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Szám: 10-1421/1954.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
22. számú PARANCSA

Budapest, 1954. november 17-én

Egyes megyei főosztályok (főkapitányságok) még mindig nem eléggé aktí
van vesznek részt a készülő határsértések felderítésében és a büntetlenül bejött 
határsértők felkutatásában. Nem folyik aktívan a határsávból már kijutott 
határsértők felkutatása, így gyakran büntetlenül tevékenykedhetnek az ország 
területén.
A  megyei főosztályok (főkapitányságok) és a Határőrség kerületi szervei 
között gyenge a határhelyzetről való kölcsönös tájékoztatás.
A  befelé történt határsértések esetén az elfogott határsértőket minden osztály 
igyekszik a saját szempontjai szerint mielőbb kihallgatni és emiatt olyan hely
zet alakul ki. ami megnehezíti az elfogott határsértők következetes kihallga
tását, gyors leleplezését és esetleges felhasználását.
Az utóbbi időben gyakran megsértik a határövezet rendjét, egyes személyek 
engedély nélkül lépnek be, illetve tartózkodnak a határövezetben. A  rendőrség 
részéről gyengén folyik az ilyen személyek ellenőrzése.
A  belső és külső ellenség ellen folytatott harc fokozása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A BM. illetékes központi osztályvezetői és a megyei főosztályok (főkapi
tányságok) vezetői, a Határőrség Parancsnoka és az alárendelt egységek 
parancsnokai szüntessék meg az együttműködés terén fennálló hiányossá
gokat.

2. A BM. központi és megyei főosztályok (főkapitányságok) járási osztályok 
(kapitányságok) folytassanak aktív munkát a készülő határsértések meg
előzésére. Ebből a célból speciális ügyekben nem foglalkoztatott hálózat
nak (a határövezetben) feladatul kell adni a készülő határsértések fel
derítését.
A  készülő határsértésre vonatkozó összes adatokat realizálás végett át kell 
adni a kerületi felderítő alosztálynak, vagy zlj. felderítő csoportoknak.
Ha a Határőrségnek az országból való kiszökés előkészületeiről, olyan sze
mélyről van helyzeti adata, akinek ügyében a megyei főosztály (főkapi
tányság) érdekelve van, abban az esetben közös tervet kell kidolgozni a 
készülő határsértőnek az elfogására.

—  1 —
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3. A Határőrség kerületparancsnokai, a megyei főosztályok (főkapitánysá
gok) vezetői készítsenek közös razzia-tervet a befelé történő büntetlen 
határsértők felkutatására, elfogására. A  tervben meg kell határozni az 
államvédelmi (politikai nyomozó) és rendőrségi szervek feladatait is.

4. A  befelé történő határsértéseknél a Határőrség illetékes parancsnoksága 
köteles megszervezni a kutatást és azonnal értesíteni a BM. illetékes me
gyei főosztályát (főkapitányságát) a járási osztályokat, (kapitányságokat) 
amelyek az előre kidolgozott terv szerint a Határőrséggel szorosan együtt
működve bekapcsolódnak a büntetlenül bejött határsértő kutatásába, elfo
gásába.
A  határsértők elfogásáról a Határőrség kerületparancsnokság haladéktala
nul tájékoztassa a BM. illetékes megyei főosztály (főkapitányság) vezető
jét, vagy operatív helyettesét.
A kutatás vezetését az illetékes hőr. parancsnoknak kell végezni. A határ
sértőnek a 15 km-es határsávból való kijutása esetén az illetékes megyei 
főosztálynak (főkapitányságnak) aktívan tovább kell folytatni a határ
sértő tartózkodási helyének a felderítését, meg kell szervezni annak elfo
gását.

5. A BM. központi és megyei főosztályok (főkapitányságok) vezetői, a 
rendőrőrsök parancsnokai kötelesek a határsávban végzendő operációkról, 
őrizetbevételekről idejében értesíteni az illetékes Határőrség parancsnokát 
az operáció helyéről, időpontjáról és annak terjedelméről abból a célból, 
hogy a Határőrség az operáció idejére az érintett határszakaszt a kiszökés 
megakadályozása végett idejében le tudja zárni.

6. A rendőrség szervei fokozzák ellenőrzéseiket a határsávban abból a cél
ból. hogy a határsávba jogtalanul beutazó vagy ott tartózkodó személye
ket fel tudják deríteni. Ezért kötelesek rendszeres igazoltatást bevezetni 
a határsávban lévő főútvonalakon, vasútállomásokon és szállodákban, 
alkalmi szállásokon és egyéb olyan helyeken, ahol a határsértők, vagy 
a határövezet rendjét megsértők megjelenhetnek.
A  rendőrségi szervek minden esetben kötelesek tájékoztatni a Határőrség 
szerveit az általuk elfogott határsértőkről, a készülő határsértésekről, gya
nús idegen személyeknek a határövezetbe való érkezéséről, minden olyan 
rendőri intézkedésről, melyből határsértés következhet be.

7. Az őrs feladata a határsértő elfogásakor.
A határsértő elfogását lehetőleg távbeszélőn kell jelenteni az őrsre és ke
rülni kell minden felesleges zajt, hogy a túloldali szervek ne szerezhes
senek tudomást arról, hogy ügynöküket elfogták.
Az elfogott határsértőnek az őrsre való bekísérését minden esetben a leg
rövidebb úton, de a lakott helyeket és polgári személyeket lehetőleg ki-
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kerülve kell végrehajtani, hogy illetéktelenek ne szerezzenek tudomást az 
elfogásról.
Az őrsparancsnok a határsértő elfogását haladéktalanul köteles jelenteni 
a zlj., illetve kerületparancsnoknak.
A  határsértőnek az őrsre való bekísérése után az őrsparancsnoknak egy 
különálló irodahelyiségben — ahol rajtakívül legfeljebb helyettese, vagy 
az időközben odaérkező felderítő tiszt lehet jelen — a következőket kell 
végrehajtania:
a) A  határsértőt alaposan megmotozza. A  motozás során lefoglalt tár

gyakról leltárt készít.
b) A  határsértő elfogásáról jegyzőkönyvet készít a kiadott minta szerint.
c) Kihallgatja a határsértőt a következő kérdésekre:

— kik sértették meg vele együtt a határt és társai hol találhatók,
— kik sértették meg ugyanabban az időben a határt más helyen és 

a határsértők hol találhatók,
— kik, mikor és hol terveznek határsértést elkövetni,
— a határsértést miért éppen ezen a helyen követte el,
— mit tud a határőrzés rendszeréről és hogyan jutott ezen adatok 

birtokába,
— a határsértő vallomását jegyzőkönyvbe foglalja.

d) A  határsértő elfogása esetén azonnal intézkedik a határ lezárására, 
a kutatás bevezetésére.

e) Az őrsparancsnok, vagy helyettese személyesen átkutatja a határsér
tés és elfogás színhelyét.

f) A kiadott minta szerint kihallgatja az elfogást végrehajtó járőrt.
g) Az elfogástól számított 24 órán belül a határsértőt az elkészített ok

mányokkal együtt a kerületparancsnokságnak átadja.
Kezdve az elfogást végrehajtó járőrtől az őrs, zászlóalj, kerületparancs
nokoknak rendkívül nagy gondot kell fordítani arra, hogy az elfogás, az 
elfogott határsértő ne dekonspirálódjék, mert ez lehetetlenné teszi az ilyen 
személyek operatív célból való felhasználását!

A hőr. kerület feladata a határsértővel kapcsolatban:
a) A  kerületi felderítő-alosztály a határsértőt, az őrsparancsnok által tör

ténő kihallgatása és személyazonossága megállapítása után, saját nyil
vántartásában, valamint távmondatilag a BM. Központi Operatív Nyil
vántartójában ellenőrzi. A Központi Operatív Nyilvántartó köteles az 
ilyen ellenőrzést azonnal, soronkívül elvégezni. Ha a határsértő a BM. 
szervek nyilvántartásában szerepel és arra ügydosszié van, úgy a határ-
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sértőt soronkívül át kell adni az illetékes megyei főosztálynak (főkapi
tányságnak).

b) A határsértőnek a kerületparancsnoksághoz történt beszállítása után azon
nal meg kell kezdeni a kihallgatását, a kihallgatás döntően azokra a kér
désekre irányuljon, amelyek tisztázása a határőrizet szempontjából szük
séges és fontos. A  kihallgatás eredményeiről részletes jelentést kell fel
terjeszteni a Határőrség Parancsnokának és a BM. I. és II. (a Pol. Nyo
mozó Főosztály 2-es és 3-as) Osztályok vezetőinek.

c) A  vizsgálat lefolytatása céljából az elfogástól számított 48 órán belül 
 a határsértőt az összes reá vonatkozó okmányokkal együtt át kell adni

az illetékes megyei főosztálynak (főkapitányságnak). A  megyei főosztály
nak (főkapitányságnak) átadott határsértő kihallgatásán a felderítő-alosz- 
tály tisztje szükségszerinti mértékben résztvesz.

d) A  megyei főosztály (főkapitányság) a határsértőt előállítási határozattal 
veszi át — melyet a felderítő-alosztály állít ki — és a 72 órás határidő 
letelte előtt, őrizetbevételi határozatot köteles kiállítani.

e) Ha a határsértőt a BM. szervek operatív felhasználásra alkalmasnak 
tartják, úgy a határsértőt az őrsparancsnok feladatainak végrehajtása után, 
az illetékes főosztálynak (főkapitányságnak) vagy osztálynak (kapitány
ságnak) azonnal át kell adni.

Jelen parancsom végrehajtásáról és a beosztottak előtt megfelelő oktatásáról 
a BM. központi osztályok és a megyei főosztályok (főkapitányságok) vezetői, 
osztályvezetői és a hőr. kerületparancsnokok gondoskodjanak.

Szám: 37—839/3— 1934.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

12. számú PARANCSA

Budapest, 1954. évi október 12-én

A Belügyminisztérium csapatai és szervei eredményes működésének egyik alap
vető feltétele, hogy a hadtáp (anyagi) és pénzügyi szervek kifogástalanul lás
sák el feladataikat.
A  hadtáp (anyagi) és pénzügyi szolgálattal szemben megnőttek a követelmé-

— 4 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /10



nyek azzal a körülménnyel, hogy a csapatok és szervek szolgálati tevékeny
ségéhez szükséges anyagi és pénzügyi feltételek biztosítása mellett mind foko
zottabban kell érvényesülnie a takarékos gazdálkodás szempontjainak.
A  hadtáp (anyagi) és pénzügyi szolgálat beosztottainak, hogy hivatásuknak 
meg tudjanak felelni — a rátermettségen túl — széleskörű és alapos szak
tudással kell rendeíkezniök. Jelenleg azonban a hadtáp (anyagi) és pénzügyi 
szolgálat beosztottainak igen nagy százaléka kellő szakképzettség nélkül végzi 
felelősségteljes munkáját.
Ilyen körülmények között nincs biztosítva, hogy az anyagi és pénzügyi szol
gálat a feladatok növekedésével lépést tudjon tartani, a követelményeknek 
megfelelően tudjon fejlődni.

E hiányosságok kiküszöbölése érdekében

a n y a g i - p é n z ü g y i

tanfolyam felállítását rendelem el.

1. A  tanfolyam célja

a) a szakmailag képzetlen hadtáp (anyagi) és pénzügyi beosztottaknak szol
gálatuk ellátásához szükséges minimális ismeretek oktatása;

b) a nem kielégítően képzett hadtáp (anyagi) és pénzügyi beosztottak tovább
képzése, elméleti és gyakorlati ismereteik növelése;

c) hadtáp (anyagi) és pénzügyi szakkáderek utánpótlására kijelöltek kikép
zése.

2. A tanfolyam időtartama és megindulásának időpontja

A tanfolyam időtartama az 1954—55. kiképzési évben 2—2 hónap. Az egyes 
tanfolyamok időpontját az Anyagi és Technikai Főosztály vezetője hatá
rozza meg.
Az első tanfolyam kezdete: 1954. év október hó folyamán.

3. A  tanfolyam szervezete

A tanfolyam két tagozatból áll:
a) hadtáp tagozat,
b) pénzügyi tagozat.

A  tanfolyam vezetői és előadói törzsét az Anyagi és Technikai, valamint 
a Terv- és Pénzügyi Főosztály állományából kell biztosítani.

— 5 —
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4. A  tanfolyam létszáma, a hallgatók kiválasztása és vezénylése

A tanfolyam hallgatóinak létszámát az 1954/55. kiképzési évben az aláb
biak szerint állapítom meg:

a) hadtáp tagozaton: 50—60 fő
b) pénzügyi tagozaton: 15—20 fő

A  tanfolyam hallgatóinak kiválasztását az illetékes számadótest parancsnokok 
(vezetők), hadtáp parancsnokok (anyagi osztályvezetők) és a személyzeti 
osztályvezetők (szü. ea.) végzik az Anyagi és Technikai, illetve a Terv- és 
Pénzügyi Főosztály által megadott szempontok alapján.
A tanfolyamra javasolt hallgatók kiválasztását az Anyagi és Technikai, 
illetve a Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetője bírálja felül és hagyja jóvá. 
A  hallgatók behívására az Anyagi és Technikai, illetve a Terv- és Pénzügyi 
Főosztály közvetlenül intézkedik.
A  hallgatókat a tanfolyam befejeztével ahhoz a számadótesthez kell vissza
küldeni, ahonnan vezényelték őket.
A  hadtáp (anyagi) és pénzügyi káder-utánpótlásra egyéb (nem hadtáp. 
illetve pénzügyi) területen szolgálatot teljesítők közül történő' kiválasztásra 
a Személyzeti Főosztály tesz javaslatot, illetve a kiválasztást az Anyagi és 
Technikai, valamint a Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetőjével egyetértés
ben végzi el. A  tanfolyam elvégzése után e hallgatók beosztására az Anyagi 
és Technikai, illetve a Terv- és Pénzügyi Főosztály véleménye alapján intéz
kedik.

5. A  tanfolyam irányítása és ellenőrzése

A  tanfolyamot fegyelmileg és irányítás tekintetében az Anyagi és Technikai 
Főosztály alárendeltségébe utalom. A  tanfolyam pénzügyi tagozata felett 
a Terv- és Pénzügyi Főosztályt ellenőrzési jog illeti meg.

6. Anyagi és pénzügyi ellátás

Az Anyagi és Technikai, illetve a Terv- és Pénzügyi Főosztály a tanfolyam 
megindításáig gondoskodjék az anyagi és pénzügyi feltételek megteremté
séről. A  tanfolyam hallgatók anyagi ellátására az érvényben lévő rendeletek, 
utasítások, normák, stb. vonatkoznak.
A  hallgatókat illetményük változatlanul hagyásával kell a tanfolyamra vezé
nyelni. Illetményük számfejtéséről és időbeni eljuttatásáról annak a számadó
testnek kell gondoskodnia, ahonnan a vezénylésük történt.
Egyéb pótdíj (vezénylési pótdíj) felszámítását nem engedélyezem.
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7. Vegyes rendelkezések

A  tanfolyam hallgatók magatartását, előmenetelét értékelni és minősíteni kell, 
annak eredményét az illetékes szervek személyzeti osztályainak nyilvántartás 
céljából meg kell küldeni.
A  tanfolyam hallgatók a tanfolyam anyagából vizsgázni kötelesek, annak 
eredményéről őket bizonyítvánnyal kell ellátni.
Parancsnom végrehajtásáról, illetve a szükséges további intézkedések meg
tételéről az Anyagi és Technikai illetve a Terv- és Pénzügyi Főosztály veze
tője gondoskodjék.

Szám: 2—3/71/1955.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
71. számú PARANCSA

Budapest, 1955. november 12

Több esetben előfordult, hogy egyes belügyi szervek (csapatok, intézmények,
iskolák) vezetői engedélyem nélkül fogadtak el külső szervektől, intézmények
től. vállalatoktól csapatzászlókat.
E helytelen gyakorlat megszüntetése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1 A Belügyminisztérium szervei (csapatai, intézményei, iskolái) csak a Bel
ügyminiszter, illetve Első Helyettese előzetes engedélyével fogadhatnak el 
külső szervektől, intézményektől, vállalatoktól csapatzászlókat.

2. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) a külső szerveknek csapatzászló 
adományozására vonatkozó javaslatait engedélyezés céljából, véleményezé
sükkel együtt hozzám, illetve Első Helyettesemhez terjesszék fel.
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A BELÜGYMINISZTER 
10/1955. (T. K. 42.) BM. számú 

u t a s í t á s a
az anyakönyvek vezetéséről és a házasságkötési eljárásról

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv. (a 
továbbiakban: Csjt.) hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. 
számú tvr. 50. §-ában és az anyakönyvekről szóló 1952. évi 19. számú tvr. 
(továbbiakban: A t.) 14. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — a házasság
kötésre vonatkozó részre nézve az igazságügyminiszterrel egyetértésben — a 
következőket rendelem:

ELSŐ RÉSZ

AZ ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS SZERVEZETE

I. fejezet

Anyakönyvi kerületek
Anyakönyvi kerületek beosztása és elnevezése

1. §.
(1) Mindegyik községi tanács — ideértve a közös tanácsú községeket 

is — továbbá mindegyik városi (városi kerületi) tanács végrehajtóbizottságá
rak működési területe egy-egy anyakönyvi kerület.

(2) Minden anyakönyvi kerületben születési, házassági és halotti anya
könyvet kell vezetni. Azokban az anyakönyvi kerületekben, ahol a születések, 
a házasságkötések vagy a halálesetek nagy száma miatt ez indokolt, a Bel
ügyminisztérium (a továbbiakban: BM .) engedélyével a születési (házassági, 
halotti) anyakönyvet két kötetben lehet vezetni. A végrehajtóbizottsági kiren
deltségeknél (1955. évi 19. számú tvr.) a BM. engedélyével külön anyaköny
veket lehet vezetni.

(3) Az anyakönyvi kerületet a község, illetőleg a város nevével, közös 
tanácsú községekből álló anyakönyvi kerületet a székhely-község nevével, 
ezenfelül igazgatási kerületekre osztott városokban az igazgatási kerület szá
mával kell megjelölni. Azt a végrehajtóbizottsági kirendeltséget, amelynél 
külön anyakönyveket vezetnek, az anyakönyvi eljárásban anyakönyvi kiren
deltségnek kell nevezni és elnevezésében fel kell tüntetni annak az anya
könyvi kerületnek a nevét, amelyhez a kirendeltség tartozik, valamint a végre
hajtóbizottsági kirendeltség székhelyét is. (P l. Ózdi anyakönyvi kerület. 
Hetvehelyi anyakönyvi kerület, Miskolci II. anyakönyvi kerület, Budapesti
III. anyakönyvi kerület békásmegyeri kirendeltsége.)
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Szervezeti változások

2. §.
(1 ) Az anyakönyvi kerület területének, szervezetének vagy nevének 

megváltozását fel kell jegyezni mindazoknak az anyakönyvi kerületeknek az 
anyakönyveiben, amelyeket a változás érint.

(2 ) A  változást az életbelépése előtt teljesített utolsó alapbejegyzés 
után következő vízszintes rovat alján, a lap mindkét oldalára kiterjedően, 
a függőleges rovatok keresztülírásával kell feljegyezni. Ezenfelül a változást 
tartalmazó anyakönyvnek, valamint a szóbanlévő anyakönyvi kerületben leg
először vezetett anyakönyvi kötetnek a nem számozott első oldalán fel kell 
jegyezni, hogy az anyakönyv melyik folyószámú bejegyzése után van a szer
vezeti változás feltüntetve. (Pl. „Az 1945. évi halotti anyakönyv 15. fsz. 
bejegyzése után szervezeti változás van feljegyezve.”) Újonnan alakult anya
könyvi kerületben a változást az anyakönyvek nem számozott első oldalán 
kell feltüntetni. A  feljegyzéseket kelettel, az anyakönyvvezető aláírásával és 
az anyakönyvi kerület bélyegzőjével kell ellátni.

(3) A  szervezeti változások feljegyzését az I. számú függelékben kö
zölt példáknak megfelelő szöveggel kell teljesíteni.

(4) Ahol az anyakönyvet két kötetben vezetik (1. § (2 ) bek.), ezt a 
tényt az érintett anyakönyvben szintén fel kell tüntetni.

II. fejezet

Az anyakönyvvezetők és anyakönyvvezetőhelyettesek 
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvvezetőhelyettes megbízása

3. §.
(1) Az anyakönyvvezetőt és az anyakönyvvezetőhelyettest.
a) községekben a községi tanács végrehajtóbizottságának dolgozói, ille

tőleg függetlenített tagjai közül a BM. járási osztály (rendőrkapitányság) 
vezetőjének előzetes hozzájárulása után a községi tanács végrehajtóbizottsága 
bízza meg.

b) városokban (városi kerületekben) a végrehajtóbizottság és a BM. 
járási (városi) osztály (kapitányság). Budapesten a BM. budapesti főosztály 
(főkapitányság) vezetőjének előzetes hozzájárulása után a városi kerületi) 
tanács végrehajtóbizottsága igazgatási osztályának vezetője nevezi ki és 
bízza meg.

(2 ) Az anyakönyvvezető és az anyakönyvvezetőhelyettes a községi 
(városi, városi kerületi) tanács végrehajtóbizottsága hivatali szervezetében 
működik.
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(3) A z  anyakönyvek vezetésére minden anyakönyvi kerületben egy 
anyakönyvvezetőt és egy vagy több helyettest kell megbízni. Ha az anya

könyvi kerületben több helyettes van az egyiket meg lehet bízni az anya
könyvi kirendeltség vezetésével. Ilyen esetben a helyettes az anyakönyvek 
vezetésével kapcsolatos tennivalókat önállóan végzi.

