
Bratonci
Brezovci
Budinci
Bukovnica
Cankova
Cepinci
Cikecka Vas
Cernelavci
Dankovci
Dolenci
Doklezovje
Dolic
Dolina
Dol. Slaveci
Domajinci
Domanjsevci
Fiksinci
Filovci
Fokovci
Gancani
Gederovci
Gerlinci
Gorica
G. Petrovci
G. Slaveci
Gradisce
G. Crnci
Grad

Hodos
Ivanci
Ivanovci
Ivanjsevci
Izakovci
Jurij
Kancevci
Korovci
Kosarovci
Kovacevci
K rajna
Krasci
Kramarovci
Krizevci p.
Krnci
K rplivnik
K ruplivnik
Kupsinci
Krog
Kukec
Kustanovci
Kuzma
Lipa
Lipovci
Loncarovci
Lucova
Lukacevci
Lemerje
Mackovci
Markovci
Markisevci
M artinje
M artjanci
M atjasevci
Melinci
M lajtinci
Moravci
Motovilci
Moscanci
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M otvarjevci Ropoca
M unska Sobota Stahovci
M. Crnci Sebeborci
M. Petrovci Selo
Nemcavci Serdica
Neradnovci Sodisinci
Norsinci Sotina
Nuskova Sredisce
Ocinje Stanjevci
Otovci Strukovci
Panovci Suhi Vrh
Pecarovci Salamenci
Pertoca Salovci
Peskovci Sulinci
Pordasinci Tisina
Poznanovci Tesanovci
Predanovci Topolovci
Polana Trdkova
Prosecka Vas Tropovci
Prosenjakovci Vadarci
Puconci Vaneca
Puzevci Veceslavci
Petanjci Vescica
Radovci Vanca Vas
Rakican Vidonci
Rankovci Vucja Gomila
Ratkovci Zenkovci
Rogasovci Zenavlje

Lendava Opstina

B anuta Kot
Benica Lendava
Brezovica Lend. Gorice
Centiba Mala Polana
Centibske Gorice Mostje
Crensovci Nedelica
Dobrovnik Odranci
Dolga Vas Petisovci
Dolgovaske Gorice Pince
Dolina Pince Marof
Dol. Bistrica Radmozanci
Dol. Lakos Renkovci
G aberje Sr. Bistrica
Genterovci Srehovci
Gomilice Trimlini
Gor. Bistrica Trnje
Gor. Lakos Turnisce
Hotiza Vel. Polana
Kamovci Ziski
Kapca Zitkovci
Kobilje

Ljutom er Opstina

Banovci Iljasevci
Babinci Kopriva
Boreci K rapje
Buncani Krizevci
Cven Kristanci
Gibina Ljutom er
Globoka Lukavci
Grlava Mota

Nunska Graba
Norsinci
Presika
Pristava
Podgradje
Razkrizje
Rincetova Graba

Stara Nova Vas
Safarsko
Strocja Vas
Salinci
Sprinc
Verzej
Vescica

HORVÁT SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG

Cakovec Opstina

Banfi M arija na M uri
Belica Marof
Brezovec M artin na M uri
Brezje M erhatovec
Bukovec M ihovljan
Cirkovljan Miklavec
Cakovec Mursko Sredisce
Cehovec Nedelisce
Cestijanec Novakovec
Cukovec Novo Selo Rok
Dekanovec Okrugli Vrh
Domasinec Oporovec
Donji Pustakovec Orehovica
Donji Hrascan Otok
Donji K raljevac Peklenica
Donji M ihaljevec Palovec
Donji Vidovec Palinovec
Donja Dubrava Plesivica
Dragoslavec Podbrest
Dravski Kriz Podturen
Draskovec Pleskovec
Drzim urec Praporcan
Dunjkovec Prelog
Ferketinec Pretetinec
Frkanovec Pribislavec
Gorican Savska Ves
Gornji Kraljevec Selnica
Gornji M ihaljevec Sivica
Gornji Zebanec Slakovec
G rabrovnik Strahoninec
Gradiscak Strelec
Grkavescak Senkovec
Hemusevec Stefanec
Hodosan Strigova
Hlapicina Strukovec
Ivanovec Totovec
Jalsovec Tupkovec
Ju ra j u T rnju  Turcisce
Jurovec Vratisinec
Kapelscak Vrhovljan
Koncovcak Vucetinec
Kotoriba Vugrisinec
Knezovec Vukanovec
Kristanovec V ularija
Krizovec Zasadberg
Lapsina Zavescak
Lopatinec Zebanec
Mackovec Zabnik
Mala Subotica Zeljezna Gora
Mali M ihaljevec Ziskovec
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Koprivnica Opstina Dugo Selo Lukacko Novo Obilicevo
Gaciste Okrugljaca

Antolovec Koprivnicki Ivanec Gornje Bazije Oresac
Bakovcica Kunovec Jugovo Polje Ovcara Suhopoljska
Borovljani Kunovec Breg Kapan Pepelana
Botinevec K utnjak Kapela Dvor Pcelic
Botovo Kuzminec K aradjordjev Gradinsk Rezovac
Cvetkovec Legrad K atinka Rit
Delovi Mali Otok Korije  Rodin Potok
D rnje Novacka Lanka—Lesevo Rogovac
Djelekovec Novigrad Podravski Lozan Rusani
Gabajeva Greda Otocka Lug Gradinski Sokolac Podravski
Glogovac Peteranec Lukac Stara Brezovica
Gola Podravska Selnica M ajkovac Podravski Stari Budakovac
Goricko Plavsinac Mala Trapinska Suhopolje
Gorica Podravska Subotica M iljanovicevo So. Bukovica
Gotalovo Pustakovec Mitrovica G radinska Terezino Polje
Grbasevac Reka Naudovac Trnava Cabunska
Heresin Rasinja Neteca Turanovac
Hlebine Sigetec Nova Brezovica Birovitica
Imbriovec Srdinac Nova Cabina Vukosavljevica
Jagnjedovac Staglinec Nova G radina Zrin Lukacki
Javorovac Torcec Novi Bogdanovac Zirosavlje
Jedusevac Veliki Otok Novi Budakovác Zlebine
Koledinec Vlajislav Novi Gradac Zubarica
Kom atnica Vojvodinec
Koprivnica Zablatje Podravska Slatina Opstina
Koprivnicki Bregi