(4) A községi anyakönyvvezető és anyakönyvvezetőhelyettes megbízása 
áthelyezés, felmondás vagy elbocsátás esetén megszűnik. Erről értesíteni kell 
a BM. járási osztálya (kapitányság) vezetőjét. A városi (városi kerületi) 
anyakönyvvezető és anyakönyvvezetőhelyettes áthelyezéséhez, vagy munkavi
szonyának megszüntetéséhez a végrehajtóbizottság és a BM. járási (városi) 
osztálya, (kapitányság) Budapesten a BM. budapesti főosztálya (főkapitány
ság) vezetőjének előzetes hozzájárulása szükséges.

(5) Amennyiben az anyakönyvvezető ellen a BM. járási (városi) osz
tály (kapitányság), illetőleg budapesti főosztály (főkapitányság) vezetője 
fegyelmi eljárás megindítását javasolja, a fegyelmi hatóság köteles megvizs
gálni a felelősségrevonás szükségességét. A fegyelmi eljárás alapján hozott 
határozat egy példányát a BM. járási (városi) osztálya (kapitányság), ille
tőleg budapesti főosztálya (főkapitányság) vezetőjének meg kell küldeni.

(6) Az anyakönyvvezetői vagy anyakönyvvezetőhelyettesi feladatok el
látásával megbízni csak nagykorú személyt lehet; az 1955. évi szeptember 
hó 1. napja után pedig csak olyan személyt, aki anyakönyvi szakvizsgát is 
tett. A  korábban megbízott anyakönyvvezetők és helyettesek kötelesek a 
szakvizsgát 1955. évi december hó 31. napjáig letenni.

(7) Ha az anyakönyvvezető megbízása megszűnik, felszerelési tárgyait, 
valamint az anyakönyveket és az iratanyagot jegyzőkönyvileg át kell adnia 
az új anyakönyvvezetőnek.

Kizárási okok

4. §. 
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvvezetőhelyettes saját magára, 

házastársára, szüleire és gyermekeire vonatkozóan az anyakönyvbe bejegy
zést nem teljesíthet és mint anyakönyvvezető (anyakönyvvezetőhelyettes) a 
saját maga, valamint az említett hozzátartozói házasságkötésénél nem működ
het közre.

Az anyakönyvvezető helyettesítése

5. §.
(1) Az anyakönyvvezetőt rendszerint a megbízott anyakönyvvezető

helyettes helyettesíti. A  helyettes munkakörét az anyakönyvvezető álla
pítja meg.
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(2 ) Amennyiben a jelen utasítás másként nem rendelkezik, az anya
könyvvezetőre vonatkozó szabályok az anyakönyvvezetőhelyettesre is kiter
jednek.

(3 ) Az elsőfokú anyakönyvi felügyelő minden községi anyakönyvi ke
rületre nézve kijelöli azt a szomszédos községi, vagy a felügyelete alá tar
tozó városi anyakönyvi kerületet, amelynek mindenkori anyakönyvvezetője 
az anyakönyvvezető és a helyettes együttes akadályoztatása (pl. betegség, 
kizárás, állásüresedés, stb.) esetén helyettesítőként eljárni köteles. Ha az így 
kijelölt helyettesítő is akadályozva van, a helyettesítőként eljáró anyakönyv
vezetőt az elsőfokú anyakönyvi felügyelő esetenként jelöli ki.

(4) A  helyettesítő anyakönyvvezető a helyettesített anyakönyvvezető 
székhelyén köteles eljárni és az anyakönyvi bejegyzéseknél, valamint az ok
iratoknál nevének aláírása után „kijelölt anyakönyvvezetőhelyettes” szavakat 
kell feltüntetnie.

III. fejezet

Hivatali helyiség. Hivatali idő. Felszerelés 
Az anyakönyvvezető hivatali helyisége

6. §.

(1 ) Községi anyakönyvi kerületekben és kirendeltségekben az anya
könyvvezető hivatali tennivalóit a főmunkakörével járó hivatali helyiségben 
végzi.

(2 ) A  városi (városi kerületi) tanács végrehajtóbizottságának gondos
kodnia kell arról, hogy az anyakönyvvezetőnek a tanácsházban legalább két 
— nagyobb anyakönyvi kerületekben több — szobából álló hivatali helyi
sége legyen.

(3 ) A  hivatali helyiséget magában foglaló épületnek a bejárat melletti 
külső falán a Népköztársaság címerét és az anyakönyvi kerületi (kirendelt
ség) elnevezését tartalmazó táblát kell elhelyezni.

Hivatali idő

7. §.

Az anyakönyvvezető hivatali ideje azonos az illetékes tanács végre
hajtóbizottsága dolgozóinak hivatali idejével, azzal az eltéréssel, hogy az 
anyakönyvvezető a házasulok egyikének közeli halállal fenyegető betegsége 
esetén, vagy halasztást nem tűrő egyéb rendkívüli esetben köteles a házasság- 
kötésnél a hivatali időn kívül is bármikor közreműködni.
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8 . §.

(1) Az anyakönyvvezető hivatali felszereléséhez tartozik a hivatalos 
pecsét, a Népköztársaság címerével díszített nemzetiszínű vállszalag (a há
zasságkötésnél való közreműködés céljára), hivatalos helységnévtár és az 
anyakönyvi nyomtatványkészlet.

(2) A  hivatalos pecsét a Népköztársaság címerét, továbbá köriratként 
az anyakönyvi kerület (kirendeltség) elnevezését tünteti fel.

(3) Az anyakönyvvezető csak központilag előállított nyomtatványt 
használhat.

(4) Az anyakönyveket, a hivatalos helységnévtárt, valamint minden 
más anyakönyvi nyomtatványt, a hivatalos pecsétet, a vállszalagot és az 
anyakönyvi iratokat hivatali időn kívül jól zárható iratszekrényben vagy más 
tűzbiztos helyen kell őrizni.

Az anyakönyvvezető felszerelése

IV. fejezet.

A  felügyeletre vonatkozó rendelkezések 
A felügyelő hatóságok

9. §.
(1) Az anyakönyvvezető működése felett az elsőfokú felügyeletet
a) községekben a járási.
b) városokban a városi,
c) Budapesten a városi kerületi anyakönyvi felügyelő (a továbbiakban: 

elsőfokú felügyelő) gyakorolja.

(2) Az anyakönyvvezető működése felett a másodfokú felügyeletet a 
megyei, Budapesten a városi anyakönyvi felügyelő (a  továbbiakban: másod
fokú felügyelő) gyakorolja.

(3) Az elsőfokú felügyelő a BM. járási, városi (Budapesten városi 
kerületi) osztálya (kapitányság), a másodfokú felügyelő a BM. megyei (buda
pesti) főosztálya (főkapitányság) szervezetében működik.

(4) Az anyakönyvi felügyelő hivatalos pecsétje a Népköztársaság 
címerét, továbbá köriratként az anyakönyvi felügyelő elnevezését tünteti fel. 
(P l. Kaposvári járási anyakönyvi felügyelő, Békéscsabai városi anyakönyvi 
felügyelő, Budapesti, XXI. kerületi anyakönyvi felügyelő, Baranya megyei 
anyakönyvi felügyelő, Budapesti városi anyakönyvi felügyelő.)

(5) Az anyakönyvi ügyek intézésére hivatott szervek működése felett 
a főfelügyeleti jogkört a belügyminiszter gyakorolja.
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10. §.

(1) Az első- és a másodfokú felügyelőt a BM. illetékes megyei (buda
pesti) főosztálya (főkapitányság) vezetőjének javaslatára a belügyminiszter 
nevezi ki és bízza meg.

(2) Anyakönyvi felügyelővé csak nagykorú személyt lehet kinevezni; 
az 1955. évi szeptember hó 1. napja után pedig csak olyan személyt, aki 
az anyakönyvvezetői szakvizsgát is letette. A  korábban kinevezett felügye
lők kötelesek a szakvizsgát az 1955. évi december hó 31. napjáig letenni.

Az anyakönyvi felügyelő kinevezése

Az elsőfokú felügyelő tennivalói

11. § .

(1) Az elsőfokú felügyelő
a) nyilvántartást vezet az anyakönyvvezetőkről és anyakönyvezetőhe- 

lyettesekről, továbbá az 5. §. (3) bekezdése értelmében kijelölt szomszédos 
anyakönyvi kerületekről.

b) az anyakönyvvezetők működését ellenőrzi, nekik a szükséges segít
séget megadja, illetőleg az intézkedéseket megteszi,

c) az anyakönyveket használatbavételük előtt hitelesíti,
d) nagyobb mennyiségű anyakönyvi bejegyzés megtekintéséhez és eset

leges kijegyzéséhez az előzetes hozzájárulást megadja,
e) a jelen utasításban meghatározott ügyekben elsőfokon eljár, illetőleg 

az anyakönyvi bejegyzések módjára utasítást ad,
f) az anyakönyvvezető határozata ellen előterjesztett fellebbezést elbí

rálja,
g) az anyakönyvi másodpéldányokat átvizsgálja, záradékolja és az ille

tékes állami levéltárba továbbítja, 
h) az anyakönyv megsemmisülése, használhatatlanná válása, stb. ese

tén a pótlás iránt az intézkedéseket megteszi,
i) az anyakönyvvezetőnek valamely gyermek tartása iránt a keresetindí

tásra engedélyt ad.
(2 ) Az ellenőrzés során tett megállapításokat az anyakönyvi felügyelő 

az ..Ellenőrzési napló”-ba vezeti be, jelentősebb szabálytalanság esetén két 
példányban jegyzőkönyvet készít, amelynek egyik példányát a községi (vá
rosi, városi kerületi) tanács végrehajtóbizottsága elnökének kell átadni, 
másik példányát pedig az anyakönyvi felügyelő őrizi meg, vagy juttatja el 
szükség esetén a (3 ) bekezdésben megállapított szervhez. Nagymérvű sza
bálytalanság esetén, különösen ha az több anyakönyvi kerületet is érint, a
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jegyzőkönyv harmadik példányát a Belügyminisztériumba terjeszti fel. Az 
"Ellenőrzési napló"-ban és a jegyzőkönyvben lehetőleg fel kell tüntetni a 
szabálytalanság megszüntetési módját és határidejét.

(3) Ha az anyakönyvi felügyelő megítélése szerint valamely kérdés
ben az intézkedés megtételére a végrehajtóbizottság vagy valamely más szerv 
az illetékes, azt — lehetőleg javaslatának közlése mellett — részletesen tájé
koztatja. Amennyiben az intézkedés megtétele késik, vagy a megtett intéz
kedés nem kielégítő, a BM. megyei (budapesti) főosztálya (főkapitányság) 
vezetőjéhez, indokolt esetben pedig a Belügyminisztériumba kell jelentést 
tenni.

A másodfokú felügyelő tennivalói

12. § .

A másodfokú felügyelő
a) az anyakönyvvezetők és az elsőfokú felügyelők működését ellenőrzi, 

nekik a szükséges segítséget megadja, illetőleg az intézkedéseket megteszi,
b) a járási (városi, városi kerületi) felügyelő elsőfokú határozata ellen 

beadott fellebbezést elbírálja,
c) az anyakönyv egyik példányának megsemmisülése, használhatatlanná 

válása, stb. esetén a pótlás iránt az intézkedéseket megteszi,
d) engedélyezi az állami levéltárak őrizetében levő anyakönyvi másod- 

példányokban foglalt bejegyzések megtekintését és esetleges kijegyzését.

A végrehajtóbizottság és az anyakönyvvezető kapcsolata

13. §.
(1) Az anyakönyvi teendők ellátásával kapcsolatos dologi kiadások 

(pl. felszerelés biztosítása) az illetékes végrehajtóbizottságot terhelik.
(2) A  függetlenített anyakönyvvezetőt és a hozzá beosztott dolgozó

kat csak a BM. járási (városi) osztálya (kapitányság), illetőleg budapesti 
főosztálya (főkapitányság) vezetőjének előzetes hozzájárulása után lehet egyéb 
feladatok ellátásával megbízni.

(3) A végrehajtóbizottság az anyakönyvvezető felett szakszempontból 
ellenőrzést nem gyakorolhat és annak az anyakönyvi eljárással kapcsolatban 
utasítást nem adhat.

A Központi Statisztikai Hivatal ellenőrzési jogköre

14. §.
A  Központi Statisztikai Hivatal és területi szervei az anyakönyvvezető 

működését a statisztikai adatszolgáltatás szempontjából a helyszínen meg-
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vizsgálhatják és ebben a körben részére utasítást adhatnak. Általános érvé
nyű utasítást azonban csak a Központi Statisztikai Hivatal adhat ki a BM. 
hozzájárulásával.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ANYAKÖNYVI ÉS A HÁZASSá GKÖTÉSI ELJÁRÁSRA  
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

V. fejezet

Eljárás az anyakönyvvezető és anyakönyvi felügyelő előtt 
Az eljárásra jogosult személyek

15. §.
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi felügyelő előtt a felek szemé

lyesen, törvényes képviselőik (szülő, gyám, gondnok) vagy meghatalmazott
juk útján járhatnak el. Azokban az esetekben, melyekben a jelen utasítás 
a személyes megjelenést előírja, meghatalmazott nem járhat el.

Kérelmek és nyilatkozatok előterjesztése

16. §.
(1) Ha a jelen utasítás másként nem rendelkezik, az anyakönyvi eljá

rás során a kérelmeket és a nyilatkozatokat az eljárásra illetékes vagy a 
kérelmező, illetőleg a nyilatkozó lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezető 
előtt, ha pedig a kérelmező, illetőleg a nyilatkozó külföldön lakik, a lakó
helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál lehet előterjeszteni.

(2) A fél a kérelmeket és a nyilatkozatokat szóval vagy két tanú 
jelenlétében aláírt magánokiratban, vagy közjegyzői okiratban, ha külföldön 
lakik, a lakóhelyének joga szerint elismert közokiratban is előterjesztheti. 
Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem szóval vagy írásban terjeszt
hető elő.

(3 ) A szóval előterjesztett kérelmek és nyilatkozatok jegyzőkönyvbe 
foglalására a 22—24. §-ok rendelkezései az irányadók.

(4) A további eljárásra nem illetékes anyakönyvvezető az iratokat az 
eljárásra illetékes anyakönyvvezetőhöz, illetőleg felügyelőhatósághoz, a kül
képviseleti hatóság pedig a külügyminiszterhez küldi meg.
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A személyazonosság és a lakóhely igazolása
17. §.

(1) Az anyakönyvvezető (anyakönyvi felügyelő) az eljárás során köte
les a felet, a törvényes képviselőt és a meghatalmazottat személyazonossá
gának és lakóhelyének igazolására felhívni.

(2 ) A  személyazonosságot és a lakóhelyet személyi igazolvánnyal; 16 
éven aluli személyeknek pedig lakáslappal kell igazolni.

(3) Azok. akik személy igazolvánnyal nem rendelkeznek, személyazo
nosságukat és lakóhelyüket lakáslappal, munkáltatói igazolvánnyal, katona- 
könyvvel vagy egyéb okirattal igazolhatják.

Tolmács alkalmazása

18. §.
(1) Ha a fél az eljárás során az anyanyelvét használja és az anya

könyvvezető (anyakönyvi felügyelő) ezt a nyelvet nem érti. tolmácsot kell 
alkalmazni.

(2) Tolmácsot (jelbeszédben jártas személyt) kell alkalmazni akkor 
is. ha a süket vagy néma személy meghallgatása írásbeli érintkezés útján 
nem lehetséges.

(3) A  házasságkötésnél a másik házasulót, a házasulok szüleit tolmács
ként alkalmazni nem szabad.

(4) A  tolmács alkalmazását az anyakönyv ,,Megjegyzések” rovatában 
és a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

Okiratok bemutatása

19. §.
(1) Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi felügyelő előtti eljárás során 

a szükséges adatokat — amennyiben a jelen utasítás másként nem rendel
kezik — személyi igazolvánnyal kell igazolni.

(2 ) A  személyi igazolványt visszatartani nem szabad, hanem a szük
séges adatok kijegyzése után azonnal vissza kell adni.

(3) A  személyi igazolvánnyal nem rendelkező fél a szükséges okirato
kat, illetőleg a személyi igazolvánnyal rendelkező fél a személyi igazolvány- 
ban nem szereplő adatok igazolására szükséges egyéb okiratokat eredetiben 
vagy hiteles másolatban köteles bemutatni, illetőleg beküldeni.

(4) Olyan adat igazolására, amely az eljáró anyakönyvvezető által ve
zetett anyakönyvben van bevezetve, okiratot bemutatni nem kell. Nem kell 
okiratot bemutatni azokban az esetekben, sem amelyekben a 20. § rendel- 
kezéseinek megfelelően személyes nyilatkozatot lehet tenni.
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(5) Ha a jelen utasítás másként nem rendelkezik, az okiratokat bete
kintés után vissza kell adni, illetőleg vissza kell küldeni.

(6 ) Azokat az okiratokat, amelyek az anyakönyvvezető, illetőleg az 
anyakönyvi felügyelő által egyáltalán nem, vagy kellően nem értett nyelven 
vannak kiállítva, a felek hiteles magyar fordításban kötelesek bemutatni.

(7 ) Ha az anyakönyvvezető az okiratot aggályosnak tartja, azt állás- 
foglalás végett az elsőfokú felügyelőhöz terjeszti fel.

Személyes nyilatkozat

20. §.

(1) Az anyakönyvi és a házasságkötési eljárás során a személyi igazol- 
vánnyal nem rendelkező fél — az egyébként szükséges okirat (anyakönyvi 
kivonat, bírói ítélet, más hatósági határozat, stb.) bemutatása helyett —, 
valamint a személyi igazolvánnyal rendelkező fél, olyan adat okirati igazo
lása helyett, amely a személyi igazolványban nem szerepel, az alábbi bekez
dések rendelkezéseinek megfelelően személyes nyilatkozatot tehet, ha

a) az okiratot külföldről kellene beszerezni, vagy
b) a jelen utasítás valamely adatnak személyes nyilatkozattal való iga

zolását megengedi.
(2 ) Személyes nyilatkozatot csak maga az eljárásban érdekelt fél tehet. 

Ha a fél a tizenkettedik évét nem töltötte be, továbbá ha a cselekvőképes
séget kizáró gondnokság alatt áll, helyette törvényes képviselője tehet sze
mélyes nyilatkozatot. Az elsőfokú felügyelő megengedheti, hogy a tizenket
tedik évét betöltött kiskorú vagy a korlátolt cselekvőképességgel járó gond
nokság alatt álló személy helyett is törvényes képviselője tegyen személyes 
nyilatkozatot, ha a kiskorúnak, illetőleg a gondnokság alatt álló személynek 
az igazolandó adatról tudomása nincs, a törvényes képviselő pedig az ada
tot közvetlen tudomás vagy egyéb megbízható forrás alapján ismeri.

(3) Személyes nyilatkozatot bármelyik anyakönyvvezető vagy az eljáró 
anyakönyvi felügyelő előtt személyesen lehet megtenni. A  személyes nyilat
kozatot közjegyzői okiratba is lehet foglalni. Külföldön személyes nyilatko
zatot a magyar külképviseleti hatóság előtt szóval, vagy a nyilatkozat helyé
nek joga szerint elismert közokiratban lehet megtenni.

(4 ) Az anyakönyvvezető, az anyakönyvi felügyelő, illetőleg a külkép- 
viseleti hatóság a személyes nyilatkozatot jegyzőkönyvbe foglalja. Ha az 
anyakönyvvezető a további eljárásra nem illetékes, a jegyzőkönyvet az ille
tékes anyakönyvvezetőhöz továbbítja. A külképviseleti hatóság a nyilatkoza
tot a szükséges adatokkal a külügyminiszterhez küldi meg. A  személyes nyi
latkozatot tartalmazó jegyzőkönyvet, illetőleg közjegyzői okiratot mindig a 
vonatkozó iratok mellett kell megőrizni.
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21. §.

Ha az anyakönyvi eljárásban olyan személyt kell meghallgatni, aki 
másik anyakönyvi kerületben lakik, meghallgatása végett a lakóhelye, vagy 
a munkahelye szerint illetékes, anyakönyvvezetőt kell megkeresni. Igazgatási 
kerületekre osztott városokban a fél érdekében ettől a rendelkezéstől el lehet 
térni.

Jegyzőkönyv készítése

22. §.

(1) Ha a jelen utasítás ezt külön elrendeli, az előterjesztett kérelemről, 
valamint az érdekeltek meghallgatásáról azok jelenlétében jegyzőkönyvet kell 
készíteni.

(2) Az eljárás során felvett jegyzőkönyvbe a személyi igazolvány soro
zat- és sorszámát, valamint a személyi igazolványt kiállító hatóság nevét 
fel kell tüntetni (pl. ES. I. 085 126 BM. Fejér megyei főosztálya (főkapi
tányság).

A jegyzőkönyv és az anyakönyvi bejegyzés felolvasása, megmagyarázása
és aláírása

23. §.

(1) A  felek jelenlétében készített jegyzőkönyvet és a közreműködésük
kel készített anyakönyvi bejegyzést előttük fel kell olvasni. Ha a fél bár
mely okból (pl. nem tud magyarul, süket) nem érti a felolvasott szöveget, 
tolmács (jelbeszédben jártas személy) útján biztosítani kell, hogy a jegyző
könyv, illetőleg a bejegyzés tartalmáról tudomást szerezzen.

(2) Ha a fél szerint a jegyzőkönyv, illetőleg a bejegyzés helyesbítésre 
vagy kiegészítésre szorul és ezt az anyakönyvvezető (anyakönyvi felügyelő) 
is megállapítja, a jegyzőkönyv aláírása előtt a megfelelő szöveget pótlólag 
fel kell tüntetni: az anyakönyvi bejegyzés tekintetében pedig helyesbítésnek, 
illetőleg kiegészítésnek van helye. Ha ez nem szükséges, a fél azonban 
továbbra is kéri, a kérelmet indokolt határozattal el kell utasítani.

(3) A  jegyzőkönyvet azoknak, akik készítésénél — mint érdekeltek — 
jelen vannak és az eljáró anyakönyvvezetőnek (anyakönyvi felügyelőnek) 
alá kell írni. A  szóbeli bejelentés alapján teljesített alapbejegyzést a szüle
tési és a halotti anyakönyvben az ,,Aláírások” rovatban a bejelentőnek és 
az anyakönyvvezetőnek; a házassági anyaköny alapbejegyzését az „Aláírá
sok” rovatban a házasulóknak, a tanúknak, valamint az anyakönyvvezető
nek kell aláírni. Ha az eljárásnál tolmács (jelbeszédben jártas személy) is 
közreműködött, a jegyzőkönyvet, illetőleg az alapbejegyzést ő is aláírja.
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(4) Az utólagos bejegyzést csak az anyakönyvvezető írja alá. Ha a 
születést az apára vonatkozó adatok hiányában anyakönyvezi, a bejegyzést 
aláírni nem kell. Ilyen esetben az említett személyek az apára vonatkozó 
adatok hiányában teljesített bejegyzésekről vezetett nyilvántartás megfelelő 
rovatát írják alá.

(5) Aki írni nem tud vagy nem képes, az aláírás helyére kézjegyét 
teszi. Nevét a kézjegy mellett az anyakönyvvezető (anyakönyvi felügyelő) 
írja alá. Az anyakönyvvezető (anyakönyvi felügyelő) írja alá a nevét annak 
is. aki kézjegyet sem képes tenni. Ha az aláírásra kötelezett nevét az anya
könyvvezető (anyakönyvi felügyelő) írta alá, ezt a tényt az aláírása után 
fel kell tüntetnie.

(6 ) Az aláírók neve után — az anyakönyvvezetőt és az anyakönyvi fel
ügyelőt kivéve — a lakóhelyüket is fel kell tüntetni, ha a bejegyzés szövege 
azt nem tartalmazza. Az anyakönyvvezető aláírása alatt fel kell tüntetni, hogy 
az aláírást milyen minőségben (anyakönyvvezető, anyakönyvvezetőhelycttes) 
teljesítette.

(7) Ha valamelyik aláírásra kötelezett az aláírást megtagadja, ezt 
nevével és az aláírásra kötelezettségének jogcímével (pl. tanú, bejelentő) 
együtt az anyakönyv „Megjegyzések” rovatában, illetőleg a jegyzőkönyv
nek az aláírásokra szánt részén fel kell tüntetni. (Pl. Nagy Péter bejelentő 
az aláírást megtagadta.)

Határozathozatal

24. §.
(1) Az anyakönyvvezető azokban az ügyekben, amelyeknek elsőfokú 

elintézését a jelen utasítás a hatáskörébe utalja, határozatot hoz, ha
a) a hatósági megkeresés, illetőleg
b) a magánfél által előterjesztett kérelem teljesítését, vagy
a) a házaságkötésnél való közreműködését megtagadja.
(2) Ha a kérelmet szóban terjesztették elő, azt jegyzőkönyvbe kel! 

foglalni.
(3) Az elsőfokú felügyelő határozattal dönt:
a) azokban az ügyekben, amelyeknek elsőfokú elintézését a jelen uta

sítás a hatáskörébe utalja és
b) az anyakönyvvezető elsőfokú határozata ellen beadott fellebbezések 

tárgyában.

(4) A másodfokú felügyelő határozattal dönt: az elsőfokú felügyelő 
elsőfokon hozott határozata ellen beadott fellebbezések tárgyában.

(5) A  határozatot indoklásával írásba kell foglalni.
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(6 ) A  fellebbezési határidő a határozat kézbesítésétől számított nyolc
nap.

(7 ) A  külföldi anyakönyvi bejegyzést érintő határozatban fel kell tün
tetni az érdekelt személy állampolgárságát. Amennyiben ez nem állapítható 
meg. úgy az állampolgárság megállapításához szükséges ismert adatokat és 
a határozatot jogerőre emelkedése után, külföldre való továbbításra alkal
mas formában (megfelelő minőségű papírra, lehetőleg géppel írva), két pél
dányban fel kell terjeszteni a Belügyminisztériumba.

VI. fejezet

Az anyakönyvekre vonatkozó általános rendelkezések 
Az anyakönyvek alakja

25. §.
(1) A  születéseket — ideértve a halvaszületéseket is — születési anya

könyvben, a házasságokat a házassági anyakönyvben, a haláleseteket a halotti 
anyakönyvben kell nyilvántartani.

(2 ) Minden anyakönyvi kötet fedőtáblájának első oldalán fel kell tün
tetni az anyakönyvi kerület, illetőleg az anyakönyvi kirendeltség elnevezését, 
továbbá azt, hogy milyen anyakönyv, végül azt az időpontot, amelytől kezdve 
az anyakönyvi bejegyzéseket tartalmazza. Ha a kötet megtelt és ezért le 
kell zárni, azt az időpontot is fel kell tüntetni, ameddig a kötetbe bejegyzést 
teljesítettek.

(3 ) Azokban az anyakönyvi kerületekben, ahol a születési (házasági, 
halotti) anyakönyvet két kötetben vezetik (1. §. (2 ) bek.), megkülönböz
tetés céljából az anyakönyvi kötet fedőtáblájának első oldalán ,,A”. illetőleg 
"B" jelzést is kell alkalmazni.

Az anyakönyvek hitelesítése

26. §.
(1 ) Az anyakönyveket használatbavétel előtt az elsőfokú anyakönyvi

felügyelő az első számozatlan oldalon a következő záradékkal hitelesíti: 
,,Ez az anyakönyv..................( . . . )  számozott lapot tartalmaz . A  zára
dék szövegében a lapok számát számmal és betűkkel is fel kell tüntetni. 
A  záradékot az elsőfokú felügyelő keltezi, aláírja és hivatali bélyegzőjével 
látja el, majd a kötet fedőtáblájának belső oldalához a köteten átfűzött zsi
nórt a hivatalos pecsétet feltüntető pecsétviasszal hozzáerősíti úgy, hogy 
a kötet használatánál a zsinór ne feszüljön és a pecsét épségben maradjon.

(2 ) Ha az anyakönyvet megrongálódása folytán újra kell köttetni, 
annak megtörténte után az elsőfokú felügyelő az (1 ) bekezdés alapján tel-
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jesített záradékot követően, az abban meghatározott szabályok alkalmazá
sával és kellő ellenőrzés után a következő szövegű hitelesítési záradékot 
vezeti be: „Ezt az újrakötött anyakönyvet.............. ( . . . . )  számozott lap
pal hitelesítem.”

Az anyakönyvi bejegyzések megtekintése

27. §.
( 1) Az anyakönyvi bejegyzések megtekintése — a felügyeletet gya

korló szerveken és az illetékes tanács végrehajtóbizottsága elnökén, elnökhe
lyettesén, titkárán és igazgatási osztályvezetőjén kívül — csak annak enge
délyezhető, aki személyazonosságának igazolása mellett személyére szóló meg
hatalmazással igazolja, hogy a megtekintésre hivatalos eljárással kapcsolat
ban van szükség és meghatalmazásában pontosan fel van tüntetve, hogy a 
bejegyzések megtekintése milyen adatok megállapítása céljából szükséges.

(2) Az (1) bekezdésben említett meghatalmazás csak akkor fogadható 
el, ha azt annak a szervnek vezetője írta alá, amelynek a bejegyzés meg
tekintésére az előtte folyó hivatalos eljárással kapcsolatban van szüksége.

(3 ) Az (1) és a (2 ) bekezdésben megszabott feltételek mellett nagyobb 
mennyiségű anyakönyvi bejegyzés megtekintését, illetőleg kijegyzését az első
fokú felügyelő, az állami levéltárak őrizetében lévő anyakönyvi másodpél
dányokban foglalt bejegyzések megtekintését és esetleges kijegyzését pedig 
a másodfokú felügyelő engedélyezi.

Az anyakönyvek lezárása

28. §.
(1) Az anyakönyveket minden év utolsó napján le kell zárni. A  zára

dékot az utolsó alapbejegyzés után következő vízszintes rovatba kell — az 
azévi alapbejegyzések számának számmal és betűkkel való feltüntetésével — 
az anyakönyv mindkét oldalára kiterjedően, a függőleges rovatok keresztül- 
írásával az alábbi szöveg szerint bevezetni: ,,Az 19. . . . évi születési (há
zassági, halotti) anyakönyv első példányát . . .  ( . . . )  alapbejegyzéssel 
lezárom.” A záradékot az anyakönyvvezető keltezi, aláírja és az anyakönyvi 
kerület bélyegzőjével látja el. Ha a záradékot tartalmazó oldalon még üres 
vízszintes rovat van, azt az anyakönyvvezető mind a két oldalon egymást 
keresztező két vonallal keresztülhúzza. Az alapbejegyzések számának meg
állapításánál a bejegyzés lezárása előtt tévedés miatt be nem fejezett és ezért 
törölt bejegyzéseket nem szabad figyelemebe venni.

(2 ) Ha egy kötet évközben telik meg, azt le kell zárni. A  záradékot 
az anyakönyv nem számozott utolsó oldalán a legfelső vízszintes rovatok 
alján kell az (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával az
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alábbi szöveg szerint bevezetni: ,,Az 19 . . .évi születési (házassági, halotti) 
anyakönyv első példányának I. (esetleg II'. stb.) részét . . . ( . . . )  alapbe
jegyzéssel lezárom.”

(3) Ha az év folyamán teljesített bejegyzéseket több kötet tartalmazza, 
az évvégi lezárás alkalmával az utolsó kötetben lévő alapbejegyzések számát 
és az egész év folyamán teljesített összes alapbejegyzés számát is fel kell 
tüntetni az alábbi szöveg szerint: ,,Az 19 . . . évi születési (házassági, 
halotti) anyakönyv első példányának II. (esetleg III. stb.) részét . . . ( . . . ) ,
az egész évfolyamot pedig . . . .  ( ..............) alapbejegyzéssel lezárom.”
A  záradékra egyébként az (1) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell.

(4) Ahol a születési (házassági, halotti) anyakönyvet két kötetben ve
zetik (1. §. (2 ) bek.), ott a záradék szövegében az ,,A ”, illetőleg a "B” 
jelzést is fel kell tüntetni. (P l. ,,Az 19 . . . évi születési (házassági, halotti)
anyakönyv ,,B” kötetének első példányát . . .  ( .............. ) alapbejegyzéssel
lezárom.”

VII. fejezet

Az anyakönyvi bejegyzésekre vonatkozó általános rendelkezések 
Az anyakönyvi bejegyzés teljesítésére jogosult személyek

29. §.
(1) Az anyakönyvnek első példányába a bejegyzéseket az anyakönyv

vezető rendszerint sajátkezűleg teljesíti. Az anyakönyvvezető megbízása alap
ján és állandó ellenőrzése mellett hozzá beosztott dolgozó is teljesíthet az 
anyakönyvekbe bejegyzéseket; más személy azonban még ellenőrzés vagy- 
felügyelet során sem. A  bejegyzéseket minden esetben az anyakönyvvezető 
írja alá és azokért ő felelős.

(2) Az (1 ) bekezdésben foglalt szabályokat a másodpéldányok veze
tésére vonatkozóan is alkalmazni kell.

A bejegyzés teljesítésének helyisége

30. §.
(1) A  bejegyzéseket az anyakönyvvezető a saját hivatali helyiségében 

teljesíti. Ha a házasságot a tanácsház más hivatali, helyiségében kötik meg, 
a bejegyzést is ott kell teljesíteni.

(2) A  hivatali helyiségen kívül anyakönyvi bejegyzés csak a házassági 
anyakönyvbe és csak abban az esetben foganatosítható, ha az anyakönyv
vezető a házasságkötésnél az egyik házasuló közeli halállal fenyegető beteg
sége. illetőleg más fontos ok miatt a hivatali helyiségen kívül működik közre. 
(Csjt. 2. §. (4 ) bek.)
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A  bejegyzés ideje

31. §.
(1) A bejegyzéseket — a 32. §-ban felsorolt eseteket kivéve — azon

nal teljesíteni kell.

(2 ) A születési és a halotti anyakönyvben a születés, illetőleg a halál
eset bejegyzése során a bejegyzés idejét az év, hónap és nap megjelölésével 
kell feltüntetni. A  házasságkötésre vonatkozó alapbejegyzést a házasságkötés
sel egyidejűleg kell teljesíteni. Ilyen esetben a bejegyzés idejét külön feltün
tetni nem kell. A  házasságkötés utólagos és újból való anyakönyvezése, vala
mint a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése esetén a bejegyzés 
idejét, az anyakönyvvezető a „Megjegyzések" rovatában külön feltünteti (pl. 
,,A bejegyzés ideje: 1958. július 15.”

(3 ) Az utólagos bejegyzés idejét az „Utólagos bejegyzések rovatban 
az aláírást megelőzően az év, hónap és nap megjelölésével kell feltüntetni.

A bejegyzés elhalasztása

32. §.
(1) A bejegyzést a születés, illetőleg a haláleset napjától számított leg

feljebb egy hónappal el lehet halasztani, ha
a) a bejelentés helyességét illetően alapos kétség merül fel,
b) a bejegyzéshez szükséges adatokat a bejelentés vagy a hatósági ren

delkezés hiányosan, vagy hibásan tartalmazza, illetőleg a bejelentés során 
az előírt okiratokat nem mutatják be.

(2) Az (1) bekezdés
a) pontjában említett esetben a tényállásról meg kell győződni és ennek 

megtörténte után a bejegyzést teljesíteni kell, vagy szükség esetén az első
fokú felügyelőtől kell utasítást kérni,

b) pontjában említett esetben a születés anyakönyvezésénél a 62., 63. 
§. haláleset anyakönyvezésénél a 143. §. szerint kell eljárni.

(3) Ha a születés bejelentésekor a gyermek apját a 67. §. (1) bekez
dése alapján nem lehet megállapítani, a bejegyzést nem kell elhalasztani 
hanem azt az apa adataira és a gyermek családi nevére vonatkozó rovatok, 
valamint az aláírások helyének üresen hagyásával anyakönyvezni kell.

(4) Az anyakönyvvezető a hiányzó adatok megszerzése érdekében meg
idézhet és kihallgathat olyan személyeket is, akik bejelentésre nem kötele
zettek.

(5) Az elhalasztott bejegyzésekről nyilvántartást kell vezetni (195. §. 
(2) bek.).
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(6) A  haláleset bejegyzésének elhalasztása esetén az anyakönyvvezető 
a halottvizsgálati bizonyítványt ,,Az anyakönyvi bejegyzést elhalasztom” 
szöveg feltüntetésével záradékolja és a halott személyi igazolványát bevonja.

A bejegyzés külalakja és szövege

33. §.
(1) Az anyakönyvbe bejegyzést csak kézírással szabad teljesíteni és 

ügyelni kell arra, hogy az írás tiszta és könnyen olvasható legyen, a szöve
get pedig ne lehessen félreérteni.

(2 ) Az anyakönyvi bejegyzéshez fekete antracén tintát kell használni. 
Töltőtolltintával írni nem szabad.

A  bejegyzés során használható rövidítések

34. §.
(1) Az anyakönyvi bejegyzésekben csak a II. számú függelékben fel

sorolt rövidítéseket szabad alkalmazni.
(2 ) A  hónapok közül a június hónap nevét mindig rövidítés nélkül, 

teljesen ki kell írni.
(3 ) A  városi igazgatási kerületeket római számmal és a „kerület" szó 

elhagyásával kell megjelölni. A  ház száma után a „házszám" vagy „szám” 
szót nem kell kiírni.

Község- és városnevek írásmódja

33. §.
(1 ) Az anyakönyvekbe a községeket és a városokat, valamint a külte

rületi lakotthelyeket (puszta, gyártelep, tanya, stb.) a születés, a házasság- 
kötés vagy a haláleset időpontjában fennálló — a hivatalos helységnévtár
ban közölt — néven kell bejegyezni.

(2 ) A  külföldi községek és városok nevét az illető országban haszná
latos néven kell bejegyezni (pl. Wien, Praha). Ha az anyakönyvvezető az 
illető országban használatos nevet nem ismeri, a fél által bemondott nevet 
kell az anyakönyvbe bejegyezni. Ha az illető országban nem a magyar- 
nyelvű írásnál használatos betűkkel írnak, a község (város) nevét a magyar 
kiejtésnek leginkább megfelelő alakban, a magyarnyelvű írásnál használatos 
betűkkel kell bejegyezni.

(3 ) Külföldi község és város neve után zárójelbe foglalva be kell 
jegyezni annak az országnak a nevét is, amelyhez a község, illetőleg a város 
tartozik.
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A bejegyzések sorrendje 
A bejegyzések folyószáma

36. §.

(1) Az anyakönyvbe az alapbejegyzéseket a szóbeli bejelentés megté
tele, illetőleg az írásbeli közlés vagy a hatósági rendelkezés beérkezésének 
sorrendjében kell teljesíteni, tekintet nélkül a születés, a házasságkötés vagy 
a haláleset időpontjára. Az utólagos bejegyzéseket, a bejegyzés elrendelé
sének sorrendjében a vonatkozó alapbejegyzés „Utólagos bejegyzések" rova
tába haladéktalanul be kell jegyezni.

(2 ) Az alapbejegyzéseket naptári évenként 1. folyószámmal kell kez
deni. Az egy-egy naptári évben teljesített bejegyzések külön-külön évfolya
mot alkotnak.

(3 ) Ha a naptári év folyamán teljesített bejegyzések a kötetet nem töl
tik meg. a következő évben a bejegyzéseket az előző évben teljesített be
jegyzések lezárása után 1. folyószámmal kezdve a kötet soronkövetkező 
lapján kell teljesíteni. Ha a kötet évközben telt be, a 28. §. (2 ) bekezdésé
ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell lezárni és az új kötetben a 
bejegyzéseket a következő folyószámmal kell folytatni.

(4 ) A tévedés miatt be nem fejezett és ezért törölt alapbejegyzés folyó
számát nemlétezőnek kell tekinteni. Az anyakönyvben tévedésből üresen 
hagyott és emiatt megsemmisített lapot vagy rovatot a folyószámok folyta
tásánál figyelmen kívül kell hagyni.

(3 ) A  folyószámozási hibát az anyakönyvvezető a saját hatáskörében 
akként helyesbíti, hogy a tévesen írt folyószámot zárójelbe teszi és a helyes 
számot a téves szám fölé írja. A folyószám helyesbítéséről a „Megjegyzé
sek", illetőleg az „Utólagos bejegyzések" rovatban említést tenni nem kell.

A születés, a házasságkötés és a haláleset helyének bejegyzése

37. §.

(1) Az anyakönyvekbe a születés, a házasságkötés és a haláleset 
helyéül csak a község, illetőleg a város nevét kell bejegyezni. Igazgatási 
kerületekre osztott városokban a város neve után — római számmal jelölve 
— a kerület számát is fel kell tüntetni.

(2 ) A születési anyakönyv 2. rovatában a gyermek születési helyéi, 
ha a gyermek nem az anya lakásán született, továbbá a halotti anyakönyv 
2. rovatában a haláleset helyét, ha az elhalt nem a lakásán halt meg, a lakó
helyre vonatkozó szabályok szerint (42. §.) kell bejegyezni.
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A születés, a házasságkötés és a haláleset idejének bejegyzése

38. §.
Az anyakönyvekbe a születés, a házasságkötés és a haláleset idejét az 

év, hónap és nap feltüntetésével kell bejegyezni. A  halotti anyakönyvben 
a halott házasságkötésének idejéül csak a házasságkötés évét kell bejegyezni.

A név bejegyzése

39. §.
(1) Az anyakönyvekbe azt a családi és utónevet kell bejegyezni, amely 

a bejegyzendő személyt a bejegyzés időpontjában megilleti. A  születési anya
könyvbe az anya, a házassági anyakönyvbe a férj és a feleség anyja a halotti 
anyakönyvbe a halott anyja, valamint a halott felesége neveként a leány
kori családi és utónevet kell bejegyezni.

(2 ) A  születési anyakönyvbe a gyermek családi neveként a 66., 71. és 
78. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az apa, az anya, az örökbe
fogadó apa, illetőleg anya, vagy a képzelt személy családi nevét, a gyer
mek utóneveként pedig a 66. §. (10) — (14) bekezdésében foglaltak figye
lembevételével azt az utónevet kell bejegyezni, amelyet bejelentenek, illetőleg 
a gyámhatóság megállapít.

(3) Ha a magyar állampolgár nevét külföldi születési anyakönyvi okirat 
idegen alakban tartalmazza, a nevet a magyar nyelv szabályai szerint és 
mindig a magyarnyelvű írásnál használatos betűkkel kell bejegyezni.

(4) Külföldi állampolgár nevét az anyakönyvbe a saját állama nyel
vének szabályai szerint, de mindig magyarnyelvű írásnál használatos betűk
kel kell bejegyezni.

(5) A  halott neve elé — a születési anyakönyv 4. rovatát és a halotti 
anyakönyv 3. rovatát kivéve — a ,,néhai" szót kell írni.

(6) Kettős vagy többes családi nevet kötőjellel összekapcsolva kell be
jegyezni, pl. Balogh-Tóth.

(7) Az egy családhoz tartozók vagy azonos családnevűek megkülön
böztetésére használt, valamint a helyi viszonyok miatt indokolt, nem sértő 
megjelöléseket a családi név után zárójel között a következő példa szerint 
kell bejegyezni: Takács (felső) Péter. Betűjelzést vagy az „ifjabb” és „idősb” 
jelzőt nem szabad bejegyezni.

A  családi állapot feltüntetése az anyakönyvekben
40. §.

A  házassági anyakönyvben a férj és a feleség, a halotti anyakönyvben 
pedig a halott családi állapotát „nőtlen”, „hajadon”, „özvegy”, „elvált”,
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illetőleg a halotti anyakönyvben ezen kívül „nős , vagy ,,férjes" szavakkal 
kell feltüntetni. A  halotti anyakönyvbe a 18. évét még el nem ért halott 
esetében, ha „nőtlen”, illetőleg „hajadon” családi állapotú, ezt nem kell be
jegyezni, hanem ehelyett a családi állapot bejegyzésére szolgáló rovatba víz
szintes vonalat kell húzni. A  születési anyakönyvbe a szülők családi álla
potát bejegyezni nem szabad.