Aleksandrovac Kozice
Djurdjevac Opstina Bakic Lipovac

Bistrica Lukavac
Ana M iholjanec Bjelkovac Mackovac
Batinske Molve Brezik Medinci
Brodic Molve Grede Ciganka Mikleus
Budancevica Molve Ledine Cadjavica Miljevici
Budrovac Otrovanec Cadjavacki Lug Nova Bukovica
Cepolovac Pitom aca Comborje Novaki
Dinjevac Prugovac Donja Bukovica Noskovci
Drenovica Repas Donje Bazije Pecka
D jurdjevac Sedlarica Donje Kusenje Petrovac
Ferdinandovac Sesvete Podravske Donji M eljani Podravska Slatina
G ornja Suma Sirova K atalena Dobrovic Radosavci
G rabrovnica Stari Gradac Dubrava Noskovacka Senkovac
Hampovica Starogradacki Marof D jurin Lug Sladojevci
Kalinovac Suha K atalena Golenic Slana Voda
Kladare Semovci Gornji Miholjac Sopje
Kozarevac Turnasica Gornje Predrijevo Starin
K iestar Podravski Velika Cresnjevica Gornje Viljevo Sasevo
Kriznica Virje Grabic Spanat
Lepa Greda Zdala Greda Sopjanska Vaska
Mala Cresnjevica Mekis Hum Varos Visnjica
M edvedicka Crnac Ilm in Dvor Vranjesevci
M icetinac Ivanbrijeg Zvonimirovac

Kapinci

Virovitica Opstina
Donji Miholjac Opstina

Ada Lukacka Budrovac Lukacki
Bacevac Bukova Benicanci Crnkovci
Bjeljevina Busetina Blanje Badkovac Donje Viljevo
Borova Suhopoljska Cabuna Bockinci Donji Miholjac
Brezik Detkovac Brezovica Djuradj
Brezovo Polje Lukacko Dijelke Cret Viljevski Gezinci
Budanica Dvorska Camagajevci Glozdije
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Golinci M arjanski Ivanovci
Kabalna Miholjacki Porec
Kapelna Moslovacki K rcenik
Karlovac Moslovacki M artinci
Krunoslavlje O resnjak
Kucanci Podravska Moslavina
Kunisinci Podravski Podgajci
Lacici Radikovci
Malinovac Rakitovica
M arijanci Sljivosevci

Valpovo Opstina
  

Belisce Nard
Bistrinci Novaki
Bizovac Petrijevci
Bocanjevci Samatovci
Cret Satnica
Gat Sag
Gorica Valpovacka Tiborjanci
Harkanovci Valpovo
Ivanovci Veliskovci
Kitisanci Vinogradci
Ladimirevci Zelcin
M arjancaci

Beli M anastir Opstina

Baranjsko Petrovo Selo Lug
Batina
Beli M anastir
Bilje
Bolman
B ranjina
B ranjin Vrh
Brestovac
Ceminac
Darda
Draz
Dubosevica
Gajic
Grabocac
Jagodnjak
Jasenovac
Kamenac
K aranac
K aranac Pustara
Knezevi Vinogradi
Kotlina
Knezevo
Kopacevo
Kozarac
Kozjak
Lanka
Luc

Majske Medje 
Mirkovac 
Novi Bezdan 
Novi Bolman 
Novi Celminac 
Novo Nevesinje 
Petlovac
Pjeskovi Pustara 
Podolje 
Podunavlje 
Popovac
Sandaraz Pustara
Sokolovac
Suza
Secerana Branjin Vrh
Sirine
Svajcernica
Sum arina
Tikves
Topolje
Torjanci
Ugljes
Vardarac
Zeleno Polje
Zlatna Greda
Zmajevac

SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG, 
VAJDASÁG SZOCIALISTA AUTONÓM 
TARTOMÁNY:

Sombor Opstina

Backi Breg
Kolut
Bezdan
Backi Monostor
Rastina
Gakovo
K rusevlje
Ridjica 
Stanisic

Aleksa Santic
Svetozar Miletic
Sombor
Conoplja
Nenadic
Rancevo
Obzir
Belic

Subotica Opstina

Backi Vinogradi
Hajdukovo
Palic
Rata
Supljak
Bajmok
Cikerija
Donji Tavankut
Gornji Tavankut
Kelebija

Mala Bosna 
M adjarski salasi 
Subotica 
Bikovo 
Misicevo 
Gabric 
Naumovicevo 
Stari Zednik 
Verusic

Backa Topola Opstina

Pacir
Stara Moravica 

Kanjiza Opstina

Horgos
M artonos
Kanjiza
N adrljan
Tresnjevac
Male Pijace

Mali Pesak 
Velebit 
Totovo Selo 
Orom 
Doline

Novi Knezevac Opstina

Djala
K rstur
Novi Knezevac 
Rabe

Majdan
Banatsko Arandjelovo 
Podlokanj

Osijek Opstina Coka Opstina

Josipovac
Osijek

Vrbica
Sanad

Crna Bara 
Coka
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5. oldal 

5X 6 cm-es 
arcfénykép

8. szám

Az Egyezmény II. számú melléklete

1. oldal 
(borítólap)

M agyar Népköztársaság 
címer

HATÁRÁTLÉPÉSI ENGEDÉLY

Szám: ..................
a kishatárforgalomban a Magyar Népköztársaság 
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 

között

2. oldal
(borítólap belső oldal)

Tájékoztató
(a saját állampolgár tájékoztatása az engedély 

felhasználásáról)

3. oldal
Név: .............................................................................
Születési hely és i d ő : ...............................................
Állandó lakóhely: ....................................................
Testmagasság, szem színe, haj s z ín e : .................