A foglalkozás bejegyzése

41 . § •

(1) Az anyakönyvbe azt a foglalkozást kell bejegyezni, amely a sze
mélyi igazolványban van bejegyezve; személyi igazolvánnyal nem rendelke
zők esetében azt, amely a bejegyzett személy részére saját keresetet biztosít. 
Egyetemi, főiskolai hallgatóknál — ha keresetet biztosító foglalkozásuk 
nincs — ezen minőségüket kell foglalkozásként bejegyezni.

(2) Ha a fél azt állítja, hogy a személyi igazolványa kiállítása óta 
foglalkozása megváltozott, az anyakönyvbe az általa megjelölt és kellően 
igazolt foglalkozást kell bejegyezni.

(3 ) Személyi igazolvánnyal nem rendelkezők esetében és a (2) bekez
désben említett esetben a foglalkozás megjelölésére — az alábbi bekezdé
sekben foglaltak figyelembevételével — a statisztikai lapok kitöltésénél 
irányadó megjelölést kell használni.

(4) A  fegyveres és rendészeti testületekhez tartozó személyek foglal
kozását — az alakulat, a fegyvernem és rendfokozat megnevezése nélkül 
— csak általános megjelöléssel szabad bejegyezni (pl. hivatásos honvédtiszt, 
továbbszolgáló tiszthelyettes, sortiszthelyettes, tiszti iskolai növendék, tény
leges katonai idejét szolgáló honvéd, Belügyminisztérium dolgozója, pénz
ügyőr, vámőr, stb.

(3) Az anyakönyvbe rövidítve csak a II. számú függelékben felsorolt 
foglalkozásokat szabad bejegyezni.

A lakóhely bejegyzése

42. §.
(1) Az anyakönyvbe lakóhelyként azt az állandó lakóhelyet kell be

jegyezni, amely a személyi igazolványban van feltüntetve. Az, aki személyi 
igazolvánnyal nem rendelkezik, lakóhelyét a 17. §. (3) bekezdésében meg
határozott módon köteles igazolni. A  lakóhely megnevezéséül a város, ille
tőleg a község nevét, ezt követően az utca (tér, körút, stb) nevét és a ház
számot kell bejegyezni. Igazgatási kerületekre osztott városoknál a város 
neve után római számmal jelölve a kerület számát is fel kell tüntetni. A  vá-
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roshoz, vagy községhez tartozó külterületi lakotthely (puszta, gyártelep, stb.) 
nevét a város, illetőleg a község neve után kell bejegyezni.

(2 ) A  község és városnevek írásmódját a 35. §. szabályozza.

Az állampolgárság vizsgálata és bejegyzése
43. §.

(1 ) Az anyakönyvi és a házasságkötési eljárás során a magyar állam- 
polgárságot személyi igazolvánnyal kell igazolni. Személyi igazolvánnyal 
nem rendelkezők esetében az állampolgárság vizsgálatánál az alábbi bekez
désekben foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.

(2 ) A  magyar állampolgárság állampolgársági bizonyítvánnyal, hono
sítási (visszahonosítási) okirattal vagy a 600/1949. BM. (I. 23.) számú 
rendelet értelmében a magyar állampolgárság megállapításának alapjául szol
gáló más okiratokkal igazolható. Ezeknek az okiratoknak a benyújtását 
azonban a féltől követelni nem szabad, ha állampolgárságát a (3) bekezdés
ben meghatározott módon igazolja.

(3 ) Ha a külföldi állampolgárságra utaló adat nem merül fel, magyar 
állampolgárnak kell tekinteni azt. aki igazolja, hogy mind maga, mind apja. 
illetőleg — ha házasságban nem élő szülőktől származik. — anyja Magyar- 
országnak az 1921. évi július hó 26. napja előtti területén született és a 
saját állandó lakóhelye az 1948. évi január hó 1. napján Magyarországon 
volt. Ha az érdekelt az 1948. évi január hó 1. napja után született, apja 
(anyja) állampolgárságát kell a jelen §-nak megfelelően vizsgálni.

(4) Az állampolgárságnak a (3 ) bekezdésben foglaltak szerint történt 
igazolása más eljárásban nem hatályos.

(5 ) Az érdekelt fél a saját születési helyét anyakönyvi okirattal köteles 
igazolni, ha az belföldről beszerezhető. Ha ezt az okiratot külföldről kel
lene beszerezni, születési adatainak, valamint a (3 ) bekezdésben felsorolt 
többi, feltételeknek igazolására nem szabad okiratot követelni, hanem az 
érdekelt fél az adatokra vonatkozólag jogosult személyes nyilatkozatot (20. 
§.) tenni.

(6) Külföldi állampolgárságot a KEOKH által kiállított igazolvánnyal 
vagy az idegen állam által kiállított állampolgársági okirattal, illetőleg érvé
nyes külföldi útiokmánnyal (útlevéllel, stb.) kell igazolni.

(7) Ha a magyar vagy külföldi állampolgárság az előző bekezdések 
alapján nem állapítható meg, az anyakönyvvezető az ügy iratait állásfogla
lás végett házassági ügyben az elsőfokú felügyelőhöz, egyéb ügyben a Bel
ügyminisztériumba terjeszti fel.

(8) Az elsőfokú anyakönyvi felügyelő a házasuló magyar állampol
gárságát az állampolgárságról szóló törvény (1948 : LX. tv.) és annak 
végrehajtási rendelete (600/1949. BM. sz.) alapján, a külföldi állampol-
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gárságot pedig a bemutatott okiratok alapján vizsgálja. Ha az elsőfokú fel
ügyelő azt állapítja meg, hogy a házasulót kétes vagy vitás állampolgár
ságúnak, vagy olyan személynek kell tekinteni, aki egyik államnak sem pol
gára (hontalan), döntését az iratok visszaküldése mellett az anyakönyvveze
tővel közli.

(9) Ha a születés, vagy a haláleset bejegyzése során a gyermek szülei
nek, illetőleg a halottnak külföldi állampolgárságára vonatkozóan adat me
rül fel és ezt okirattal igazolják, azt a „Megjegyzések”, illetőleg az „Utóla
gos bejegyzéések” rovatba fel kell tüntetni. Ha a házasságkötése eljárás során 
azt állapították meg, hogy a férj vagy a feleség külföldi állampolgár, azt a 
„Megjegyzések” rovatban fel kell jegyezni (125. §. (1) bek. f) pontja.-

Toldat

44. §.
(1) Ha az anyakönyv valamelyik rovatában az adatok bejegyzésére 

nincs elég hely, vagy ha az 1895. október 1-től 1906. december 31-ig veze
tett jegyzőkönyvi mintájú anyakönyvben a lap szélén az újabb utólagos be
jegyzésre már nincs hely, toldatot kell alkalmazni.

(2) A toldatot rovatos mintájú anyakönyvhöz úgy kell készíteni, hogy 
a rovatban már el nem férő szöveget a rovatnak megfelelő nagyságú és 
alakú jóminőségű papírszeletre kell rávezetni, ezután a papírszelet felső 
részét tartósságot biztosító módon hozzá kell ragasztani a rovat alsó szélé
hez, majd a papírszeletet vissza kell hajtani úgy, hogy a rajta lévő írás a 
visszahajtás után a belső oldalára essék és a visszahajtás éle a rovat alsó 
szélére kerüljön. Ezután a visszahajtott papírlap és az anyakönyv érintkezé
sénél a hivatalos bélyegző lenyomatát kell alkalmazni akként, hogy annak 
egy része a toldatra, a többi része az anyakönyvi lapra essék.

(3) Jegyzőkönyvi mintájú anyakönyvhöz a toldatot azzal az eltéréssel 
kell készíteni, hogy az utólagos bejegyzés szövegét az anyakönyvi lap fele 
nagyságának megfelelő papírlapra kell írni és azt az anyakönyv lapjának 
első részére közvetlenül a szöveg utolsó sora alá, annak teljes hosszában kell 
felragasztani, majd visszahajtani.

A bejegyzések összehasonlítása

45. §.
A  különböző anyakönyvekben ugyanarra a személyre vonatkozó azonos 

adatoknak egymással egyezni kell. Ezért az ugyanarra a személyre vonat
kozó korábbi bejegyzés adatait a későbben teljesítendő bejegyzés adataival
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össze kell hasonlítani. Ha az adatok között eltérés van, a 32. §-nak, illető
leg az 58. §-nak megfelelően kell eljárni.

Helyesbítés
46. §.

(1) Ha az alapbejegyzést, illetőleg az apára vonatkozó adatok hiányá
ban teljesített bejegyzésekről vezetett nyilvántartást az anyakönyvvezető még 
nem írta alá, a helyesbítést vagy kiegészítést a „Megjegyzések” rovatba kell 
feltüntetni. A  rovatok keresztülírásával teljesített alapbejegyzést, továbbá a 
„Megjegyzések” és az „Utólagos bejegyzések” rovatba írt bejegyzéseket, 
valamint az anyakönyvbe teljesített feljegyzéseket (2„ 49., 50. §) vagy 
záradékokat (26., 28., 185., 186., 189. §.) a már bejegyzett szöveg foly
tatásaképpen kell helyesbíteni akként, hogy a szövegből a helyesbítés ténye 
kitűnjék.

(2 ) Az aláírással már lezárt bejegyzést, valamint a születési anya
könyvbe az apára vonatkozó adatok hiányában teljesített bejegyzést — az 
erről vezetett nyilvántartás lezárása után — csak kiigazítási eljárás útján sza
bad helyesbíteni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a folyószám helyesbítésére, 
valamint az aláírás hiányának pótlására, végül az előző bekezdésben említett 
anyakönyvi feljegyzésekre és záradékokra.

(3) Az anyakönyvvezető köteles az apára vonatkozó adatok hiányában 
teljesített bejegyzés kiigazítása esetén a bejegyzésről vezetett nyilvántartást 
saját hatáskörben helyesbíteni. A  nyilvántartást helyesbíteni csak addig kell, 
amíg a születési anyakönyvi bejegyzésbe az apára vonatkozó adatokat át nem 
vezetik.

(4) Az anyakönyvbe beírt szöveget a jelen §-ban írt szabályoktól elté
rően helyesbíteni (vakarni, áthúzni, felülírni, beékelni, vegyszerrel eltávo
lítani. stb.) tilos.

A bejegyzés lezárása
47. §.

(1) Az anyakönyvi bejegyzést az anyakönyvvezető aláírásával zárja le.
(2) A  már lezárt bejegyzésbe az anyakönyvvezető a 48. §-ban és az 

56. §. (4) bekezdésében felsorolt eseteken kívül csak a felügyelő hatóságok 
írásbeli utasítása alapján teljesíthet utólagos bejegyzést.

A bejegyzés megtörténte után saját Hatáskörben teljesíthető hiánypótlás
48. §.

(1) Az anyakönyvvezető saját hatáskörében pótolja — szükség esetén 
az érdekelt meghallgatásával — az alábbi hiányokat:
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a) ha az anyakönyvvezető a bejegyzést a 23. §-ban foglalt rendelkezés 
ellenére nem írta alá és az aláírása utólag pótolható, vagy az aláírása alatt 
nem tüntette fel, hogy a bejegyzést milyen minőségben teljesítette,

b) ha az aláírásra kötelezett a bejegyzést nem írta alá, vagy nem látta 
el kézjegyével, ide nem értve azt az esetet, amikor az aláírást megtagadta.

c) ha az anyakönyvvezető az írni nem tudó aláírásra kötelezett kézjegye 
után az aláírásra kötelezett nevét nem tüntette fel,

d) ha az aláírásra kötelezett aláírása alatt a 23. §. (3 ) bekezdésében 
foglalt rendelkezés ellenére a lakóhelyet nem tüntették fel.

(2 ) Ha az anyakönyvvezető aláírása utólag nem pótolható, az alapbe
jegyzést. illetőleg az utólagos bejegyzést újból kell anyakönyvezni.

Eljárás az üresen hagyott és üresen maradó rovatok (lapok) esetén

49. §.
(1) Ha az anyakönyvben egy lap vagy egy alapbejegyzésre szolgáló 

vízszintes rovat tévedésből üresen maradt, azt az anyakönyvvezető egymást 
keresztező két vonallal áthúzza és az anyakönyvi lapon, illetőleg rovatban 
az áthúzás okát feltünteti, majd a feljegyzést keltezi és aláírja. (Pl. „Ezt a 
tévedésből üresen hagyott lapot áthúztam. 1958. ápr. 5. Nagy Pál aktő.”)

(2 ) Ha az anyakönyv valamelyik rovatába nincs bejegyzendő adat (pl. 
a halotti anyakönyv 5. rovatába nőtlen és hajadon halott esetén), azt alá
írás előtt át kell húzni. Ha a „Megjegyzések' rovatban van ugyan bejegy
zés, de az a rovatot nem tölti ki, az üresen rmaradt részt is át kell húzni. 
Az „Utólagos bejegyzések" rovatot áthúzni soha nem szabad.

A tévedés miatt be nem fejezett bejegyzés törlése

50. §.

(1 ) A tévedés miatt be nem fejezett bejegyzést törölni kell.

(2 ) Az alapbejegyzés törlése akként történik, hogy az anyakönyvve
zető a megkezdett bejegyzést egymást keresztező két vonallal áthúzza és az 
alapbejegyzést tartalmazó vízszintes rovat alján a következőket tünteti fel: 
„Ezt a téves bejegyzést törlöm”, majd a feljegyzést keltezi és aláírja.

(3) A tévedés miatt be nem fejezett utólagos bejegyzést akként kell 
törölni, hogy az anyakönyvvezető a téves bejegyzést zárójel közé teszi és 
a zárójel után — folytatólag — a következőket írja: „A zárójelben foglalt 
téves bejegyzést törlöm ", majd a feljegyzést keltezi és aláírja.
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51. §.
Az anyakönyvi bejegyzések lehetnek alap-, vagy utólagos bejegyzések.

VIII. fejezet

Az alapbejegyzésre vonatkozó általános rendelkezések 
Alapbejegyzések

52. §.
(1) Alapbejegyzés a születésre, a házasságkötésre, illetőleg a halál

esetre vonatkozó adatoknak az anyakönyvbe elsőízben teljesített bejegyzése. 
Ilyennek minősül a már teljesített alapbejegyzés újból való anyakönyve
zése is. 

(2 ) Az anyakönyvbe alapbejegyzésként bevezetendő adatokat
a) a születési anyakönyvre nézve a 65. §,
b) a házassági anyakönyvre nézve a 125. §,
c) a halotti anyakönyvre nézve a 140. § határozza meg. Más adatot 

az anyakönyvbe alapbejegyzésként beírni nem szabad.
(3 ) Ha a születési vagy a halotti anyakönyvbe bejegyzendő adatok 

közül a rovatok kitöltésével történő anyakönyvezéshez feltétlen szükséges 
adatok (63. § (2 ) bek., 143. á (1 ) bek.) rendelkezésre állanak, a többi 
adatok azonban hiányoznak és azokat előreláthatólag beszerezni nem lehet, 
az alapbejegyzést teljesíteni kell. A  hiányzó adat helyett — az apára vonat
kozó adatok hiányában teljesített bejegyzés kivételével — a megfelelő rovatba 
,,ismeretlen" szót kell írni. Ugyanígy kell eljárni a házasságkötés anyaköny
vezése során is. ha olyan adat hiányzik, amely a házasság megkötését nem 
akadályozza.

(4) Az alapbejegyzéseket a rovatok kitöltésével, a talált hullára vonat
kozó alapbejegyzést pedig — amennyiben a hulla személyi adatai ismeret
lenek (142. §) — a halotti anyakönyv 6. és 7. rovatainak keresztülírásá- 
val kell teljesíteni. Az alapbejegyzés lezárása előtt az "Utólagos bejegyzések” 
rovatba bejegyzést teljesíteni — a 154. § (4), valamint a 158. § (3) bekez
désében meghatározott eseteken kívül — csak akkor szabad, ha a születést 
az apára vonatkozó adatok bejegyzése nélkül anyakönyvezték.

(5 ) Az alapbejegyzés során az adatokat mindenkor a születés, a házas
ságkötés, illetőleg a haláleset időpontjának megfelelő állapot szerint kell 
feltüntetni. Ha az adat az említett időpontra vonatkozóan nem állapítható 
meg, azt a bejegyzés időpontjának megfelelően kell bejegyezni és az anya
könyv ,,Megjegyzések rovatában erre "Az adatok a bejegyzés időpontjá
nak felelnek meg” szavakkal utalni kell.
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(6 ) Az anyakönyvbe az alapbejegyzést a születésre és a halálesetre 
vonatkozóan szóbeli bejelentés, írásbeli közlés vagy hatósági rendelkezés, 
a házasságkötésre vonatkozóan pedig a házasulóknak a házasságkötésre irá
nyuló kijelentése (113. §) vagy az ezen alapuló hatósági rendelkezés (133., 
162. §) alapján kell bejegyezni.

Alapbejegyzés szóbeli bejelentés alapján

53. §.

(1) A  bejelentő a bejelentés alkalmával nyilatkozni köteles azokra a 
kérdésekre, amelyekre vonatkozó adatokat a 65. § értelmében a születési, 
illetőleg a 140. § értelmében a halotti anyakönyvbe be kell jegyezni. Szü
letés bejelentése esetén a bejelentőnek be kell mutatni azokat az okiratokat 
is. amelyek nyilatkozatának igazolására szükségesek; haláleset bejelentése 
esetén pedig be kell szolgáltatnia a halott személyi igazolványát és be kell 
mutatnia a halottvizsgálati bizonyítványt.

(2 ) Tizenhat éven aluli kiskorú személy bejelentését nem szabad elfo
gadni.

Alapbejegyzés írásbeli közlés vagy hatósági rendelkezés alapján

54. §.
(D  Az anyakönyvbe az alapbejegyzést írásbeli közlés alapján csak 

akkor szabad teljesíteni, ha

a) szülészeti intézetben, kórházban, továbbá más polgári intézetben 
\agy fegyveres testület parancsnoksága alatt álló helyen (laktanya, tábor, 
kórház, stb. a továbbiakban: intézet) történt születés, illetőleg haláleset ada
tait jegyzik be,

b) az apára vonatkozó adatok hiányában teljesített születési anyakönyvi 
bejegyzés hiányzó adatait jegyzik be.

(2 ) írásbeli közlés alapján teljesített alapbejegyzés esetén az anyakönyv 
„Megjegyzések" rovatába „írásbeli közlés szavakat kell bejegyezni.

(3 ) Hatósági rendelkezés alapján az anyakönyvbe alapbejegyzést az 
i lletékes anyakönyvi felügyelő vagy a BM. utasítása alapján kell teljesíteni.

(4) Hatósági rendelkezés alapján teljesített anyakönyvi bejegyzés során 
a „Megjegyzések rovatban fel kell tüntetni a bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratot kiállító hatóság (bíróság) megnevezését és határozata számát, 
továbbá az alapbejegyzés teljesítését elrendelő szerv (BM ., anyakönyvi fel
ügyelő) megnevezését és utasítása számát.
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(5) Ú jból való anyakönyvezést, az apára vonatkozó adatok hiányá
ban teljesített születési anyakönyvi bejegyzés hiányzó adatainak bejegyzését, 
valamint talált gyermek vagy ismeretlen szülőktől származó személy szüle
tésének anyakönyvezését, továbbá a halálbüntetés végrehajtásának bejegyzé
sét elrendelő hatósági rendelkezés esetén a születési, illetőleg a halotti anya
könyv ,,Megjegyzések" rovatába a (4) bekezdésben említett adatok helyett 
az ,,írásbeli közlés" szavakat kell feltüntetni.

Eljárás a bejelentés elmulasztása esetén

55. § .

(1) A  bejelentésre kötelezettet — amennyiben a születést, illetőleg 
halálesetet határidőn belül (60. §, 137. §) nem jelentette be — az anya- 
könyvvezető köteles a bejelentés 48 órán belüli megtételére felhívni. A fel- 
hívás eredménytelensége esetén a járási (városi kerületi) tanács végrehajtó 
bizottságához javaslatot kell tenni a mulasztó megbírságolására. Egyidejűleg
a soron következő bejelentésre kötelezettet fel kell hívni, hegy mulasztás 
folytán reá háruló kötelezettségének — születésre vonatkozó bejelentés ese- 
tén nyolc, halálesetre vonatkozó bejelentés esetén három napon belül t
egyen eleget.

(2 ) Ha az (1) bekezdés alapján bejelentésre felhívott személy kötele- 
zettségének határidőn belül nem tesz eleget, az (1) bekezdés rendelkezés 
kell megfelelően alkalmazni mindaddig, amíg az utolsó bejelentésre kötele- 
zett személy felhívására is sor kerül.

(3) Ha az eljárás a bejelentésre utolsó sorban kötelezettel szemben is 
eredménytelen volt, vagy ha a születés, illetőleg a haláleset bejelentésére 
kötelezett nincs, a bejegyzendő adatokat hivatalból kell megállapítani és az 
alapbejegyzést ennek alapján kell teljesíteni.

(4) Ha a 63. § (2) bekezdése értelmében a születési anyakönyvbe, 
illetőleg a 143. § (1) bekezdés értelmében a halotti anyakönyvbe bejegy
zendő adatokat hivatalból megállapítani nem lehet, a születést a talált gyer
mekre, a halálesetet a talált hullára vonatkozó szabályok megfelelő alkal
mazásával kell bejegyezni.

(5) Ha az intézet vezetője (parancsnoka) az 59. §, illetőleg a 136. 
§ alapján őt terhelő bejelentési kötelezettséget megszegte, az anyakönyv
vezető a részletes tényállást az elsőfokú anyakönyvi felügyelőnek jelenti. Az 
elsőfokú felügyelő intézkedés végett a mulasztást elkövető felettes szervé
hez fordul. Ha a megkeresett szerv nem intézkedik, vagy az intézkedése — 
az elsőfokú felügyelő megítélése szerint — nem kielégítő, erről a Belügymi
nisztériumba részletes jelentést kell küldeni.
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IX. fejezet

Az utólagos bejegyzésekre vonatkozó általános rendelkezések 
Utólagos bejegyzések

56. §.
(1) Utólagos bejegyzés az alapbejegyzésre vonatkozóan teljesített min

den újabb bejegyzés, ide nem értve az alapbejegyzés lezárása után az anya
könyvvezető által saját hatáskörében teljesített hiánypótlást, valamint az apa 
adatai nélkül teljesített születési anyakönyvi bejegyzés hiányzó adatainak 
bejegyzését.

(2 ) Az utólag bejegyzendő adatokat:
a) a születési anyakönyvre nézve a 76. §,
b) a házassági anyakönyvre nézve a 129. §.
c) a halotti anyakönyvre nézve a 149. § határozza meg. Más adatot 

az anyakönyvben utólagos bejegyzésként nem szabad feltüntetni.
(3) Utólagos bejegyzéseket az anyakönyvben — a (4 ) bekezdésben 

felsorolt esetek kivételével — csak a felügyelő hatóságok írásbeli utasítása 
alapján szabad teljesíteni.

(4) Az anyakönyvvezető — az 37. §. (1) bekezdésének a), b) pont- 
jaiban meghatározott esetek kivételével — saját hatáskörében teljesítheti:

a) a születési anyakönyvbe a nő nevének a 77. § (1) bekezdése f )—i) 
 pontjaiban meghatározott esetekben történő megváltozására;

b) a születési és a házassági anyakönyvbe a halálesetre;
c) a házassági anyakönyvbe a házasság bírói felbontására (érvényte

lenné nyilvánítására), a nő nevének a 77. § (1) bekezdése g) és h) pont
jában meghatározott esetekben történő megváltozására, valamint a házasság
ból születendő gyermekek közös családi nevére (130. §.) vonatkozó utóla
gos bejegyzést.

(3) Az utólagos bejegyzést az anyakönyv ,,Utólagos bejegyzések" ro
vatába, jegyzőkönyvi mintájú anyakönyv esetén pedig a lap szélére kell fel
jegyezni.

(6) Ha az utólagos bejegyzéssel kapcsolatban valamely korábban be
jegyzett adatot törölni kell, a törlés nem a vonatkozó adat. illetőleg szöveg
rész áthúzásával, hanem a törlés tényének az „Utólagos bejegyzések’’ ro
vatba való bejegyzésével történik. A törlésre vonatkozó szöveget a felügyelő
hatóság adja meg az utólagos bejegyzést elrendelő határozatában (2. sz. 
minta, 17. sz. példa).

(7) Az újból való anyakönyvezés során az első alapbejegyzést a 138. 
§ (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint kell törölni.
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57 . §.

(1) Az anyakönyvvezető az utólagos bejegyzésre vonatkozó iratot (ér
tesítést. jegyzőkönyvet, hatósági rendelkezést, stb.), az alapbejegyzést tar
talmazó anyakönyvi másolattal felterjeszti

a) az igazságügyminiszterhez, ha a bejelentés alapja külföldi bíróság
nak házassági ügyben hozott határozata,

b) a Belügyminisztériumba, ha a bejelentés alapja külföldi bíróság más 
határozata; vagy egyéb külföldi hatóság határozata, továbbá; ha a bejelen
tés külföldi állampolgárságnak, illetőleg az 1953. január 1. előtt bejegyzett 
kétes állampolgárságnak vagy hontalanságnak megszűnésére vonatkozik.

c) az elsőfokú anyakönyvi felügyelőhöz, ha az utólagos bejegyzést 
saját hatáskörében nem teljesítheti és a bejelentés nem tartozik sem az a), 
sem a b) pont alá.

(2 ) Az utólagos bejegyzés elrendelése esetén az anyakönyvvezetőhöz 
intézett utasításban közölni kell az utólagos bejegyzés teljes szövegét. A  szö
vegben fel kell tüntetni: az utólagos bejegyzés alapjául szolgáló okiratot ki
állító hatóság (bíróság) megnevezését és határozata számát, továbbá az utó
lagos bejegyzés teljesítését elrendelő szerv (BM., anyakönyvi felügyelő) 
megnevezését és utasítása számát.

E ljá r á s  a z  u tó lago s b e je g y z é se k  e lren d e lé sén é l

X. fejezet

Az alapbejegyzések és az utólagos bejegyzések kiigazítása

58 . §.

(1) Az alapbejegyzést, illetőleg az utólagos bejegyzést ki kell igazí
tani, ha

a) a bejegyzés nem felel meg a születés, a házasságkötés, illetőleg a 
haláleset időpontjában fennállott tényeknek,

b) a bejegyzés nem felel meg az anyakönyvek vezetésére vonatkozó 
szabályoknak,

c) az anyakönyvi bejegyzést hiányos adatokkal teljesítették és a hiányzó 
adatokat később megállapították. Ha a születés bejegyzését az apára vonat
kozó adatok hiányában teljesítették és az apára vonatkozó adatot később 
megállapították, a 70. § szerint kell eljárni.

(2 ) A  kiigazítási eljárást az anyakönyvvezető kérelemre vagy hivatal
ból indítja meg, de a kiigazítást — tisztázott tényállás esetén — a BM. 
és az anyakönyvi felügyelő kiigazítási eljárás lefolytatása nélkül is elren
delheti.
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(3 ) Hivatalból az eljárást csak akkor kell megindítani, ha az anya
könyvek vezetésére vonatkozó lényeges szabályt sértettek meg, vagy ha lénye
ges adat hibás, illetőleg hiányos.

(4) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján a tényállás nem tisztázott 
és a tényállás megállapítása szempontjából az érdekeltek vagy más szemé
lyek meghallgatása szükséges, a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készí
teni. Ha az okiratokat külföldről kell beszerezni, vagy ez, akit meg kell hall
gatni, külföldön lakik, a Belügyminisztériumba kell előterjesztést tenni. Az 
érdekelt anyakönyvvezető személyes meghallgatását lehetőleg mellőzni kell.

(3) A kiigazítási eljárás eredményéhez képest a kiigazítás kérdésében 
határozathozatalra az az elsőfokú felügyelő illetékes, akinek felügyelete alá 
a kiigazítandó anyakönyvi bejegyzést nyilvántartó anyakönyvi kerület tartozik. 
A  határozatot a bejegyzés tekintetében érdekelt személyekkel írásban kell 
közölni.

(6) Az elsőfokú felügyelő határozatát csak annak jogerőre emelkedése 
után vagy akkor küldi meg az anyakönyvvezetőnek, ha határozata a kérelem
nek mindenben megfelel és a kérelmezőn kívül más személyt nem érint.

(7) Egyebekben a kiiagazítási eljárás és a kiigazítás bejegyzése tekin
tetében az utólagos bejegyzésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(8) Az apára vonatkozó adatok hiányában teljesített bejegyzésekről 
vezetett nyilvántartást az anyakönyvi bejegyzés kiigazítása esetén helyesbí
teni kell.

HARMADIK RÉSZ

A SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
RÉSZLETES SZABÁLYOK

XI. fejezet 

A születés bejelentése 
A  születés bejelentésére kötelezettek

39. §.
(1) A születés bejelentésére az alábbi sorrend szerint a következő sze

mélyek kötelesek:
a) intézetben történt születésre vonatkozóan az intézet vezetője (parancs

noka),
b) a szülők,
c) az anyával egy lakásban lakó hozzátartozó.
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(2) Ha a gyermek apja a 67. § értelmében megállapítható, a születés 
bejelentésével kapcsolatos tennivalók elsősorban az apát, egyébként az anyát 
terhelik.

(3 ) A  bejelentésre kötelezett helyett a bejelentést a törvényes képviselő 
vagy meghatalmazott is megteheti.

(4) Az, aki az (1) bekezdésben megállapított sorrendben utóbb követ
kezik, a bejelentésre csak akkor köteles, ha a sorrend szerint őt megelőző 
kötelezett nincs, vagy ha az a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és 
ezért az anyakönyvvezető őt felhívja a bejelentés megtételére.

(3) Ha bejelentésre kötelezett nincs, a bejegyzendő adatokat hivatal
ból kell megállapítani.

(6) Az előző bekezdésekben megszabott bejelentésre kötelezetteken 
felül a szülésznő is köteles minden születést, amelynél közreműködött. — 
szóban vagy írásban — az anyakönyvvezetőnek bejelenteni. A bejelentést 
akkor is meg kell tennie, ha a gyermek halva született, vagy szülés közben 
meghalt.

A  bejelentés határideje

60. §.
(1) A  születést nyolc napon belül kell bejelenteni. A  határidő a szü

letés napját követő nappal kezdődik és abba a munkaszüneti napok is bele
számítanak. Az intézetben történt születést legkésőbb a születést követő 
munkanapon kell bejelenteni.

(2 ) A  szülésznő bejelentési kötelezettségének a születést követő leg
közelebbi munkanapon köteles eleget tenni.

(3 ) A  halva született vagy szülés közben meghalt gyermeket a követ
kező munkanapon kell bejelenteni.

(4 ) Ha a születést a szülés napja után egy hónapon túl jelentik be, 
a bejegyzést csak az elsőfokú anyakönyvi felügyelő utasítására szabad tel
jesíteni.

A bejelentés módja

61. § .
(1) A  bejelentő köteles a bejelentés alkalmával közölni azokat az ada

tokat, amelyeket a 63. § értelmében az anyakönyvbe be kell jegyezni.

(2 ) A  bejelentés alkalmával a bejelentő szülőnek be kell mutatnia sze
mélyi igazolványát. Ha a szülő személyi igazolvánnyal nem rendelkezik, 
vagy ha a bejelentést nem a szülő teljesíti, úgy be kell mutatni a házasság
ban élő szülők házassági anyakönyvi kivonatát.
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(3) A gyermek nevének bejelentése tekintetében a 66. § rendelkezése 
szerint kell eljárni.

(4) A gondozó orvosnak (védőnőnek) tájékoztatnia kell az anyát 
arról. Hogy intézetben történő szülés esetén a felvételkor a jelen § (2 ) és 
a 66. § (2) bekezdése értelmében milyen okiratokat kell magával vinnie.

(3) Az intézet vezetője a gyermek születése után az 3. számú mintá
nak megfelelő nyomtatványt az anya személyi igazolványa, ha személyi iga
zolvánnyal nem rendelkezik, más okirata felhasználásával kitölti, csatolja hozzá 
— a személyi igazolvány kivételével — a jelen § (2) és a 66. § (2) bekez
dése értelmében szükséges okiratokat és megküldi az illetékes anyakönyvveze
tőnek.

(6 ) A szülésznő által teljesített bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a születés évét, hónapját és napját,
b) a gyermek nemét, súlyát és hosszát,
c) az apa nevét és lakóhelyét,
d) az anya nevét és lakóhelyét,
e) azt, hogy a gyermek szülei házassági kötelékben élnek-e, vagy sem,
f) azt, hogy a gyermek élve vagy halva született-e, illetőleg szülés 

közben halt-e meg, végül
g) ha a gyermek házasságban nem élő szülőktől származott, az anya 

anyai ági nagyapja nevét.
(7) Az anyakönyvvezető a szülésznő által teljesített bejelentést a nyil

vántartásba bejegyzi és annak alapján ellenőrzi, hogy a bejelentésre kötelezett 
teljesíti-e kötelezettségét.

Eljárás Hiányos bejelentés esetén

62. §.
(1 ) Ha a bejelentő nem tud nyilatkozni valamely olyan adatra, ame

lyet a születési anyakönyvbe be kell jegyezni, de a szükséges adatot előre
láthatólag pótlólag be tudja szerezni, a bejegyzést el kell halasztani és a 
bejelentőt (intézet bejelentése esetén közvetlenül az anyát) fel kell hívni, 
hogy a gyermek születésétől számított egy hónapon belül a hiányzó adatot 
jelentse be. illetőleg az okiratot mutassa be. Ugyanígy kell eljárni akkor is, 
ha bejelentő a gyermek nevének bejegyzéséhez a 66. § (2 ) bekezdése értel
mében szükséges megállapodást nem igazolja, de adat merült fel arra, hogy 
a szülők a gyermek nevére vonatkozóan megegyeztek, vagy megegyezést 
szándékoznak kötni.

(2) A  születés anyakönyvezését az apa adatainak hiánya miatt nem 
kell elhalasztani.
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(3 ) Ha személyi igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár 
szülők külföldön kötöttek házasságot és a házasságuk belföldi anyakönyvbe 
bejegyezve nincs, az anyakönyvvezető felhívja a szülőket, hogy az apa vagy 
az anya a gyermek születésétől számított egy hónapon belül tegyen a házas
ságkötésre vonatkozóan személyes nyilatkozatot. A  szülőket egyidejűleg 
figyelmeztetni kell, hogy ha nyilatkozatot nem tesznek, az anyakönyvvezető 
a gyermeket az apára vonatkozó adatok nélkül fogja bejegyezni, e zzel egy
idejűleg a házasságkötés hazai anyakönyvezése iránt (162. §) az eljárást 
meg kell indítani.

(4) Ha a szülők külföldi állampolgárok és a bejelentő házassági anya
könyvi kivonatukat bemutatni nem tudja, a bejegyzést el kell halasztani és 
a bejelentőt (intézet bejelentése esetén a szülőket) fel kell hívni, hogy a gyer
mek születésétől számított egy hónapon belül a szülők mutassák be házas
sági anyakönyvi kivonatukat, vagy ezidőn belül az apa vagy az anya tegyen 
a házasságkötésre vonatkozóan személyes nyilatkozatot. A  szülőket egyide
jűleg figyelmeztetni kell, hogy ha a felhívásnak nem tesznek eleget, az anya
könyvvezető a gyermek születését az apa adatai nélkül fogja anyakönyvezni.

Eljárás a hiánypótlás elmulasztása esetén
63. §.

(1) Ha a hiányzó adatot határidőn belül nem jelentették be. vagy ha 
a hiányzó okiratot nem mutatták be, az anyakönyvvezető a születést a ren
delkezésére álló adatok alapján, a gyermek születésétől számított egy hóna
pon belül az alábbi bekezdésekben foglaltak figyelembevételével anyaköny
vezi és ha a mulasztást nem igazolták, egyidejűleg a járási, (városi, városi 
kerületi) tanács végrehajtóbizottságához előterjesztést tesz a mulasztó meg
bírságolására.

(2 ) Az (1) bekezdés szerint az anyakönyvezést csak akkor szabad 
teljesíteni, ha a bejegyzendő adatok közül legalább a gyermek anyjának csa
ládi és utóneve, valamint a gyermek születési helye és ideje megállapítható; 
egyébként úgy kell eljárni mint talált gyermek születésének anyakönyvezése 
esetén.

(3 ) Ha a gyermek születésétől számított egy hónapon belül a 62. §-ban 
előírt módon a szülők házasságkötését nem igazolják, a születést az apa 
adatai nélkül kell anyakönyvezni. Ha pedig az említett határidőn belül a 
gyermek nevének bejegyzéséhez szükséges megállapodást nem igazolják, a 
66. § (6 ) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4 ) Ha az (1) bekezdésben szabályozott eljárás során a születést a 
rendelkezésre álló adatok alapján a (3) bekezdésben nem említett egyéb 
okból anyakönyvezték hiányosan, az adatokat — lehetőség szerint — hiva
talból kell beszerezni és azokat a születési anyakönyvbe a kiigazítási eljá
rásra vonatkozó szabályok szerint (58. §) kell bejegyezni.
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XII. fejezet

A  születés bejegyzése az anyakönyvbe 
Illetékesség a születés anyakönyvezésére

64. §.
(1) A  születést abban az anyakönyvi kerületben kell bejegyezni, ahol 

az történt. Ha a születések nagy száma miatt a születési anyakönyvet két 
kötetben vezetik, az anyakönyvi kerület területét két részre kell osztani és 
az egyes kötetekbe a születéseket a területi megosztásnak megfelelően kell 
bevezetni.

(2 ) Ha a gyermek járművön született, az anyakönyvezésre az az anya
könyvvezető az illetékes, akinek működési területén az anya a járműből 
kiszállt,

(3) Ha a születés helye ismeretlen, az anyakönyvezésre — a (4 ) be- 
kezdésben meghatározott esetek kivételével — a budapesti V . kerületi anya
könyvvezető illetékes.

(4) Talált gyermek (ismeretlen szülőktől származó személy) születé
sének anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek működési 
területén a gyámhatóság határozata szerint a talált gyermek (ismeretlen szü
lőktől származó személy) született.

(3 ) Magyar állampolgár és Magyarországon lakó kétes vagy vitás 
állampolgárságú, vagy olyan személy, aki egyik államnak sem polgára (hon
talan), külföldön történt születése esetén hazai anyakönyvezésnek van 
helye (162. §.).

Alapbejegyzés a születési anyakönyvbe
65. §.

(1 ) A  születés anyakönyvezése során be kell jegyezni
a) az anyakönyv 1. rovatába: a bejegyzés folyószámát,
b) az anyakönyv 2. rovatába: a születés helyét és idejét (évét, hónap

ját, napját).
c) az anyakönyv 3. rovatába: a gyermek családi nevét, utónevét és 

nemét,
d) az anyakönyv 4. rovatába: az apa családi és utónevét, születési 

helyét, idejét (évét, hónapját, napját), foglalkozását és lakóhelyét,
e) az anyakönyv 5. rovatába: az anya leánykori családi és utónevét, 

születési helyét, idejét (évét, hónapját, napját), foglalkozását és lakóhelyét,
f) az anyakönyv 6. rovatába:
írásbeli közlés vagy hatósági rendelkezés esetén a bejegyzés alapjául 

szolgáló iratra való hivatkozást,
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az ikerszülés tényét és az ikerszülés során született testvér, illetőleg 
testvérek születése bejegyzésének folyószámát,

a szülők, vagy a szülők egyikének külföldi állampolgárságát, 
tolmács alkalmazását,
a bejelentőnek a 2—6. rovatban foganatosított bejegyzésekkel kapcso

latban a bejegyzés lezárása előtt tett érdemi észrevételeit,
az alapbejegyzés teljesítése során esetleg elkövetett hibák helyesbítését 

— a felsorolásnak megfelelő sorrendben,
g) az anyakönyv 7. rovatába: a bejegyzés idejét (évét, hónapját, 

napját).
(2 ) A  születés anyakönyvezése után a bejegyzést a 7. rovatban alá 

kell írni (23. §).
(3 ) Azt, hogy a gyermek halva született, illetőleg szülés közben meg

halt, a 74. §-ban meghatározott módon a születés anyakönyvezése során a 
gyermek utónevének bejegyzésére szolgáló rovatba kell bejegyezni.

(4 ) Ikerszülés esetén valamennyi gyermek születését külön kell beje
gyezni, akként, hogy a bejegyzések lehetőleg a gyermekek születésének sor
rendjében történjenek.

A  gyermek nevének és nemének bejegyzése

66 . §.
(1) A  gyermek — szüleinek megállapodása szerint — apjának vagy 

anyjának családi nevét viseli (Csjt. 42. §). Házasságban élő szülőktől szár
mazó gyermek anyjának családi nevét azonban csak akkor viselheti, ha az 
anya kizárólag leánykori nevét viseli. Házasságban élő szülőktől származó 
gyermek nem viselhet más nevet, mint amelyet a szülők a közös gyermekekre 
nézve korábban már bejelentettek.

(2 ) A  gyermek nevére vonatkozó megállapodás igazolható — legké
sőbb a gyermek születésének anyakönyvi bejegyzése során — olyan házas
sági anyakönyvi kivonattal, amelyben a gyermek neve már be van jegyezve, 
vagy a szülők megállapodását tartalmazó okirattal. Ha azonban a gyermek 
születésének bejelentésekor a gyermek nevére vonatkozó megállapodást nem 
igazolják és adat sem merül fel arra, hogy a szülők megállapodást kötöt
tek vagy szándékoznak kötni, a születést anyakönyvezni kell és a gyermek 
családi neveként az apa családi nevét kell bejegyezni, a házasságkötést nyil
vántartó anyakönyvvezető részére pedig értesítést kell küldeni. Ha 
pedig a gyermek nevére vonatkozó megállapodást okirattal igazolják, és 
a megállapodás a házassági anyakönyvben még nincs bejegyezve, a megálla
podást tartalmazó okiratot a házasságkötést n y ilv ántartó anyakönyvvezető 
részére bejegyzés végett meg kell küldeni és a bejegyzésről értesítést kell kérni.
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(3 ) Ha a gyermek születésének bejelentése, illetőleg anyakönyvi bejegy
zése időpontjában az egyik szülő nem él, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy 
a szülői felügyeletet — annak megszüntetése vagy szüneteltetése folytán — 
nem gyakorolhatja, végül, ha a gyermek apjaként képzelt apát jegyeznek be, 
egyedül a másik szülő határozhatja meg. hogy a gyermek melyik szülő csa
ládi nevét viselje. A  szülő döntését jegyzőkönyvbe kell foglalni és a szülőnek 
személyes nyilatkozatot is kell tenni arravonatkozóan, hogy a másik szülő 
meghalt, ismeretlen helyen tartózkodik, illetőleg a szülői felügyeletet annak 
megszüntetése vagy szünetelése folytán nem gyakorolhatja. Nagykorú személy 
képzelt apa megállapítására irányuló eljárás során családi nevére vonatkozóan 
maga nyilatkozhat.

(4) Ha a gyermek nevének megállapítására egyedül jogosult szülő dön
tését az anyakönyvvezetővel nem közli, a gyermek családi neveként az apa 
(képzelt apa) családi nevét kell bejegyezni és — amennyiben a szülők házas
ságban élnek — a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető részére érte
sítést kell küldeni (30. sz. minta). Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha egyik 
szülő sem él, vagy a szülői felügyeletet egyik fél sem gyakorolja és a gyer
mek családi neve a korábbi megállapodás vagy házassági anyakönyvi bejegy
zés alapján sem állapítható meg.