Együtt utazó 14 éven aluli gyerm ek neve:

Születési év, hó, nap:

4. oldal

É rv é n y e s : ................................
Kiadás helye, ideje: ...........

P. H.

aláírás

Érvényesség m eghosszabb ítva:..................
Meghosszabbítás helye, ideje: .................

P. H.

az engedély tulajdonosának sajátkezű aláírása

6—8. oldal 

Rendkívüli utazások:

9—20. oldal

Bejegyzések a határátlépésekről 

21—24. oldal

Hivatalos bejegyzések és a tartózkodás 
m eghosszabbítása:

Az Egyezmény III. számú melléklete

1.  oldal

Az állam elnevezése és címere 

ENGEDÉLY
a határ átlépésére a jugoszláv—magyar 

kishatárforgalomban

Sorozatjel és s z á m : .......................

2. oldal

Fénykép: 3X 4 cm
Szárazbélyegző 

Sajátkezű aláírás

A határátlépési engedély a kishatárforgalom ban 
két évig érvényes

Kiadás helye és ideje: ........ ....................................

P. H.

aláírás aláírás
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3. oldal
Név és utónév: ...................
Születési év, hó, n a p : ...........
Születési h e ly : .......................
L a k ó h e ly :................................
K iskorú személyek:

(Név, utónév, születési hely és idő)

4. és 5. oldal

Az engedély meghosszabbítása 
Az engedély érvényessége m eghosszabbítva:  

........................................... -ig.
P. H.

aláírás

6. és 7. oldal

A tartózkodás meghosszabbítása 

A tartózkodás meghosszabbítva

...................... -tó l ........................ -ig
P. H.

aláírás

A tartózkodás meghosszabbítva

..................... - tó l ........................ -ig.
P. H.

aláírás

8— 18. oldal

Az állam határ átlépését tanúsító bélyegzők 
helye

19. és 20. oldal 

Rendkívüli utazások

21—22. és 23. oldal 

Hivatalos szervek bejegyzései

24. oldal 

Tudnivalók

Az engedély tulajdonosa a szomszédos ország 
terü letére a nemzetközi utasforgalom  és a kis- 
határforgalom  szám ára m egnyitott határátkelő- 
helyeken lépheti át a ha tárt és a 20 kilom éteres 
kishatárforgalm i sávban tartózkodhat.

Az engedély tulajdonosa évi nyolc rendes 
utazásra jogosult.

Szükség esetén (születés, házasságkötés, be
tegség, haláleset) vagy más indokolt esetben az 
illetékes hatóság a határátlépési engedély tu la j
donosának rendkívüli utazást engedélyezhet.

A kishatárforgalom ban a szomszédos állam 
területén  való tartózkodás minden utazás alkal
mával tíz nap, rendkívüli esetben (születés, há
zasságkötés, betegség, haláleset stb.) a tartózko
dási hely szerinti illetékes hatóság a tartózkodást 
további húsz napra m eghosszabbíthatja.

Az engedély tulajdonosa köteles a tartózko
dás szerinti ország jogszabályait betartani.

A kishatárforgalm at szabályozó Egyezmény 
rendelkezéseinek megsértése az utazásból való 
kizárást vonhatja maga után.

Abban az esetben, ha a m ásik ország területén 
a határátlépési engedély elveszett, e ltűn t vagy 
megsemmisült, a tulajdonos köteles azt haladék
talanul bejelenteni a tartózkodási hely szerinti 
illetékes hatóságnak, amely erről igazolást ad ki, 
m ellyel ez a személy hazatérhet.”

3. §. (1) Ez a törvényerejű  rendelet a kihirde
tése napján lép hatályba, rendelkezéseit azon
ban 1976. évi m árcius hó 30. napjától kell alkal
mazni; végrehajtásáról a belügym iniszter gon
doskodik.

(2) E törvényerejű  rendelet hatályba lépésé
vel egyidejűleg az 1965. évi 25. számú törvény- 
erejű  rendelet hatályát veszti.

Losonczi Pál s. k.,
a M agyar N épköztársaság  

E lnöki T an ácsán ak  
elnöke

Cseterki Lajos s. k.,
a M agyar N épköztársaság  

E lnöki T an ácsán ak  
t i tk á ra
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Miniszteri rendelet

A belügyminiszter 
3/1976. (VII. 9.) BM számú 

rendelete
a Magyar Népköztársaság Kormánya 

és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
Kormánya között a kishatárforgalom 
szabályozása tárgyában Budapesten,

1975. november 5. napján aláírt egyezmény 
végrehajtásáról

A M agyar Népköztársaság Korm ánya és a J u 
goszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kor
m ánya között a kishatárforgalom  szabályozása 
tárgyában Budapesten, 1975. novem ber 5. nap
ján  aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyez
mény) kihirdetéséről szóló 1976. évi 19. számú 
törvényerejű  rendelet 3. §-ában, továbbá az ú t
levelekről szóló 1970. évi 4. számú törvényerejű 
rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében foglalt fel
hatalmazás alapján a következőket rendelem.

1. §

(1) A kishatárforgalom ban való részvételre jo
gosult az a m agyar állampolgár, aki a kishatár- 
forgalmi sáv valam elyik helységében állandó la
kóhellyel rendelkezik, valam int a házastársa és 
kiskorú gyerm eke akkor is, ha az állandó lakó
helyük nem a kishatárforgalm i sáv valam elyik 
helységében van.

(2) A kishatárforgalom ban az állam határ átlé
pése határátlépési engedéllyel, csoportos utazás 
esetén pedig a csoportvezető határátlépési enge
délyéhez csatolt névjegyzékkel és az utazásban 
résztvevők személyi igazolványának felm utatá
sával történik.

(1) A határátlépési engedélyt a kishatárforgal
mi sávban lakó kérelmező állandó lakóhelye sze
rin t illetékes járási (városi) rendőrkapitányság 
adja ki és hosszabbítja meg időbeli érvényessé
gét, továbbá érvényesíti kiutazásra.