(3) Ha a szülők a gyermek neve kérdésében nem jutnak megegyezésre, 
a gyámhatóság dönt.

(6) Ha a gyermek születésétől számított egy hónapon belül
a) a szülők a gyermek családi nevére vonatkozó megállapodást — ameny- 

nyiben a bejelentéskor a megállapodásra vonatkozóan adat merült fel — nem 
igazolják,

b) a szülők a gyermek családi neve kérdésében közöttük fennálló vitát 
döntés végett nem vitték a gyámhatóság elé, a születést anyakönyvezni kell 
és a gyermek családi neveként az apa családi nevét kell bejegyezni, a házas
ságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető részére pedig értesítést kell küldeni.

(7 ) Ha a szülők a gyermek családi neve kérdésében közöttük fennálló 
vitát döntés végett a gyámhatóság elé vitték, a születést a gyámhatóság dön
téséig anyakönyvezni nem szabad. Ha a gyámhatóság döntése alapján a szü
letéstől számított egy hónapon belül az anyakönyvezés nem történt meg, a szü
letést csak az utólagos anyakönyvezésre vonatkozó szabályok szerint lehet 
anyakönyvezni

(8 ) Házasságban élő szülőktől származó gyermek családi nevét az apa 
vagy az anya személyi igazolványa alapján, ha a szülők személyi igazol
vánnyal nem rendelkeznek vagy, ha a bejelentést nem a szülő teljesíti, a szü
lők házassági anyakönyvi kivonata alapján kell az anyakönyvbe bejegyezni.

(9) Ha a születést az apára vonatkozó adatok nélkül anyakönyvezik, 
a gyermek családi nevére vonatkozó rovatot üresen kell hagyni.
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(10) A  gyermek utónevét a bejelentő bejelentése alapján, ha a szülők 
a gyermek utóneve tekintetében nem tudtak megállapodni, a gyámhatóság jog
erős határozata alapján kell bejegyezni. Ha a gyermek utónevét születése nap
jától számított egy hónapon belül nem jelentik be, a születést anyakönyvezni 
kell, a gyermek utónevének bejegyzésére szolgáló rovatba pedig „még nincs 
megállapítva” szavakat kell írni, majd a gyermek utónevének megállapítása 
végett a gyámhatóságot kell megkeresni.

(11) A  szülők által meghatározott sorrendben legfeljebb két utónevet 
szabad az anyakönyvbe bejegyezni. A  második utónév önmagában nem visel
hető. A szocialista társadalom szempontjából kifogásolható vagy becéző utó
nevet bejegyezni nem szabad.

(12) Ha a gyermek még a születés bejelentése előtt meghalt és utó
nevére vonatkozóan megállapodás nem történt, az utónév bejegyzésére szol
gáló rovatba „utónevet nem kapott” szavakat kell bejegyezni.

(13) Ha mindkét szülő külföldi állampolgár a gyermek családi és utó
nevét a bejelentésnek, illetőleg a 62. § (4) bekezdésében meghatározott eljá
rás eredményének megfelelően kell bejegyezni.

(14) Talált gyermek és ismeretlen szülőktől származó személy családi és 
utónevét a gyámhatóság határozata alapján kell bejegyezni.

(15) A  gyermek nemeként a 3. rovatba „fiú”, illetőleg „leány” szót 
kell bejegyezni.

A szülők személyi adatainak bejegyzése

67. §.
(1 ) A  gyermek apja személyi adataiként annak a férfinek a személyi 

adatait kell bejegyezni,
a) aki a gyermek anyjával a gyermek születésétől visszafelé számított 

háromszáz napon belül utoljára akár érvényes, akár érvénytelen házassági 
kötelékben állott, vagy

b) aki a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerte el,
vagy

c) akit a bíróság jogerős ítélettel a gyermek apjának nyilvánított, vagy
d) aki az anyjával a gyermek születése után házasságot kötött, feltéve, 

hogy az utólagos házasság hatálya a 69. § értelmében a gyermek családi jog
állására kiterjedt.

(2 ) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat alapján az elismerő apa 
személyi adatait nem szabad a gyermek születésére vonatkozó anyakönyvi be
jegyzésbe bevezetni, ha az apaság megállapítása iránt a bíróság előtt más sze
méllyel szemben eljárás van folyamatban.
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(3) Ha a bejegyzés időpontjában a gyermek apját az (1 ) bekezdés 
rendelkezéseinek figyelembevételével nem lehet megállapítani, a születést az 
apa adatai nélkül kell anyakönyvezni.

(4) Az anya neveként a leánykori családi nevét kell bejegyezni.
(3) Ha a gyermeknek mindkét szülője ismeretlen, a szülők adatait a 

gyámhatóság által megállapított adatokkal kell bejegyezni.
(6) A  szülők nevét a bemutatott személyi igazolvány alapján kell be

jegyezni. Ha a szülő személyi igazolvánnyal nem rendelkezik, valamint, ha 
a bejelentést nem a szülő teljesíti, a házasságban élő szülők nevét házassági 
anyakönyvi kivonat, illetőleg a 62. § (3) és (4 ) bekezdésében említett ese
tekben személyes nyilatkozat alapján kell bejegyezni. A házasságban nem 
élő szülők nevét születési anyakönyvi kivonat, vagy a teljes hatályú apai el
ismerés, illetőleg az apaságot megállapító jogerős bírói ítélet alapján kell be
jegyezni.

(7 ) Az anyakönyvvezető házasságon kívül született vagy születendő gyer
mek esetében idézze meg az apát és a társadalmi szervek közreműködésével 
nyújtson megfelelő segítséget ahhoz, hogy a gyermek apja az anyával kössön 
házasságot, vagy ha ez nem lehetséges, a gyermeket teljes hatályú nyilatkozat
tal ismerje el magáénak (1.004/1953. (II. 8.) Mt. h. sz.).

(8 ) A  szülők foglalkozását a 41. §, lakóhelyét a 42. §, születési helyét 
a 37 §, születési idejét a 38. § rendelkezéseinek figyelembevételével kell be
jegyezni.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

68. § .

(1) Az apai elismerő nyilatkozat akkor teljeshatályú, ha
a) a nyilatkozatot a gyermek születése után, vagy azt megelőzően há

romszáz napon belül tették,
b) a (2 ) bekezdés értelmében nem kell mást a gyermek apjának tekin

teni,
c) a gyermek legalább tizenhat évvel fiatalabb mint a nyilatkozó,
d) az apa a nyilatkozatot személyesen tette,
e) a tizenhatodik évét betöltött kiskorú vagy a cselekvőképességét kor

látozó gondnokság alatt álló apa á ltal tett elismerő nyilatkozathoz a törvé
nyes képviselője hozzájárult, ha pedig a törvényes képviselő tartóson gátolva 
van vagy a hozzájárulást nem adja meg, a hozzájárulást a gyámhatóság meg
adta,

f) a nyilatkozathoz az anya, továbbá, ha a gyermeknek nem ő a törvé
nyes képviselője, a törvényes képviselő és ha a gyermek tizenhatodik évét be
töltötte, maga a gyermek is hozzájárult; ha az anya, illetőleg a gyermek nem
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él vagy a nyilatkozat tételében tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyám
hatóság megadta,

g) az elismerő és a hozzájáruló nyilatkozatot bármelyik anyakönyvveze
tőnél. bíróságnál, gyámhatóságnál vagy közjegyzőnél tették és jegyzőkönyvbe 
(okiratba) foglalták. Külföldön lakó magyar állampolgár elismerő nyilatko
zatát a magyar külképviseleti hatóság, a lakóhelye szerint illetékes anyakönyv
vezető, a bíróság és a gyámhatóság is jegyzőkönyvbe foglalhatja, vagy azt a 
fél, lakóhelyének joga szerint, közokiratban is megteheti.

(2 ) A  gyermek apjának más személyt akkor kell tekinteni, ha
a) a gyermek anyja a gyermek születésétől visszafelé számított három

száz napon belül akár érvényes, akár érvénytelen házassági kötelékben állott,
vagy

b) a gyermeket más férfi korábban teljes hatályú nyilatkozattal a ma
gáénak ismerte el, illetőleg a gyermek apjának a bíróság korábban jogerősen 
más férfit állapított meg, vagy

c) a gyermek anyja a gyermek születése után házasságot kötött és annak 
alapján a férjét kell a gyermek apjának tekinteni. (69. §.)

(3) Az elismerő nyilatkozatot, valamint az (1) bekezdés e) és f) pontja 
értelmében ehhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat a gyermek születését 
megelőzően háromszáz napon belül vagy a gyermek születése után bármikor 
meg lehet tenni. Az elismerő nyilatkozatot tevő személyt a jegyzőkönyv fel
vétele előtt a nyilatkozat jelentőségére figyelmeztetni kell.

(4) Az anyakönyvvezetőnek a nyilatkozatokat két példányban jegyző
könyvbe kell foglalni és mindkét példányt eredeti aláírásokkal kell ellátni. 
A jegyzőkönyv egyik példányát irattárban kell megőrizni. A másik 
példányt, ha a gyermek még nem született meg. az anyának kell átadni 
azzal a felhívással, hogy azt a születés bejelentése alkalmával az anya
könyvvezetőnek adja át. ha pedig a gyermek már megszületett, az illetékes 
anyakönyvvezetőnek kell megküldeni. Ha az (1) bekezdés e) vagy f) pontja 
értelmében a gyámhatóság hozzájárulására van szükség, a jegyzőkönyv
vet a gyámhatósághoz kell megküldeni. A nyilatkozatokat csak egy példány
ban kell jegyzőkönyvbe foglalni, ha a gyermek már megszületett és a születés 
anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető az illetékes, aki előtt a nyilatkozatot 
megtették és az (1) bekezdés e) vagy f) pontja értelmében gyámhatósági 
hozzájárulásra nincs szükség.

(3 ) Külföldi állampolgár férfi elismerő nyilatkozata alapján az anya- 
könyvbe bejegyzés csak a BM. utasítására teljesíthető.

(6 ) Külföldi állampolgárnak magyar állampolgár által való elismerésére 
az (1) — (4) bekezdések rendelkezései irányadók.
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(7) Az elismerő, illetőleg a hozzájáruló nyilatkozatok megtétele alkal
mával a jelen §-ban meghatározott feltételeket megfelelően igazolni kell. 
Az apa az elismerő nyilatkozat megtételekor köteles személyi igazolványát, 
amennyiben személyi igazolvánnyal nem rendelkezik, születési anyakönyvi 
kivonatát bemutatni, illetőleg az anyakönyvi kivonat helyett a 20. §-ban meg
határozott esetben személyes nyilatkozatot tenni.

(8) Az elismerő, illetőleg a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonni nem
lehet.

A gyermek apjának megállapítása az anya utólagos házasságkötése alapján

69. §.

(1) Ha az anya a gyermek születése után házasságot köt, férjét a gyer
mek apjának kell tekinteni, ha

a) az anya a gyermek születését megelőző háromszáz napon belül nem 
állott házassági kötelékben,

b) a gyermeket a házasságkötést megelőzően senki sem ismerte el teljes 
hatályú nyilatkozattal,

c) bírói ítélettel a gyermek apját nem állapították meg és a házasság- 
kötéskor az apaság megállapítása iránt más férfi ellen per sincs folyamatban,

d) a férj a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb,
e) a házasságkötéskor a férj a gyermekről tudott és
f) a házasság megkötését megelőzően a férj az anyakönyvvezető előtt 

nem jelentette ki, hogy a gyermek nem tőle származik.
(2 ) A férjnek a gyermek apjaként való bejegyzése iránt az eljárást hi

vatalból vagy kérelmére kell megindítani. Az eljárást hivatalból kell megindí
tani, ha bármelyik anyakönyvvezető, anyakönyvi felügyelőhatóság vagy gyám
hatóság tudomására jut. hogy házasságban nem élő szülőktől származó gyer
mek anyja házasságot kötött. A kérelmet a férj, az anya vagy a gyermek, 
illetőleg a törvényes képviselője terjesztheti elő. A  kérelmet jegyzőkönyvbe 
kell foglalni és a kérelem felől az anyát, valamint az (1) bekezdésben fel
sorolt kérdésekre nézve a férjet is meg kell hallgatni. Egyidejűleg be kell 
mutatni a szülő személyi igazolványát — ha a szülő személyi igazolvánnyal 
nem rendelkezik, a szülők házassági anyakönyvi kivonatát — és a 127. §. 
értelmében kiállított bizonyítvánnyal igazolni kell, hogy a férj a házasság- 
kötést megelőzően az anyakönyvvezető előtt nem jelentette ki, hogy a gyer
mek nem tőle származik.

(3) Vita esetén a bíróság állapítja meg. hogy az anya utólagos házas
ságkötésének hatálya a gyermekre kiterjed-e, vagy sem.
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A  születés bejegyzése az apára vonatkozó adatok hiányában

70 . §.

(1 ) Ha a születés bejegyzésekor a gyermek apját (képzelt apját) még 
nem állapították meg. a gyermek családi nevére és az apa adataira vonatkozó 
rovatokat üresen kell hagyni, a többi rovatot pedig — az „aláírások” helyé
nek kivételével — a megfelelő szabályok szerint ki kell tölteni, azonban a be
jegyzésnek aláírással való lezárását egyelőre mellőzni kell. Mindaddig, amíg 
a gyermek családi nevét a 66. §-ban meghatározott szabályok szerint nem álla
pították meg és az anyakönyvbe nem vezették be, a gyermek anyjának leány
kori családi nevét viseli.

(2 ) Az (1) bekezdés alapján teljesített anyakönyvi bejegyzésekről a 8. 
számú mintának megfelelő nyilvántartást kell vezetni.

(3 ) Az (1) bekezdés alapján teljesített bejegyzéssel összefüggő utóla
gos bejegyzéseket (76. §) az általános szabályok szerint kell teljesíteni, kivéve 
a gyermek apjának (képzelt apjának) megállapítása esetét, amikor a gyermek 
családi nevére vonatkozó adatokat üresen hagyott 3. rovatba, az apára vo
natkozó adatokat az üresen hagyott 4. rovatba kell bejegyezni; a 6. rovatba 
pedig " írásbeli közlés" szavakat kell írni.

(4 ) A  gyermek családi nevére és az apára vonatkozó adatokat egyidejű
leg kell az anyakönyvbe bejegyezni. Az apára vonatkozó adatokat a gyermek 
születési időpontjának megfelelően kell feltüntetni.

(5 ) A  gyermek családi nevét és az apára vonatkozó adatokat az első
fokú felügyelőnek a szülők utólagos házasságkötésén, teljes hatályú apai el
ismerő nyilatkozaton, jogerős bírói ítéleten, a képzelt apa adatait megállapító 
jogerős gyámhatósági határozaton vagy a szülők utólag bemutatott személyi 
igazolványában, illetőleg házassági anyakönyvi kivonatában foglalt adatokon 
alapuló utasítása alapján kell bejegyezni.

(6 ) A  jelen § alapján teljesített bejegyzést csak a gyermek családi ne
vének és az apára vonatkozó adatoknak bejegyzése után és csak az anya
könyvvezető írja alá. A bejegyzést az apa adatai nélkül akkor lehet lezárni, ha

a) a gyermek halvaszületett vagy szülés közben meghalt, vagy
b) a gyermek élve született ugyan, de az apa adatainak megállapítása 

előtt meghalt, vagy
c) a gyermeket az apa adatainak megállapítása előtt örökbefogadtál 

és az örökbefogadó szülőt (szülőket) a 78. § (2 ). illetőleg (4) bekezdés
alapján vérszerinti szülőként (szülőkként) kell bejegyezni. Ezekben az ese- 
tekben a gyermek családi nevének bejegyzésére szolgáló rovatba az anya csa- 
ládi nevét kell bejegyezni, az apára vonatkozó adatok bejegyzésére szolgál 
rovatokba pedig vízszintes vonalat kell húzni.
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(7 ) Az (1) bekezdés alapján teljesített bejegyzéseket a nyilvántartás 
alapján negyedévenként ellenőrizni kell és a hiányzó adatok megállapítását 
a felek útján vagy az eljáró hatóságnál meg kell sürgetni. Ha a hiányzó ada
tokat a gyermek születésétől számított három éven belül sem lehetett beje
gyezni. hivatalból kell intézkedni képzelt apa adatainak megállapítása és ennek 
alapján a hiányzó adatok bejegyzése iránt.

Képzelt apa bejegyzése

71. §.

(1) Az anyakönyvbe képzelt apa adatait kell bejegyezni, ha
a) a gyermek harmadik évének betöltéséig az apát nem állapították meg 

és az anya ezen időn belül képzelt személy bejegyzését kéri, vagy
b) a gyermek harmadik évét betöltötte, de az apát nem állapították meg,

vagy
c) a gyermek apjaként az anyakönyvbe bejegyzett személy adatait jog

erős bírói ítélet alapján törölni kellett és az anya képzelt apának azonnali 
bejegyzését kéri. vagy

d) a gyermek apjaként az anyakönyvbe bejegyzett személy adatait jog
erős bírói ítélet alapján törölni kellett és a gyermek harmadik évét betöltötte.

(2 ) Az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében az anya képzelt személy 
apaként való bejegyzését — személyesen vagy meghatalmazottja útján — 
bármelyik anyakönyvvezető előtt kérheti. Az anyának nyilatkoznia kell arról, 
hogy mi volt az anyai ági nagyapja családi neve, és nyilatkozhat arra vonat
kozóan, hogy a gyermek a képzelt apa vagy az anya családi nevét viselje-e. 
A  nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni és azt, ha a gyermek születését 
másik anyakönyvi kerületben anyakönyvezték, meg kell küldeni az illetékes 
anyakönyvvezetőnek. A  születés bejegyzésére illetékes anyakönyvvezető az 
ügyre vonatkozó összes iratokat — a gyermek születésére vonatkozó bejegy
zés másolatával együtt — képzelt apa nevének és személyi adatainak megálla
pítása végett megküldi az illetékes gyámhatósághoz. A gyámhatóság határo
zatát az elsőfokú felügyelővel közli, aki a határozat alapján intézkedik az 
apára vonatkozó adatok hiányában teljesített anyakönyvi bejegyzésnek a kép
zelt apa személyi adataival és a gyermek családi nevével való kiegészítése 
iránt.

(3 ) Ha a gyermek születését az apára vonatkozó adatok nélkül anya
könyvezték vagy. ha a gyermeknek apjaként a születési anyakönyvbe bejegy
zett személy adatait jogerős bírói ítélet alapján törölni kellett és a gyermek 
harmadik évét még nem töltötte be, az anyakönyvvezető az apára vonatkozó 
adatok hiányában teljesített bejegyzések nyilvántartókönyve alapján nyil- 
vántartja, hogy a gyermek mikor tölti be harmadik évét. Ha a gyermek
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apja a gyermek harmadik évének betöltéséig nem volt megállapít
ható és ezalatt az idő alatt az anya képzelt apa bejegyzését nem kérte, az 
anyakönyvvezető az ügyre vonatkozó összes iratokat, a gyermek születési 
anyakönyvi másolatával együtt, képzelt apa nevének és személyi adatainak 
megállapítása végett hivatalból megküldi az illetékes gyámhatósághoz. A  gyám
hatóság határozatát az elsőfokú felügyelővel közli, aki a határozat alapján 
intézkedik az apára vonatkozó adatok hiányában teljesített anyakönyvi be
jegyzésnek a képzelt apa személy adataival és a gyermek családi nevével való 
kiegészítése iránt.

Talált gyermek születésének anyakönyvezése

72. §.
(1) Talált gyermek az a teljesen elhagyott, a találás idejében hatodik 

évét valószínűleg még be nem töltött gyermek, akinek mindkét szülője isme
retlen.

(2 ) Ha az anyakönyvvezetőnél talált gyermeket jelentenek be, a beje
lentésről jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a végrehajtóbizottsághoz kell 
megküldeni.

(3 ) A  végrehajtóbizottság a gyermek kilétének megállapítása iránt — 
a szükséghez képest a rendőrség közreműködésével — vizsgálatot indít. 
A  vizsgálat eredményéről szóló iratokat a (2) bekezdés értelmében készí
tett jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(4 ) Ha a vizsgálat egy hónapon belül eredményre vezet, az anyakönyv
vezető a gyermek születését saját hatáskörében anyakönyvezi.

(5 ) Ha a vizsgálat egy hónapon belül nem vezet eredményre, az ira
tokat további eljárás végett az illetékes gyámhatósághoz kell megküldeni. 
A  gyámhatóság határozatát az elsőfokú felügyelővel közli, aki a gyermek 
születésének bejegyzésére az anyakönyvvezetőnek utasítást ad. A bejegyzés 
foganatosításakor az anyakönyv 6. rovatába a következő szöveget kell be
jegyezni: „írásbeli közlés".

Ismeretlen szülőktől származó személy születésének anyakönyvezése

73. §.
(1 ) Ismeretlen szülőktől származó személy az, aki hatodik évét már 

valószínűleg betöltötte és mindkét szülője ismeretlen.
(2 ) Az ismeretlen szülőktől származó személy bejelentése, kilétének vizs

gálata és születésének anyakönyvezése tekintetében a 72. §-ban foglaltak az 
irányadók.
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Halva született vagy szülés közben meghalt gyermek bejegyzése

74. §.
(1) A  halva született, vagy a szülés közben meghalt gyermeket csak 

a születési anyakönybe szabad bejegyezni és a bejegyzést akkor is le lehet 
zárni, ha az apa adatai a bejegyzéskor nem állapíthatók meg. Ilyenkor — 
az apa adatai nélkül teljesített bejegyzés esetében — a gyermek családi neve
ként az anya családi nevét kell bejegyezni, az apa adatainak bejegyzésére 
szolgáló rovatokba pedig vonalat kell húzni.