(2) A kishatárforgalm i sávban állandó lakó
hellyel nem rendelkező házastárs és kiskorú 
gyerm ek részére a határátlépési engedély kiadá
sára és a kiutazásra érvényesítésére az (1) bekez
dés szerinti rendőrkapitányság jogosult.

(3) A kishatárforgalom ban csoportosan utazó 
személyek (gazdasági, kulturális, művészeti, 
sport és egyéb szervezetek csoportja) névjegyzé
két az utazást rendező vállalat, intézmény, tá r
sadalmi szerv stb. székhelye szerint illetékes já 
rási (városi) rendőrkapitányság érvényesíti kiu
tazásra.

3. §

(1) A határátlépési engedély időbeli érvényes
sége öt év, amely további öt évre meghosszab
bítható.

(2) A határátlépési engedély érvényesített ki
utazási engedéllyel, évenként nyolcszori utazásra 
és minden utazásnál tíz napi külföldi tartózko
dásra jogosít.

(3) A (2) bekezdésben em lített utazásokon felül 
indokolt esetben (születés, házasságkötés, beteg
ség, haláleset stb.) rendkívüli utazás is enge
délyezhető.

(4) A határátlépési engedély — a kérelem től 
függően egy eljárásban — egy vagy több, legfel
jebb azonban nyolc kiutazásra érvényesíthető.

4 .

(1) A határátlépési engedély kiadása, időbeli 
érvényességének meghosszabbítása, valam int a 
kiutazásra érvényesítése iránti kérelm et a 2. §. 
(1) és (2) bekezdés szerinti, a csoportos utazás 
engedélyezése irán ti kérelm et a 2. §. (3) bekez
dése szerinti rendőrkapitánysághoz kell benyúj
tani.

(2) A határátlépési engedély kiadása, rendkí
vüli utazásra történő érvényesítése, valam int 
időbeli érvényességének m eghosszabbítása irán
ti kérelm et a kérelmező személyesen nyú jtja  be, 
családtagok együttes utazása esetén bárm elyik 
felnőttkorú családtag benyújthatja . A csoportos 
utazás engedélyezése iránti kérelm et az u ta 
zást rendező szerv m egbízottja nyú jtja  be.

(3) A határátlépési engedély kiadása és cso
portos utazás engedélyezése irán ti kérelm et az 
erre a célra rendszeresített kérelm i lapon kell 
benyújtani.

(4) A határátlépési engedély kiadása iránti ké
relem hez az alábbi m ellékleteket kell csatolni:

a) szem élyenként 1 db 5X6 cm-es — egy év
nél nem régebbi — arcfényképet,

b) a sorkatonai szolgálatot még nem teljesített 
sorköteles korú hadköteles esetében az illetékes 
megyei hadkiegészítési és területvédelm i (Bu
dapest Fővárosi Hadkiegészítő) parancsnokság 
engedélyét,

c) a kiskorú gyerm ek vagy a gondnokság ala tt 
álló személy esetében, am ennyiben nem szülei
vel vagy csak a szülők egyikével utazik, a szülői 
felügyeletet ellátó szülők vagy a kiskorúval nem 
utazó szülő, illetve törvényes képviselő bele
egyező nyilatkozatát.

(5) A csoportos utazás engedélyezése iránti ké
relm et a résztvevők személyi adatait tartalmazó, 
az utazást rendező vállalat, intézmény, társadal
mi szerv stb. a vezetője aláírásával és bélyegző
jével ellátott névjegyzék csatolásával kell be
nyújtani.
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(6) A kiutazásra érvényesítéséhez, valam int 
időbeli érvényességének meghosszabbításához a 
határátlépési engedélyt és az illetékbélyeget kell 
benyújtani.

5.  §

A kishatárforgalom ból kizárható az, akinek az 
útlevelekről szóló 4/1970. (III. 3.) Korm. számú 
rendelet 3—4. §-a szerint nem adható útlevél, 
illetve aki az Egyezmény rendelkezéseit nem 
ta r tja  meg.

6. §

(1) A 3. §. (2) bekezdésében em lített külföldi 
tartózkodás időtartam a különös m éltánylást ér
demlő esetben (születés, házasságkötés, betegség, 
haláleset) legfeljebb további húsz napra meg
hosszabbítható.

(2) A jugoszláv állampolgárok részére a ma
gyar kishatárforgalm i sávban való tartózkodás 
m eghosszabbítását az illetékes járási (városi) 
rendőrkapitányság engedélyezi.

(3) A m agyar állampolgárok részére a jugosz
láv kishatárforgalm i sávban való tartózkodás 
m eghosszabbítását az illetékes jugoszláv hatóság 
engedélyezi.

7.  §

(1) A határátlépési engedély kiadásával kap
csolatos eljárásra az államigazgatási eljárás ál
talános szabályairól szóló 1957. évi IV . számú 
törvény rendelkezései az útlevelekről szóló jog
szabályokban m eghatározott kivételekkel irány
adóak.

(2) A határátlépési engedély, a határátlépési 
engedély időbeli érvényességének meghosszabbí
tása és a kiutazásra érvényesítése irán ti kére
lem illetékköteles.

8.  §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha
tályba. Egyidejűleg a 2/1965. (XII. 30.) BM szá
mú rendelet hatályát veszti.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott 
határátlépési engedélyek az érvényességi idejü
kön belül felhasználhatók.

Benkei András s. k.,
belü g y m in isz te r

A belügyminiszter 
4/1976. (VII. 24.) BM számú 

rendelete
a rendőrhatósági kényszerintézkedésekről

A rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT szá
mú rendelet 13. §-ának (7) bekezdésében kapott 
felhatalm azás alapján az alábbiakat rendelem.