(2) Ha a halva született magzatról teljes bizonyossággal megállapítható, 
hogy hét hónapnál rövidebb ideig volt az anya méhében, nem szabad beje
gyezni a születési anyakönyvbe sem.

(3 ) Ha a magzat az anya testétől történt elválasztása után az életnek 
jelét adta (mint légzés vagy szívműködés, illetőleg köldökzsinór pulzáció). 
tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideig volt az anya méhében. élveszületett- 
nek kell tekinteni és ezért a születését be kell jegyezni a születési és ha meg
halt, halálát a halotti anyakönyvbe.

(4) Az (1) bekezdés rendelkezése alapján teljesített anyakönyvezés során 
a gyermek utónevének bejegyzésére szolgáló rovatba „halva született", ille
tőleg „szülés közben meghalt" szavakat kell bejegyezni, majd ezt követően fel 
kell tüntetni a gyermek nemét.

XIII. fejezet

Az anyakönyvvezető tennivalói a születés anyakönyvezése után

73. §.
Az anyakönyvvezető a születés anyakönyvezése után köteles:
a) a bejegyzést a betűrendes névmutatóba bevezetni,
b) a bejegyzésről anyakönyvi kivonatot kiadni,
c) a gyermek adatait a szülők személyi igazolványába bevezetni,
d) a gyermek részére lakáslapot kiadni,
e) minden élveszületett gyermek részére „Oltási lap”-ot kiállítani és ezt 

a bejelentőnek átadni, illetőleg díjátalányozott ajánlott küldeményként az 
anya részére elküldeni (8200—3/1953. Eü. M. sz. utasítás),

f) teljesíteni az adatszolgáltatással kapcsolatos tennivalókat,
g) a bejegyzést az anyakönyvi másodpéldányba átmásolni.
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XIV. fejezet

Utólagos bejegyzések a születési anyakönyvbe 
A születési anyakönyvbe utólag bejegyzendő adatok

76 . § .

A születési anyakönyv 8. rovatába utólagosan a következő adatokat kell 
bejegyezni:

a) a családi és az utónév megváltozását,
b) az örökbefogadást és az örökbefogadás megszűnését,
c) a családi jogállás egyéb okból való megváltozását,
d) a külföldi állampolgárság, illetőleg a hontalanság megszűnését,
e) a bejegyzett személy halálát,
f) a bejegyzés kiigazítását.

A  névváltozás bejegyzése
77 . §.

(D  A  születési anyakönyv 8. rovatába be kell jegyezni:
a) a belügyminiszter által engedélyezett családi vagy utónévváltoztatást.
b) a családi névnek örökbefogadás, vagy az örökbefogadás hatálytalanná 

válása, illetőleg megszűnése folytán bekövetkezett megváltozását — az örök- 
befogadás, illetőleg az örökbefogadás megszűnésének bejegyzésével egyidejűleg,

c) a családi névnek annak következtében történt megváltozását, hogy 
annak a szülőnek (képzelt apa, képzelt anya) az adatait, akinek családi 
nevét a gyermek viselte, az anyakönyvből törölték — törlés bejegyzésével 
egyidejűleg,

d) a családi névnek annak következtében történt megváltozását, hogy 
a gyermeket apja teljes hatályú nyilatkozattal magáénak ismerte el, vagy a 
bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy ki a gyermek apja, vagy a gyer
mek anyjának utólagos házassága folytán férjét a gyermek apjának kell tekin
teni, vagy a gyámhatóság a gyermek apjaként képzelt apát állapított meg,

e) a házasság tartama alatt férje nevét viselő nő nevének megváltozását 
annak következtében, hogy férje halála után a leánykori neve viselésére irá
nyuló szándékát bejelentette,

f) a feleség nevének annak folytán bekövetkezett megváltozását, hogy a 
házasságkötés után a férje nevét viseli a házassági viszonyra utaló toldással.

g) a házasság tartama alatt a férje nevét viselő nő nevének megváltozá
sát, annak következtében, hogy a bíróság a házasságot jogerős ítélettel érvény
telennek nyilvánította, illetőleg felbontotta és az ítéletben a nőt volt férje nevé
nek viselésére nem jogosította fel,
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h) a volt férje nevét viselő nő nevének megváltozását annak következté
ben, Hogy a bíróság jogerős ítélettel eltiltotta volt férje nevének viselésétől,

i) a volt férje nevét viselő nő nevének megváltozását annak következté
ben, hogy újabb házasságot kötött.

(2) Az anyakönyvvezető a névváltoztatást az (1) bekezdés a) pont
jában meghatározott esetben csak a belügyminiszter, a b )—e) pontokban meg
határozott esetben az anyakönyvi felügyelő utasítására, az f )—i) pontokban 
meghatározott esetben pedig saját hatáskörében jegyezheti be.

Örökbefogadással kapcsolatos bejegyzések

78. §.

(1) Az örökbefogadással kapcsolatos utólagos bejegyzéseket jogerős 
gyámhatósági határozat alapján kell az 56. és az 57. §-ban meghatározott 
eljárás során az alábbi bekezdések szerint a születési anyakönyv 8. rovatába 
bejegyezni.

(2 ) Ha a gyermeket házastársak fogadták örökbe, az utólagos bejegy
zésekre vonatkozó szabályok szerint a bejegyzett vérszerinti, vagy képzelt 
szülők adatait törölni kell és a gyermek vérszerinti szüleiként az örökbefogadó 
szülőket kell bejegyezni.

(3 ) Ha az örökbefogadó szülők kifejezetten azt kérik, hogy vérszerinti 
szülőkként való bejegyzésük helyett az anyakönyvben az örökbefogadás tényét 
tüntessék fel, az eredeti bejegyezésnél az 57. § (2 ) bekezdése értelmében be
jegyzésre kerülő adatokon felül csak azt kell feltüntetni, hogy a gyermeket 
kik fogadták örökbe és mi a gyermek új családi neve.

(4) Ha a gyermeket az egyik szülő házastársa fogadta örökbe, az utó
lagos bejegyzésekre vonatkozó szabályok szerint a másik vérszerinti szülő, 
illetőleg a képzelt apa bejegyzését törölni kell és a vérszerinti szülőként az 
örökbefogadót kell bejegyezni.

(5) Ha a gyermek szülőjének házastársa, aki a gyermeket örökbefo
gadta, kifejezetten azt kéri, hogy vérszerinti szülőként való bejegyzés helyett 
az anyakönyvben az örökbefogadás tényét jegyezzék fel, vagy ha az egyedül 
örökbefogadó a gyermek szülőjének nem házastársa, a (3 ) bekezdés szerint 
kell eljárni.

(6 ) Az 1953. évi január hó 1. napja előtt örökbefogadott gyermek örök- 
befogadó szülője, annak halála, vagy ismeretlen helyen tartózkodása esetén 
a gyermek törvényes képviselője, illetőleg a nagykorú örökbefogadott a (2) 
vagy a (4) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén kérheti 
az örökbefogadó szülőnek (szülőknek) a gyermek születési anyakönyvébe
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vérszerinti szülőként (szülőkként) való bejegyzését. Az eljárásra a (2 ), ille
tőleg a (4 ) bekezdés rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
az elsőfokú felügyelőnek intézkedni, kell az eredeti bejegyzésben feltüntetett 
örökbefogadás tényét tartalmazó utólagos bejegyzés törlése iránt is.

(7 ) Ha az anya utólagos házasságkötése következtében férjét a gyer
mek apjának kell tekinteni, a férj által történő örökbefogadást sem a (4 ), 
sem az (5) bekezdés alapján nem lehet a gyermek születési anyakönyvébe 
bejegyezni.

(8 ) A  (2 ), a (4) és a (6 ) bekezdés esetében a gyermek születését újból 
kell anyakönyvezni.

Az örökbefogadás hatálytalanná válásával és megszűnésével kapcsolatos
bejegyzések

79. §.
(1) Ha a 78. § (3) és (3 ) bekezdése alá tartozó esetekben az örökbe

fogadó az örökbefogadottat teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a gyer
mekének ismeri el. vagy ha az örökbefogadót jogerős bírói ítélet, illetőleg a 
gyermek anyjával kötött utólagos házassága folytán az örökbefogadott vér
szerinti apjának kell tekinteni, az örökbefogadás hatálytalanná válik. Az 
örökbefogadás hatálytalanná válását az örökbefogadónak mint vérszerinti apá
nak bejegyzésével és, ha az anyakönyvbe képzelt apa van bejegyezve, annak 
törlésével, továbbá az esetleges névváltozás feljegyzésével egyidejűleg kell az 
36. és az 57. §-ban meghatározott eljárás során az anyakönyv 8. rovatába 
bejegyezni. A  bejegyzés a teljes hatályú apai elismerést tartalmazó okirat, 
vagy jogerős bírói ítélet alapját, illetőleg az utólagos házassággal kapcsolatos 
bejegyzésekre vonatkozó szabályok szerint történik. Az utólagos bejegyzés 
foganatosítása után a születést újból kell anyakönyvezni.

(2 ) Ha a gyermeket házastársak fogadták örökbe, az (1) bekezdés ese
tében az örökbefogadás csak az apára vonatkozó részében válik hatálytalanná. 
Ilyen esetben az örökbefogadásra vonatkozó új bejegyzés szövegének megálla
pítása végett az iratokat az elsőfokú felügyelőhöz kell felterjeszteni.

(3 ) Ha az örökbefogadás megszűnt (felbontották, bírói ítélet alapján 
hatálytalanná vált), a 78. § (2 ) , (4) és (63 bekezdése esetében a gyermek 
születését újból kell anyakönyvezni és az új anyakönyvbe azokat az adatokat 
kell bejegyezni, amelyek az örökbefogadás előtt fennállottak. Ha az örök- 
befogadás előtti bejegyzésben a gyermek apa adatai nélkül volt anyaköny
vezve, képzelt apa adatainak megállapítása végett a gyámhatóságot kell 
megkeresni. A  78. § (3) és (5 ) bekezdése esetében csak az örökbefogadásra 
vonatkozó bejegyzést kell törölni.
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80. §.

(1) Ha a bíróság jogerős ítélettel megállapítja, hogy a születési anya
könyvbe a 67. § (1 ) bekezdése értelmében a gyermek apjaként bejegyzett 
férfi a gyermeknek nem apja, az apára vonatkozó bejegyzést az anyakönyv
ből az utólagos bejegyzésekre vonatkozó szabályok szerint törölni kell és 
a születést újból kell anyakönyvezni.

(2) Ha az apára vonatkozó bejegyzés törlésével egyidejűleg teljes ha
tályú apai elismerés, jogerős bírói ítélet, vagy az anya utólagos házassága 
folytán a gyermek vérszerinti apja megállapítható, a születést a vérszerinti 
apa adataival kell újból anyakönyvezni.

(3 ) Ha az apára vonatkozó bejegyzés törlésének időpontjában a vér- 
szerint apa még nem állapítható meg, a születést a 70. §-ban meghatározott 
szabályok figyelembevételével kell újból anyakönyvezni. Ha az újból való 
anyakönyvezés időpontjában a gyermek vérszerinti apja nem állapítható meg és

a) a harmadik évét be nem töltött gyermek anyja képzelt apa bejegy
zését kéri, vagy

b) a gyermek harmadik évét betöltötte,
az iratokat képzelt apa személyi adatainak megállapítása végett a gyámható
sághoz kell megküldeni. A  további eljárásra a 71. § rendelkezései irány
adók.

(4) A vérszerinti szülőkre, illetőleg valamelyik vérszerinti szülőre vo
natkozó bejegyzést az utólagos bejegyzésekre vonatkozó szabályok szerint 
törölni kell, ha örökbefogadás folytán a 78. § (2), (4 ), illetőleg (6 ) be
kezdése értelmében az örökbefogadó szülőket, illetőleg az örökbefogadó 
szülőt vérszerinti szülőkként (szülőként) kell az anyakönyvbe bejegyezni.

A  vérszer in ti s z ü lő k re  vonatkozó  b e je g y z é s  a d a ta in a k  m e g v á lto z á sa

Képzelt szülők bejegyzése az 1953. január 1-e előtt vezetett anyakönyvbe

81. §.

(1) Ha az 1947. évi június hó 1. napja előtt anyakönyvezett talált 
gyermeknek az anyakönyvbe még sem vérszerinti, sem képzelt szülők beje
gyezve nincsenek, az érdekeltek kérhetik képzelt szülők bejegyzését. Az 
anyakönyvvezető ilyen esetben a bejegyzés másolatának és az összes ira
toknak megküldése mellett — a képzelt szülők adatainak megállapítása vé
gett — megkeresi a gyámhatóságot.

(2 ) A  gyámhatóság határozatát az elsőfokú felügyelővel közli. A  fel
ügyelő utasítása alapján a születést újból kell anyakönyvezni.

-  35 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /61



82. §.
(1 ) Ha a talált gyermek szüleinek kilétét a képzelt szülök adatainak 

anyakönyvi bejegyzése után megállapítják, a képzelt szülők adatait az utó
lagos bejegyzésekre vonatkozó szabályok szerint törölni kell és a vérszerinti 
szülőket kell az anyakönyvbe bejegyezni.

(2 ) A  képzelt szülőkre vonatkozó bejegyzést akkor is törölni kell, ha 
az örökbefogadás folytán a 78. § (2 ), (4 ), illetőleg (6 ) bekezdése értel
mében az örökbefogadó szülőket vérszerinti szülőkként kell az anyakönyvbe 
bejegyezni.

(3 ) Az (1) és a (2 ) bekezdésben meghatározott esetekben a bejegy
zést újból kell anyakönyvezni.

Képzelt apa bejegyzése az 1953. január 1-e előtt vezetett anyakönyvbe
83. §.

Ha az 1947. évi június hó 1. napja előtt anyakönyvezett gyermek anya
könyvi bejegyzésében az apa adatai nincsenek bejegyezve, az érdekeltek kér
hetik képzelt apa bejegyzését. Az 1947. évi június hó 1. napja után apa 
adatai nélkül anyakönyvezett gyermek képzelt apjának megállapítása iránt, 
harmadik évének betöltése után, hivatalból kell intézkedni. Az eljárásra a 
71. § rendelkezései irányadók. (157. § c) pont.)

A  képzelt apára vonatkozó bejegyzés adatainak megváltozása
84. §.

(1) Ha a képzelt apa bejegyzése után a gyermek vérszerinti apja tel
jes hatályú apai elismerés, jogerős bírói ítélet vagy az anya utólagos házas
sága alapján megállapítást nyer. a képzelt apára vonatkozó bejegyzést a z  
utólagos bejegyzésekre vonatkozó szabályok szerint törölni kell és a vérsze
rinti apa személyi adatait kell bejegyezni az anyakönyvbe.

(2 ) A  képzelt apára Vonatkozó bejegyzést akkor is törölni kell, ha 
Örökbefogadás folytán az örökbefogadót a gyermek vérszerinti apjaként kell 
a születési anyakönyvbe bejegyezni.

(3 ) Az (1) és a (2 ) bekezdésben meghatározott esetekben a bejegy
zést újból kell anyakönyvezni.

A vérszerinti apa adatainak utólagos bejegyzése
83. §.

(1 ) Ha a gyermek apjára vonatkozó korábban teljesített bejegyzés ada
tait teljeshatályú apai elismerés, jogerős bírói ítélet vagy az anya utólagos
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házasságkötése folytán a születési anyakönyvből törölni kell. a törléssel egy
idejűleg a bejegyzést az apára vonatkozó új adatokkal újból kell anyaköny
vezni. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a gyermek az 1953. évi január hó 
1. napja előtt született és az apára vonatkozó adatok nélkül volt az anya
könyvbe bejegyezve.

(2) Ha a gyermek anyja az 1947. évi június hó 1. napja előtt kötött 
utólagos házasságot, férjét a házasságkötés alapján akkor lehet a gyermek 
apjaként — újbóli anyakönyvezés során — az anyakönyvbe bejegyezni, ha

a) a férj a gyermeket magáénak elismerte és az elismerés az anya
könyvbe be van jegyezve, vagy

b) a férj a gyermeket anyakönyvvezető, gyámhatóság, bíróság, köz
jegyző vagy magyar külképviseleti hatóság előtt tett és jegyzőkönyvbe fog
lalt nyilatkozatával a magáénak elismerte, bár ez a nyilatkozat az anya
könyvbe nincs feljegyezve, vagy

c) jogerős bírói ítélet állapítja meg, hogy az utólagos házasságkötés 
folytán a férjét kell a gyermek apjának tekinteni.

(3 ) A  (2) bekezdés alapján az apa adatainak bejegyzését, a gyermek 
— ennek halála esetén leszármazója — a gyermek anyja vagy annak férje 
kérheti.

Az 1947. évi június 1-e előtti apai elismerések
86. §.

(1) Az 1947. évi június hó 1. napja előtt tett és a gyermek születési 
anyakönyvébe bejegyzett apai elismerő nyilatkozatot az utólagos bejegyzé
sekre vonatkozó szabályok szerint törölni kel az anyakönyvből, ha

a) az apa adatait utólag bejegyzik, vagy
b) a gyermek részére képzelt apát állapítanak meg, vagy
c) az örökbefogadó szülőket vérszerinti szülőkként (78. § (2 ), (4 ),

(6) bek.) jegyzik be.
(2 ) Az 1947. évi június hó 1. napja előtt tett apai elismerésnek az 

egyéb feltételek fennállása esetén is csak akkor van teljes hatálya, ha azt 
az apa az 1947. évi június hó 1. napja után szabályszerű nyilatkozattal 
megerősítette (1952. 23. tvr.).

A magyar állampolgárság megszerzésének bejegyzése
87. §.

Ha a születési anyakönyv nem magyar állampolgárságra utaló bejegy
zést tartalmaz és a bejegyzett személy magvar állampolgárságot szerez, ezt 
a BM. erre vonatkozó rendelkezése alapján a születési anyakönyv 8. rova
tába be kell jegyezni.
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A Haláleset bejegyzése

88 . §.

(1) A  születési anyakönyvbe bejegyzett személy halálát a születési 
anyakönyv 8. rovatába kell bejegyezni.

(2 ) A  bejegyzést, ha
a) a halálesetet és a születést ugyanannak az anyakönyvi kerületnek az 

anyakönyvébe jegyezték be, a halotti anyakönyvi bejegyzés alapján hiva
talból,

b) a halálesetet más anyakönyvi kerületnek az anyakönyvébe jegyez
ték be, a bejegyzésről szóló „értesítés" alapján kell teljesíteni.

(3 ) A  bejegyzés szövege, ha a halálesetet a születés helyén anyaköny
vezik, a következő: „H alálesete..................fsz. a.”, ha pedig a halálesetet
máshol. anyakönyvezik: „H alálesete..................-i hal. akv....................fsz. a."
A szövegben fel kell tüntetni a vonatkozó halotti anyakönyvi bejegyzés 
folyószámát, törve a bejegyzés évével, valamint ha a haláleset és a születés 
helye nem azonos, a haláleset helyét is.

(4 ) Ha a bíróság a holtnaknyilvánító határozatot hatályon kívül hely
zete (150. § (4 ) bek.), a születési anyakönyvbe teljesített bejegyzés kiiga
zítása iránt az eljárást az az elsőfokú felügyelő köteles megindítani, aki a 
holtnaknyilvánítás anyakönyvi bejegyzését elrendelte.

A bejegyzés kiigazítása

89. §.
A  születési anyakönyvbe tévesen vagy szabályellenesen teljesített be

jegyzések kiigazítását az erre vonatkozó szabályok szerint (58. §) a 8. ro
vatba kell bejegyezni.

X V . fejezet

Az anyakönyvvezető tennivalói az utólagos bejegyzés teljesítése után

90. §.

Az anyakönyvvezető köteles az utólagos bejegyzés teljesítése után
a) a XIV . fejezetben meghatározott esetekben — ha az a családnév 

kiigazítására vonatkozik — az utólagos bejegyzést a betűrendes névmuta
tóba bevezetni,
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b) személyi igazolványt érintő változást a személyi igazolványba be
vezetni és erről az illetékes rendőrhatóságot értesíteni,

c) teljesíteni az adatszolgáltatással kapcsolatos tennivalókat,
d) a bejegyzést az anyakönyvi másodpéldányba átmásolni.

NEGYEDIK RÉSZ 

A HÁZASSÁG MEGKÖTÉSE

XVI. fejezet

A  házasság megkötését megelőző eljárás 
A házasulok tennivalói a házasság megkötését megelőző eljárás során

91. §.

A  házasulóknak a házasság megkötését megelőzően az anyakönyvvezető 
előtt ki kell jelenteniök, hogy tervezett házasságuknak a legjobb tudomásuk 
szerint nincs törvényes akadálya. Az erre megállapított szabályok szerint 
igazolniok kell, hogy házasságkötésük törvényes előfeltételei fennállanak és 
igazolniok kell azokat a személyi adatokat, amelyeket a házassági anya
könyvbe be kell jegyezni.

Az eljárásra illetékes anyakönyvvezető

92. §.

A  házasulok a házasságkötést megelőző eljárás céljából — akár együtt, 
akár külön-külön — bármelyik anyakönyvvezető előtt megjelenhetnek.

A házasság törvényes akadályainak vizsgálata

93. §.

(1) A házasság törvényes akadályait az anyakönyvvezetőnek vizsgálnia 
kell. A  vizsgálat során a házasulót figyelmeztetni kell arra, hogy bűntettet 
követ el, aki házassági akadály ellenére tudva vagy gondatlanságból házas
ságot köt.

(2) A  személyi igazolvánnyal rendelkező házasulónál elsősorban az 
igazolvány alapján kell a házassági akadályokat vizsgálni (pl. nem áll-e 
fenn korábbi házassága).
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(3 ) Ha az anyakönyvvezető az eljárás során azt állapítja meg, hogy 
a házasságnak törvényes akadálya van, megállapítását az eljárástól készüli 
jegyzőkönyv „Megjegyzések" rovatában fel kell tüntetnie.

A házasság törvényes akadályai

94 . § .