1. §

(1) A budapesti és megyei rendőr-főkapitány
ság, illetőleg a járási, a városi és járási, valam int 
a városi, kerületi rendőrkapitányság (a további
akban: rendőr-főkapitányság, illetve rendőrka
pitányság) vezetője rendőrhatósági kényszerin
tézkedésként (a továbbiakban: kényszerintézke
dés):

— rendőrhatósági felügyeletet (a továbbiak
ban: rendőri felügyelet), vagy

— kitiltást
alkalm azhat azzal szemben, aki az állam  belső 
rendjét, a közbiztonságot vagy a közrendet 
rendszeresen, vagy folyam atosan veszélyeztető 
m agatartást tanúsít.

(2) A rendőri felügyelet és a kitiltás együtte
sen is alkalmazható. 

(3) A kényszerintézkedés alkalm azásának cél
ja

— a bűncselekm ények elkövetésének megelő
zése, továbbá

— a kényszerintézkedéssel érin tett személy
nek a törvények tiszteletére, valam int a társadal
mi együttélés szabályainak m egtartására való 
nevelése.

2. §

A kényszerintézkedés nem rendelhető el azzal 
szemben,

a) aki a tizenhatodik életévét nem tö ltö tte  be;
b) akit előzetes letartóztatásba helyeztek;
c) akit szabadságvesztésre, vagy javító-nevelő 

m unkára ítéltek a büntetés kiállásáig;
d) akit feltételes szabadságra bocsátottak, 

vagy szigorított őrizetből ideiglenesen elbocsá
tottak, annak tartam a alatt;

e) akit pártfogó felügyelet alá helyeztek;
f) akinek kötelező m unkaterápiás intézeti 

gyógykezelését vagy ideiglenes kényszer-gyógy
kezelését elrendelték;

g) aki egészségi állapotánál vagy idős korá
nál fogva hosszantartó ápolásra vagy gondozásra 
szoruló, illetőleg önálló cselekvésre és életvitelre 
képtelen beteg, avagy rokkant;
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h) aki négy hónapot meghaladó terhes;
i) aki gondozásra vagy eltartásra  szoruló hoz

zátartozóját egyedül látja el, kivéve, ha a kény
szerintézkedést az ilyen hozzátartozó érdekének 
védelme teszi szükségessé.

3. §

(1) A kényszerintézkedés elrendelését megelő
zően minden lényeges körülm ényre kiterjedő 
előkészítő eljárást kell lefolytatni, amelynek a 
kényszerintézkedést szükségessé tevő okok fel
tárására, illetőleg az e vonatkozásban döntő je
lentőségű körülm ények m egállapítására kell irá 
nyulnia.

(2) Az eljárás, illetve a kényszerintézkedés 
alatt állót és képviselőjét m egilleti az ügyiratba 
való betekintés joga, kivéve a határozat-terve
zetet, valam int azokat az iratokat, amelyek ál
lam titkot, vagy szolgálati titko t tartalm aznak.

Szolgálati titok címén nem lehet kizárni an
nak az ira tnak  a m egtekintését, amelyen az ér
demi határozat alapszik.

(3) A kényszerintézkedés elrendelése, felül
vizsgálata és m egszüntetése határozattal tö rté 
nik. A határozatot az eljárás alá vont előtt ki 
kell hirdetni, és számára nyom ban kézbesíteni 
kell.

(4) A kényszerintézkedés elrendelését és meg
szüntetését — a jogerős határozat kihirdetésekor 
— be kell jegyezni az eljárás alá vont személyi 
igazolványába.

(5) A határozat ellen az első fokon eljáró 
rendőrhatóság vezetőjénél benyújto tt (bejelen
tett) fellebbezésnek van helye, am elynek elbírá
lására a felettes rendőrhatóság vezetője jogo
sult. A fellebbezést

a) a rendőri felügyeletet elrendelő határozat 
kihirdetését követő nyolc napon belül,

b) kitiltás elrendelése esetén a határozat ki
hirdetésekor lehet előterjeszteni.

(6) A k itiltást elrendelő határozat elleni felleb
bezést három  napon belül kell elbírálni. 

4. §

(1) A kényszerintézkedés időtartam a egy év, 
ez legfeljebb három  ízben, újabb egy évre meg
hosszabbítható.

(2) A kényszerintézkedés felülvizsgálatának 
kérelem re vagy hivatalból bárm ikor helye van.

(3) A kényszerintézkedés m eghosszabbítása
kor, illetőleg a felülvizsgálata során a 6—8. §. 
alapján előírt szabályok módosíthatók.

(4) Az egy évet meg nem haladó szabadság- 
vesztés ideje a kényszerintézkedés időtartam ába 
beszámít.

5. §

A kényszerintézkedést meg kell szüntetni, ha
a) a kényszerintézkedés alatt álló kifogásolt 

m agatartása alapvetően megváltozott,
b) a jogerősen kiszabott egy évet meghaladó 

szabadságvesztés-büntetésének letöltését meg
kezdte,

c) sorkatonai szolgálatra vonult be;
d) a 2. §. f)—i) pontjában m eghatározott ki

záró ok keletkezett.

6. §

(1) A rendőri felügyelet alatt álló köteles az el
lenőrzésre jogosult rendőrt a lakásába (lakrészé
be) beengedni és az ellenőrzést eltűrni.

(2) A rendőri felügyelet alatt álló kötelezhető 
arra, hogy

a) a határozatban m egnevezett rendőri szerv
nél, illetőleg az ellenőrzésre jogosult rendőrnél 
az előírt időpontban m egjelenjen;

b) a határozatban előírt időben lakásán ta r 
tózkodjon.

(3) A rendőri felügyelet a la tt álló eltiltható 
attól, hogy

a) a határozatban m egnevezett települést vagy 
államigazgatási terü leti egységet (községet, vá
rost, közös tanácsú községet, járást stb.) az el
rendelő hatóság vagy rendőri szerv előzetes en
gedélye nélkül elhagyja, illetőleg lakóhelyet 
vagy lakást változtasson;

b) nyilvános rendezvényeken (gyüléseken) 
részt vegyen ;

c) a határozatban felsorolt közterületeken, 
helységrészekben, épületekben, kereskedelmi 
egységek területén, nyilvános szórakozóhelye
ken, lakóházakban és m agánlakásokban m egje
lenjen;

d) a határozatban m egnevezett útvonalakat, 
közhasználatú tömegközlekedési eszközöket 
igénybe vegye, pályaudvarokon és közlekedési 
eszközök állomásain, m egállókban tartózkodjon, 
oda belépjen;

e) a lakásán távbeszélőt üzemben tartson.

(4) A rendőri felügyelet alá helyezett vezetői 
engedélye vagy járm űvezetői igazolványa visz- 
szavonható, illetőleg ilyen engedélyt vagy iga
zolványt nem kaphat.

7. §

(1) A k itilto tt köteles a határozat jogerőre 
emelkedését követő nyolc napon belül:

— a határozatban megjelölt államigazgatási 
terü lete t elhagyni;
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— az általa szabadon választott — határsávba 
nem eső — helységbe távozni, a lakcím válto
zást bejelenteni;

— az illetékes rendőri szervnél jelentkezni.

(2) A k itilto tta t el kell tiltani attól, hogy a ha
tározatban megjelölt — a kitiltás hatálya alá 
eső — területen

a) a lakóhelye szerint illetékes rendőrhatóság 
előzetes engedélye nélkül m egjelenjen;

b) m unkaviszonyban álljon, vagy ilyet létesít
sen.

(3) A kitiltott vezetői engedélye, vagy járm ű
vezetői igazolványa visszavonható, illetőleg ilyen 
engedélyt vagy igazolványt nem kaphat.

8. §

A rendőri felügyelet és a kitiltás együttes el
rendelése esetén a 6. és a 7. §. azzal az eltéréssel 
irányadó, hogy

a) az elrendelő hatóság a kényszerintézkedés 
alá vont részére kényszertartózkodási helyet ha
tároz meg;

b) a kényszerintézkedés alá vont, az elrendelő 
jogerős határozat kihirdetését követő nyolc na
pon belül köteles a kényszertartózkodási helyre 
távozni és ott a legközelebbi rendőri szervnél je
lentkezni;

c) a rendőri felügyelet szabályai a b) pontban 
m eghatározott nyolc nap lejártával lépnek ha
tályba.

9. §.

A kényszerintézkedések területi hatályát, va
lam int a kötelezettségek, illetőleg tilalm ak kö
rét az eljárás alá vont m agatartása, társadalom 
ra veszélyessége és személyi (lakás-, családi,- 
m unka-) körülm ényei figyelembe vételével és az
1. §. (3) bekezdésében foglalt célok eléréséhez 
szükséges m értékben kell meghatározni.

10. §

A lakóhely szerint illetékes rendőrhatóság ve
zetője, illetőleg arra  feljogosított szerve — in
dokolt esetben — kérelem re vagy bejelentésre 
a kötelezettségeket, illetőleg a tilalm akat ideig
lenesen feloldó engedélyt adhat ki.

11. §

Azzal szemben, aki a kényszerintézkedés el
rendelésekor a tizennyolcadik életévét nem  töl
tö tte  be, a rendeletet a következő eltérésekkel 
kell alkalmazni:

a) kényszerintézkedést csak a rendőr-főkapi
tányság vezetője rendelhet el,

b) a kényszerintézkedés időtartam a egy év, ez 
legfeljebb egy ízben, újabb egy évre meghosszabbítható 

,

c) kitiltásnak csak akkor van helye, ha ez nem 
já r a családi kötelékből (intézetet is ide értve) 
való kiszakítással.

12. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Rendelkezéseit a folyam atban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.

Egyidejűleg az 1/1957. (III. 19.) BM számú 
rendelet hatályát veszti.

Benkei András s. k.,
b elü g y m in isz te r

Intézkedés

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

7/1976. (BK 8.) számú 
intézkedése

a magyar—jugoszláv kishatárforgalom 
szabályozása tárgyában kiadott 

08/ 1970. számú miniszterhelyettesi utasítás 
hatályon kívül helyezéséről

Budapest, 1976. évi július hó 15-én.

A M agyar Népköztársaság Korm ánya és a 
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
Korm ánya között létrejö tt, az 1965. évi 25. szá
mú törvényerejű rendelettel k ih irdetett kisha- 
tárforgalm i egyezmény, valam int a végrehajtá
sáról szóló 2/1965. (XII. 30.) BM számú rendelet 
hatályon kívül helyezése következtében a ma
gyar—jugoszláv kishatárforgalom  szabályozása 
tárgyában kiadott 08/1970. számú m iniszterhe
lyettesi utasítást hatályon kívül helyezem.

Kőrösi György s. k.,
r. vezérő rnagy , 

m in isz te rh e ly e tte s
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A Belügyminisztérium 
igazgatásrendészeti csoportfőnökének 

3/1976. számú 
intézkedése

a magyar—jugoszláv kishatárforgalomban 
a határátlépési engedélyek kiadásának 

rendjéről
Budapest, 1976. évi július hó 15.

A M agyar Népköztársaság Korm ánya és a J u 
goszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kor
m ánya között a kishatárforgalom  szabályozása 
tárgyában Budapesten 1975. novem ber 5. nap
ján  aláírt, az 1976. évi 19. számú törvényerejű 
rendelettel k ih irdetett kishatárforgalm i egyez
m ény végrehajtásáról szóló 3/1976. (VII. 9.) BM 
számú rendeletben (továbbiakban: vhr) megha
tározott belügyi feladatok ellátására kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t

1. A m agyar—jugoszláv kishatárforgalm i sáv
b a  tartoznak mindazok a helységek, amelyek a 
közös állam határ m indkét oldalán a határvonal
tól szám ított 20 kilom éter szélességű területen  
vannak.

A kishatárforgalm i sávba a m agyar területen 
lévő helységek jegyzékét az egyezmény I. és a 
jugoszláv terü leten  lévő helységek jegyzékét pe
dig a II. számú m elléklet tartalm azza.

2. A kishatárforgalom ban a vhr. 1. §. (1) be
kezdésében m eghatározott személyek vehetnek 
részt.

3. Az állam határ átlépése a nemzetközi és a 
kishatárforgalom  számára m egnyitott határátke
lőhelyeken a határátlépési engedéllyel (a továb
biakban: engedély) történik.

4. A személyi igazolvánnyal rendelkező ál
lam polgárokat — a kérelem alapján — önálló en
gedéllyel kell ellátni.

5. A személyi igazolvánnyal nem rendelkező 
kiskorú adatait a szülő vagy a törvényes képvi
selő engedélyébe kell bevezetni. Am ennyiben a 
kiskorú önállóan utazik külön engedéllyel kell 
ellátni.

6. A csoportosan utazókat névjegyzékbe kell 
felvenni és a csoport vezetőjét pedig önálló en
gedéllyel kell ellátni.

7. M inden személyi igazolvánnyal rendelkező, 
illetve azzal a személyi igazolvánnyal nem ren 

delkező kiskorúval, aki szülője vagy törvényes 
képviselője nélkül utazik külön-külön kérelmi 
lapot kell kitöltetni.

Az adatokat a kérelem  átvételekor a személyi 
igazolványba bejegyzett adatokkal egyeztetni 
kell.

8. Az engedély, illetve a kiutazási engedély ké
relmezőit évenként egy alkalommal ellenőrizni 
kell a helyi bűnügyi, lakcím és útlevélnyilván
tartásban, a vhr. 2. §. (2) bekezdés szerinti ké
relmezőket pedig az állandó lakóhelye szerinti 
rendőrkapitányság helyi bűnügyi, lakcím és ú t
levélnyilvántartásában.

9. Ha a kérelmező állandó lakóhelyét egy éven 
belül m egváltoztatta az előző állandó lakóhelye 
szerinti rendőrkapitányság bűnügyi, lakcím és 
útlevélnyilvántartásában is ellenőrizni kell.

10. Az engedéllyel évenként nyolc utazás, in
dokolt esetben — a vhr. 3. §. (3) bekezdése alap
ján  — ezen felül rendkívüli utazás is engedé
lyezhető.

11. Nem adható engedély annak, akire a 4/ 
1970. (III. 3.) Korm. számú rendelet (a további
akban; R) 3. és 4. §-ában meglévő kizáró okok 
valam elyike vonatkozik.

Ennek m egállapítása az ellenőrzés és a ren 
delkezésre álló egyéb adatok alapján történik.

Am ennyiben a R. 3. §. (1) bekezdés c) pontja 
szerint a kérelmező büntető ítélet hatálya a la tt 
áll, az egyéni körülm ények figyelem bevételével 
kedvező elbírálást lehet alkalmazni, ha vétség 
m iatt ítélték el (foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés, könnyű testi sértés, becsületsér
tés, rágalmazás, stb.).

A büntető ítélet hatálya alatt álló kérelmező 
kérelm ének kedvező elbírálására a rendőrkapi
tányság vezetője jogosult.

12. A R. 3. §. (1) bekezdés e) pontjában meg
határozott kizáró okok fennállása esetén külön 
egyéni elbírálás alapján lehet kedvező döntést 
hozni.

13. Aki az egyezmény rendelkezéseit nem 
ta r tja  be ki kell zárni a kishatárforgalom ból és a 
kiutazási engedély irán ti kérelm ét a R. 4. §. (1) 
bekezdés d) pontja alapján el kell utasítani.

A R. 4. §. (1) bekezdésében előírt kizárási idő 
m eghatározására a rendőrkapitányság vezetője 
tesz javaslatot — figyelembe véve a kérelmező 
politikai m agatartását, m unkához való viszonyát 
és egyéb körülm ényeit —, m elyet az érin tett 
rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osz
tály vezetője hagy jóvá.
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14. Az engedély irán ti kérelem  elutasítása és 
a kiadott engedély bevonása esetén az útlevél 
irán ti kérelm ek elutasítására és az útlevelek be
vonására vonatkozó eljárási szabályokat kell al
kalmazni.

15. Az engedélyt be kell vonni, ha:

a) a kiállító hatóság a jogszabályokban m egha
tározott kizáró okról tudom ást szerez,

b) az egyezmény rendelkezéseit nem tarto tták  
meg,

c) az engedélyt m egham isították, illetve olyan 
m értékben rongálódott, hogy ellenőrzésre, azo
nosításra alkalm atlanná vált.

Az engedély bevonását a kiállító igazgatásren
dészeti osztály és alosztály vezetője, a rendőr
főkapitányság igazgatásrendészeti osztály veze
tője rendelheti el.

16. A kiállított engedély a kérelmezőnek vagy 
a közvetlen hozzátartozójának adható ki. 
Am ennyiben a kérelmező postán kívánja az en
gedély elküldését, a kérelméhez egy megcímzett 
és az ajánlott küldem ények továbbításának meg
felelő címletű bélyeggel ellátott borítékot kell 
csatolnia.

17. Az engedélyt írógéppel a kiállítástól szá
m ított öt évi érvényességi időtartam ra kell ki
állítani és kérelem re további öt évre hosszab
bítható  meg.

18. Az engedély kiutazásra történő érvényesí
tése a kiutazási engedélyekbe ragasztott illeték- 
bélyeggel történik, am it körbélyegzővel kell le
bélyegezni. A kiutazási engedély jobb felső sar
kába az érvényesítési idő évszámát kell beírni.

19. A kérelem től függően egy eljárásban egy 
vagy több, de évente legfeljebb nyolc kiutazási 
engedély érvényesíthető.

20. A rendkívüli utazás engedélyezésénél az 
erre  a célra rendszeresített oldalra kell a „kiu
tazási engedély” bélyegzőt elhelyezni és az il
letékbélyeget beragasztani.

21. A csoportos határátlépést kérelmező szerv 
által két példányban benyújto tt névjegyzéknek 
tartalm aznia kell: az utazó nevét, születési he
lyét, évét, személyi igazolvány számát. A név
jegyzéket az alábbi záradékkal kell ellátni:

„A fe ls o ro lt ...........fő részére engedélyezem a
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság

kishatárforgalm i sávjába 1 9 7 . . .  é v ...............

........... hó . . . .  napjával kezdődően egy al
kalommal legfeljebb 10 napi időtartam ra a ki
utazást.

A csoport vezetője ....................................  (név)

H atárátlépési engedélyének s z á m a ............... ” .

A névjegyzék hátlap jára  a megfelelő összegű 
illetékbélyeget kell ragasztani és körbélyegzővel 
érvényteleníteni.

22. Az engedélyek és kérelm ek ny ilván tartá
sára az e célra rendszeresített nyilvántartó  köny
vet kell használni. A nyilvántartó  könyvbe az 
engedélyek sorszámát be kell vezetni és a kérel
meket e sorszámon nyilvántartan i és irattározni.

23. Az engedély irán ti kérelmezőkről útlevél
nyilvántartási kartont kell kiállítani és az útle
vélnyilvántartásba elhelyezni.

Am ennyiben a kérelmezőnek m ár van útlevél
nyilvántartási kartonja arra kell rávezetni a ki
adott határátlépési engedély sorozatszámát és a 
kiutazási engedélyek számát is.

24. Ha az engedély kiadását követően a tu 
lajdonosának személyi adataiban változás tör
tént, ezt a hivatalos bejegyzések oldalra kell be
vezetni, továbbá aláírással, javító-, és körbélyeg- 
zővel ellátni.

25. A tévesen kiállított (rontott) engedély
nyom tatványt érvényteleníteni és selejtezni kell.

26. A kiadott engedélyek átvételét a nyilván
tartó  könyvben kell aláíratni, illetve a postázás 
időpontját bevezetni.

27. Az engedély kiadása, időbeli érvényességé
nek meghosszabbítása és kiutazásra történő ér
vényesítése illetékköteles. Az illetékekre vonat
kozó PM rendeletben m eghatározott kiadványi 
illetéket kell leróvatni és m inden kiutazási en
gedély kiadásakor az engedélybe ragasztani.

28. Különös m éltánylást érdemlő körülm ények 
(betegség, haláleset, házasságkötés, születés) ese
tén a tartózkodás legfeljebb további 20 nappal 
meghosszabbítható. A kishatárforgalm i sávban 
tartózkodó jugoszláv állampolgárok részére meg
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felelő indokok alapján a tartózkodási időt a ta r
tózkodás helye szerinti rendőrkapitányság igaz
gatásrendészeti szerve m eghosszabbíthatja és ezt 
az engedély megfelelő rovatába bejegyzi.

29. Az engedélyek kiadásának és a hosszabbí
tás iránti kérelm ek elintézésének határideje 14 
nap.

A kiutazási engedélyt a kérelem időpontjával 
egyidejűleg kell kiadni.

30. Az engedély irán ti kérelem  jogerős eluta
sítása esetén az illetékbélyeget a kérelm i lapra 
kell ragasztani.

Á tiratban kell értesíteni a kérelmező állandó 
lakóhelye szerint illetékes illetékkiszabási hiva
talt, hogy intézkedjék az illeték visszautalására.

31. Az engedély elvesztéséről, eltűnéséről, 
m egsemmisüléséről jegyzőkönyvet kell felvenni 
és az R. 4. §. (1) bekezdés c) pontja szerint kell 
eljárni. Az elvesztett, m egsemmisült engedély 
helyett — am ennyiben ez a tulajdonos terhére 
nem róható — új engedélyt kell kiadni.

32. A csoportosan utazóktól a beutazás alkal
m ával a Hőr. FEP a névjegyzéket bevonja és 
megsemmisíti.

33. A rendőrkapitányságoknak az engedélyek 
és a kiutazási engedélyek, valam int a csoportos 
engedélyek kiadásáról az adatszolgáltatásra vo
natkozó utasításnak megfelelően kell statisztikai 
jelentést készíteni.

34. Az engedélyekhez az útlevelek kiadásához 
rendszeresített nyom tatványokat — térítésm en
tes kérőlap, nyilvántartási karton — és eszközö
ket kell használni.

35. Az 1976. augusztus 1-ig kiadott engedélyek 
1976. december 31-ig kiutazási engedéllyel ellát

hatók és érvényességi idejükön belül felhasznál
hatók.

36. A jugoszláv állampolgárok kishatárforgal- 
mi sávba történő beutazására, a kishatárforgal- 
mi sávban való tartózkodására a külföldiek be- 
és kiutazására vonatkozó jogszabályok, u tasítá
sok és intézkedések az irányadók.

37. Az egyezmény rendelkezéseinek jugoszláv 
állampolgárok által tö rtén t m egsértése esetén a 
rendőrkapitányság jogosult a jugoszláv állampol
gár tartózkodási engedélyét megvonni. Erről ha
ladéktalanul jelentést kell tenni az illetékes 
rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztá
lyának.

38. A jugoszláv állampolgárok engedélyének 
elvesztéséről, e ltű néséről, megsemmisüléséről a 
bejelentés helye szerinti rendőrkapitányságnak 
jegyzőkönyvet kell felvenni, am elyet az illetékes 
rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztá
lyának kell megküldeni. Ezzel egyidejűleg az 
esetet jelenteni kell a BM Igazgatásrendészeti 
Csoportfőnökség ügyeletének.

A jugoszláv állam polgárt a jegyzőkönyv alap
ján a rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti 
osztálya látja  el az állam határ átlépésére jogosí
tó "Külön kiutazási engedély”-lyel.

39. Az ország terü letén  engedéllyel tartózkodó 
jugoszláv állampolgár elhalálozását, balesetét, 
őrizetbevételét, illetőleg előzetes letartóztatását 
azonnal jelenteni kell a BM Igazgatásrendészeti 
Csoportfőnökség ügyeletének.

40. Ez az intézkedés a kiadása napján  lép ha
tályba.

K ukk István s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

K iadja: Belügym inisztérium  Titkársága
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