(1) Nem köthetnek házasságot
a) azok, akiknek korábbi — akár érvényes, akár érvénytelen — házas

sága fennáll.
b) egyenesági rokonok (szülő és gyermek, nagyszülő és unoka) egy

mással,
c) testvérek (féltestvérek) egymással,
d) azok, akik cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állnak,
e) a tizenkettedik évüket be nem töltött személyek,
f) azok, akiknek ügyeik viteléhez szükséges belátásuk teljesen hiány

zik, jóllehet ilyen hatályú gondnokság alatt nem állnak (pl., aki elmeálla
pota, siketnémasága, részegsége miatt akaratának megfelelő magatartására 
képtelen).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt akadályok alól felmentésnek nincs 
helye.

(3 ) Nem köthet házasságot
a) testvér testvérének vérszerinti leszármazójával (gyermekével, uno

kájával; tehát a nő a nagybátyjával, a férfi a nagynénjével),
b) az, aki már házas volt, házastársa egyenesági rokonával (szüleivel, 

nagyszüleivel, gyermekeivel, unokájával; tehát a férj az anyósával, a mos
tohaleányával, a feleség az apósával, a mostohafiával).

(4) A (3 ) bekezdésben felsorolt házassági akadályok alól a házasuló 
lakóhelye szerint illetékes járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó
bizottsága felmentést adhat. Az a) pontban említett esetben a felmentés csak 
hatósági orvosi bizonyítvány alapján adható meg. A  felmentésre irányuló 
kérelmet az anyakönyvvezető útján is elő lehet terjeszteni.

(5) A  korlátoltan cselekvőképes kiskorú csak akkor köthet házasságot, 
ha arra a gyámhatóság engedélyt adott. Az engedély megadását az anya
könyvvezető útján is lehet kérni.

(6 ) Magyar állampolgár külföldi állampolgárral csak akkor köthet 
házasságot, ha arra a Népköztársaság Elnöki Tanácsa engedélyt adott. Az 
eljárásra a 120. § rendelkezései irányadók.
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A házasságkötés törvényes előfeltételeinek igazolása

95. §.
A  házasulok a házasságkötés törvényes előfeltételeit a 96— 101. §-okban 

meghatározott módon igazolni kötelesek.

Az életkor igazolása

96. §.
(1) A  házasuló azt, hogy nagykorú, vagy hogy tizenkettedik életévét 

betöltötte-e:
a) személyi igazolvánnyal, amennyiben személyi igazolvánnyal nem ren

delkezik,
b) születési anyakönyvi kivonattal, illetőleg
c) a 20. §-ban meghatározott esetben személyes nyilatkozattal igazol

hatja.
(2 ) A  bemutatott személyi igazolványt, illetőleg születési anyakönyvi 

kivonatot a házasulóknak vissza kell adni. A  házasságkötést megelőző eljá
rásról felvett jegyzőkönyvben fel kell jegyezni, hogy a házasuló adatait mi
lyen okmánnyal igazolta, továbbá a személyi igazolvány sorozat- és sorszá
mát, valamint a kiállító hatósága nevét, illetőleg a születési anyakönyvi kivo
nat folyó- és évszámát, valamint az anyakönyvi kerület megnevezését.

A  házasságkötéshez szükséges felmentés és engedély igazolása

97. §.
(1 ) Amennyiben
a) testvér testvérének vérszerinti leszármazójával (gyermekével, uno

kájával),
b) az, aki már házas volt, a volt házastársa egyenesági rokonával (szü

lővel, nagyszülőjével, gyermekével, unokájával) akar házasságot kötni, iga
zolnia kell, hogy a házassági akadály alól a járási (városi, városi kerületi) 
tanács végrehajtóbizottságától felmentést kapott.

(2 ) Ha korlátoltan cselekvőképes kiskorú kíván házasságot kötni, iga
zolnia kell, hogy házasságkötésére a gyámhatóság engedélyt adott.

(3) A néphadsereg hivatásos állományú tisztje, a Belügyminisztérium 
dolgozója (ide nem értve a szerződéses alkalmazottat) és a pénzügyőrség 
tagja a házasságkötést megelőzően igazolni köteles, hogy házasságkötésére 
az illetékes parancsnokság engedélyt adott és az engedélyben megszabott 
idő még nem telt el.
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(4) Az előző bekezdések esetében az anyakönyvvezető a házasságkö
tésnél csak akkor működhet közre, ha a felmentést, illetőleg az engedélyt 
bemutatták. A  felmentést, illetőleg az engedélyt tartalmazó iratot a házas
ságkötést megelőző eljárásról felvett jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

A  korábbi házasság megszűnésének igazolása

98. §.
(1) Az a házasuló, aki személyi igazolvánnyal rendelkezik, a korábbi 

házasságának megszűnését személyi igazolvánnyal köteles igazolni.
(2) Az a házasuló, aki személyi igazolvánnyal nem rendelkezik
a) házastársa halálát igazolhatja:
aa) halotti anyakönyvi kivonattal, vagy
ab) olyan házassági anyakönyvi kivonattal, amelyben utólagos bejegy

zésként fel van tüntetve a volt házastársa halála,
ac) holtnaknyilvánítás és a halál tényének bírói megállapítása eseté

ben pedig jogerősségi záradékkal ellátott bírói határozattal is;
b) a házasság felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazolhatja:
ba) jogerősségi záradékkal ellátott bírói ítélettel, vagy
bb) olyan házassági anyakönyvi kivonattal, amelyben utólagos bejegy

zésként fel van tüntetve a házasság felbontása, illetőleg érvénytelenné nyil
vánítása,

c) a korábbi házassága megszűnésének igazolására személyes nyilatko
zatot (20. §) tehet, ha az anyakönyvi kivonatot, illetőleg a bírói határo
zatot külföldről kellene beszerezni.

(3) Ha valakit halotti, anyakönyvi bejegyzés, holtnaknyilvánító, vagy 
a halál tényét megállapító jogerős bírói határozat alapján halottnak tekinte
nek és házastársa újabb házaságot köt, a korábbi házasságot a haláleset téve
sen megállapított időpontjától kezdve akkor is megszűntnek kell tekinteni, 
ha az újabb házasság megkötése után kiderül, hogy a halottnak tekintett 
személy életben van. Ilyen esetben a korábbi házasság megszűnését a meg
döntött anyakönyvi bejegyzést tartalmazó halotti anyakönyvi kivonattal, ille
tőleg a hatálytalanná vált holtnaknyilvánító vagy a halál tényét megállapító 
bírói határozattal és a házastárs újabb házasságkötését tanúsító anyakönyvi 
kivonattal kell igazolni.

(4) Ha a külföldi bíróság (hatóság) magyar állampolgár házasságát 
bontotta fel, az anyakönyvvezető az iratokat felterjeszti az igazságügymi
niszterhez annak megállapítása végett, hogy a határozat érvényes-e. Ha a
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külföldi bíróság ítélete alapján a házasság megszűnését az anyakönyvbe már 
bejegyezték, a házasság megszűnésének igazolására olyan házassági anya
könyvi kivonat is elegendő, amelyben utólagos bejegyzésként fel van tün
tetve a házasság felbontása, illetőleg érvénytelenné nyilvánítása.

A házasuló születésére vonatkozó adatok igazolása

99 . § .

A házasuló születési adatait a 96. §-ban megállapított okiratokkal 
köteles igazolni.

A  lakóhely igazolása

100. §.
A házasuló köteles az anyakönyvvezető előtt állandó lakóhelyét a 17. 

§-ban meghatározott módon igazolni.

A házasuló állampolgárságának igazolása

101. §.
(1 ) A  személyi igazolvánnyal rendelkező házasuló magyar állampol

gárságát személyi igazolványával köteles igazolni.
(2 ) Személyi igazolvánnyal nem rendelkező házasuló állampolgárságát 

a 43. § alapján kell elbírálni.

A menyasszony bejelentése névviseléséről

102. § .

Ha a menyasszony a házasságkötés után kizárólag leánykori nevét 
kívánja viselni, ezt a házasság megkötése előtt az anyakönyvvezetőnél bár
mikor bejelentheti. A  bejelentést a házasság megkötéséig vissza lehet vonni.

A  menyasszony gyermekének apaságára vonatkozó nyilatkozat

103. §.

(1) Az anyakönyvvezető köteles a házasságkötést megelőző eljárás 
alkalmával a személyesen jelenlévő vőlegényt a megfelelő irat aláíratásával 
figyelmeztetni a Csjt. 39. §-ának rendelkezéseire. Ha a vőlegény személyesen 
nincs jelen, a figyelmeztetést a házasságkötést megelőzően kell megtenni.
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(2) A  vőlegény a kizáró nyilatkozatot a házasság megkötéséig teheti 
meg. A  nyilatkozatot visszavonni nem lehet.

A  gyemekek családi nevére vonatkozó megállapodás

104. §.
Ha a menyasszony bejelenti, hogy házasságkötés után kizárólag leány

kori nevét viseli, a házasulok a házasságkötés előtt is megállapodhatnak a 
házasságból származó gyermekek közös családi nevére vonatkozóan. A  meg
állapodást a házasság megkötése után fel kell jegyezni a házassági anya
könyvbe.

Jegyzőkönyv a házasságkötést megelőző eljárásról

105. §.
A  házasságkötést megelőző eljárásról jegyzőkönyvet (23. §) kell készí

teni. A  jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan nyilatkozatot és meg
állapodást, amelyre a minta utal, valamint amelynek feltüntetését a jelen uta
sítás külön elrendeli.

Az anyakönyvvezető tennivalói a házasságkötést megelőző eljárás befejezése
után

106. §.

(1 ) A  házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyvet és 
mellékleteit a házasság megkötéséig — nyilvántartásbavétel nélkül — a többi 
anyakönyvi iratoktól külön kell őrizni.

(2 ) Ha a házasulok, vagy valamelyik házasuló ügyében a házasságkö
tést megelőző eljárást nem az anyakönyvvezető foganatosította, akit a háza
sulok a házasságkötésnél való közreműködésre felkértek, az anyakönyvvezető 
az eljárásról készített jegyzőkönyvet mellékleteivel együtt hivatalból továb
bítja a házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőhöz.

Eljárás közeli halállal fenyegető betegség esetén

107. §.
(1 ) A  házasulok valamelyikének közeli halállal fenyegető betegsége 

(balesete) esetén a házasságkötés előfeltételeit nem kell a 96—101. §-okban 
meghatározott módon igazolni. Ilyen esetben a házasulok személyes nyilat
kozata a házasságkötés összes előfeltételeinek igazolását pótolja. (Csjt. 3. §.)
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(2 ) Házassági akadály (94. §) alól az anyakönyvvezető ilyen esetben 
sem adhat felmentést. Ha azonban a házasuló személyes nyilatkozatában azt 
állítja, hogy — olyan esetekben, amikor a törvény értelmében felmentésnek 
van helye (97. §) — a felmentést megkapta, annak okirattal való igazolá
sát követelni nem szabad.

(3 ) Ha az (1 ) bekezdésben meghatározott esetben a házasságkötésnél 
nem a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezető működik közre (108. §
(2 ) bek.), a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőt a megfelelő nyom
tatványon értesíteni kell a házasságkötésnél való közreműködésről. Ennek meg
történte után a házasság megköthető. A  lakóhelye szerint illetékes anyakönyv
vezető az értesítést aláírásával ellátva az átvételtől számított 8 napon belül 
köteles visszaküldeni a házasságkötésnél közreműködött anyakönyvvezetőnek.

(4 ) Ha a betegnél orvos van jelen, vagy előhívása késedelem nélkül 
megtörténhet, az anyakönyvvezető köteles a betegség természetére, a közeli 
halál veszélyére nézve az orvos véleményét kérni. Az orvos írásban adott 
véleményét a jegyzőkönyvhöz kell csatolni, ennek hiányában a jegyzőkönyv
ben fel kell tüntetni, hogy az anyakönyvvezető a házasuló közeli halála veszé
lyének fennállását milyen alapon állapította meg.

XVII. fejezet

Házasságkötésnél való közreműködés 
Illetékesség a házasságkötésnél való közreműködésre

108. §.
(1) A  házasságot az előtt az anyakönyvvezető előtt kell megkötni, aki

nek működési területén a házasulok bármelyikének állandó lakóhelye van. 
Ha a házasulok nem egy anyakönyvi kerületben laknak, a házasságot akár 
a vőlegény, akár a menyasszony lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezető 
előtt megköthetik.

(2) A  házasság más anyakönyvvezető előtt is megköthető, ha a háza
sulok erre irányuló szándékukat az illetékes anyakönyvvezetőnél előzetesen 
bejelentik. A bejelentés megtörténtét — a 107. §-ban meghatározott eset ki
vételével — a házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető előtt iga
zolni kell. Ilyen esetben az anyakönyv 6. rovatába be kell jegyezni: ,,Az 
anyakönyvvezető a házasságkötésnél felkérés alapján működött közre".

(3 ) Ha Magyarország területén tartózkodó házasulok egyikének sincs 
Magyarországon lakóhelye, a házasságot bármelyik anyakönyvvezető előtt 
meg lehet kötni.
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(4 ) Az anyakönyvvezető a házasságkötésnél csak a saját működési 
területén és mint helyettes, a kijelölt szomszédos anyakönyvi kerületben mű
ködhet közre.

Tennivalók a házasságkötés előtt
109. §.

(1) A házasságkötésnél való közreműködésre felkért anyakönyvvezető 
— elsősorban a házasságkötést megelőző eljárásról készült jegyzőkönyv és 
mellékletei alapján — megvizsgálja: van-e a felek házasságának törvényes 
akadálya, illetőleg a házasságkötés törvényes előfeltételei fennállanak-e.

(2) Az a körülmény, hogy a házasuló valamely házassági akadály 
alól felmentést, vagy a házasság megkötésére engedélyt kapott, nem teszi mel
lőzhetővé annak vizsgálatát, hogy más házassági akadály nem áll-e fenn.

(3) A  házassági akadályt bárki bejelentheti a házasságkötésre illeté
kes, vagy a felkért anyakönyvvezetőnek. Ha a házasságot nem az illetékes 
anyakönyvvezető előtt kötik meg. az illetékes anyakönyvvezető a bejelentést 
haladéktalanul továbbítja a házasságkötésre felkért anyakönyvvezetőnek. Ha 
a házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető bejelentés alapján vagy- 
más módon tudomást szerez házassági akadályról, a házasságkötésnél való 
közreműködés előtt köteles megvizsgálni, hogy a tudomására jutott tény 
való-e. E célból a felekhez kérdést intézhet és az eset körülményeihez képest 
bizonyítékok beszerzése iránt hivatalból intézkedhet.

(4 ) Az anyakönyvvezető a házasságkötésnél akkor sem működhet közre, 
ha a házassági akadály a házasságkötést megelőző eljárás befejezése után 
keletkezett (pl. a házasuló időközben elmebeteggé vált, cselekvőképességét 
kizáró gondnokság alá helyeztek, a házasulok egyike időközben mással 
házasságot kötött, stb.).

(5) Az, hogy az anyakönyvvezető a házaságkötésnél való közreműkö
dést már korábban megtagadta, újabb kérelem előterjesztése esetén egyma
gában nem ok a közreműködés újabb megtagadására, hanem a kérelmet min
den esetben érdemben kell megvizsgálni és elbírálni.

(6 ) A  házaságkötésnél való közreműködés előtt — ha figyelmeztetés 
a házasságkötést megelőző eljárás során nem történt meg, illetőleg az érde
kelt nyilatkozatot még nem tett — az anyakönyvvezető köteles figyelmez
tetni a vőlegényt arra, hogy a menyasszony gyermekének apaságára vonat
kozóan kizáró nyilatkozatot tehet.

A  házasságkötésnél való közreműködés megtagadása
110. §.

Az anyakönyvvezető köteles a házasságkötésnél való közreműködést 
megtagadni, ha
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a) a közreműködésre nem illetékes,
b) az eljárásból ki van zárva,
c) a házasságkötésnek törvényes akadálya van,
d) a házasulok a házasságkötés előfeltételeit nem igazolták, vagy
e) a bíróság valamelyik házasulót nem jogerős határozattal cselekvő- 

képességet kizáró gondnokság alá helyezte.

A  házasságkötés idejének kitűzése

111. § .

(1) Ha a házasságkötésnél való közreműködés megtagadására nincs 
ok, az anyakönyvvezető a házasulok kívánságának lehető figyelembevételé
vel kitűzi a házasságkötés időpontját. A  kitűzött időpontot a házasságkötést 
megelőző eljárásról készült jegyzőkönyvben fel kell jegyezni.

(2 ) A  házasság a megelőző eljárás befejezése után azonnal is meg
köthető.

(3 ) Ha a házasulok nyilatkozatainak jegyzőkönyvbe foglalása óta hat 
hónap már eltelt, a házasságkötés időpontját csak akkor lehet kitűzni, ha 
az anyakönyvvezető ismételt vizsgálat során megállapítja, hogy a tervezett 
házasságnak nincsenek törvényes akadályai, törvényes előfeltételei pedig 
fennállanak.

A  házasságkötés helye és nyilvánossága

112. §.

(1) A házasságkötés nyilvánosan az erre rendelt hivatalos helyiségben 
történik.

(2) A  házasságkötésre rendelt helyiség lehet:
a) az anyakönyvvezető hivatali helyisége, vagy
b) a tanácsház más olyan helyisége, amely a házasságkötés ünnepélyessé 

tételére alkalmas (pl. tanácsterem).
(3 ) Különös gondot kell fordítani arra, hogy a házasságkötés helyi

ségét a házasság megkötésének ideje alatt más hivatalos vagy nem hivata
los eljárás, vagy cselekmény céljára ne vegyék igénybe és a szomszédos 
helyiségekben ne történjék semmi, ami a házasságkötésnek ünnepélyességét 
zavarná.

(4) A házasságkötésnél az anyakönyvvezető felügyel a csend és a rend 
fenntartására. Azokat, akik a házasságkötés ünnepélyességét meg nem felelő 
magatartásukkal zavarják, el kell távolítani.

— 67 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /73



(5) Rendkívüli körülmény esetén (107. §) a házasság a házasságkötésre 
rendelt helyiségen kívül is megköthető.

A házasság megkötése

113. §.
(1) A  házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulok 

az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy házasságot kötnek. 
A házasságkötés két tanú jelenlétében történik.

(2) Az (1 ) bekezdésben foglalt rendelkezésekre tekintettel az anya
könyvvezetőnek a házasságkötésnél való közreműködése csak akkor szabály- 
szerű, ha

a) az anyakönyvvezető hivatalosan jár el,
b) mind a két házasuló személyesen jelen van.
c) a házasulókon kívül jelen van két tanú is.
(3) A házasságkötésnél az anyakönyvvezető a két tanú jelenlétében

személyesen és együttesen jelenlévő házasulok mindegyikéhez külön-külön 
ezt a kérdést intézi: „Kijelenti-e ön (itt megnevezendő az a házasuló, aki
hez az anyakönyvvezető a kérdést intézi), hogy az itt jelen lévő................. -vel
(itt megnevezendő a másik házasuló), házasságot köt?"

(4) Ha a hozzáintézett kérdésre mindegyik házasuló személyesen és két 
tanú jelenlétében igennel válaszolt és kijelentését sem feltételhez, sem idő
höz nem kötötte, az anyakönyvvezető a következő kijelentést teszi:

,,Én tehát Önöket egybehangzó kijelentésük alapján a törvény értelmé
ben házastársaknak nyilvánítom.”

(5) Ha a házasulok világosan nem nyilatkoznak, vagy kijelentésüket 
feltételhez, vagy időhöz kötik, az anyakönyvvezetőnek nem szabad őket 
házastársaknak nyilvánítani, sem a házasságkötést az anyakönyvbe beje- 
jegyzni. Ilyen esetben a házasulókat figyelmeztetni kell, hogy közöttük házas
ság nem jött létre.

Magyarul nem tudók házasságának megkötése

114. §.

(1 ) Ha a házasulok magyarul nem értenek, az anyakönyvvezető azon
ban a magyarul nem tudó házasulok nyelvét érti, magyar nyelvű kérdéseit 
és kijelentéseit köteles a házasulok nyelvén megmagyarázni és a házasulók
nak a saját nyelvükön adott válaszát elfogadni. Egyébként tolmácsot kell 
alkalmaznia.

(2 ) Tolmácsról a házasulok kötelesek gondoskodni.
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Ncmák és siketnémák házasságának megkötése

115. §.
(1) írni és olvasni tudó némához vagy siketnémához az anyakönyvvezető 

előbb szóval, majd írásban intézi a 113. § (3 ) bekezdésében meghatározott 
kérdést. A  házasuló a választ írásban adja meg. Az írásbeli választ az anya- 
könyvvezető felolvassa, azután szóval megteszi a házasságkötésre vonatkozó 
kijelentését, majd ezt írásban közli a házasulóval.

(2 ) Ha a néma vagy siketnéma házasuló írni és olvasni nem tud, 
az anyakönyvvezető kérdését és kijelentését, valamint a házasuló válaszát 
jelbeszédben jártas személy közvetíti.

(3) Jelbeszédben jártas személyről a házasulok kötelesek gondoskodni.

A  házasságkötés ünnepélyes formája

116. §.
(1) Az anyakönyvvezető a házasságkötésnél a Magyar Népköztársaság 

címerével díszített nemzetiszinű vállszalaggal és megfelelő öltözetben köte
les megjelenni.

(2) Az anyakönyvvezetőnek ügyelni kell arra, hogy a házasságkötés 
kellő ünnepélyességgel és jelentőségéhez illő komolysággal történjék.

Tanúk

117. §.
(1) Házasságkötésnél tanú minden nagykorú személy lehet. A tanúnak 

személyazonosságát és lakóhelyét személyi igazolványával kell igazolnia. Az 
a tanú, aki személyi igazolvánnyal nem rendelkezik, az adatokat más hitelt- 
érdemlő módon (munkáltatói igazolvánnyal, a KEOKH által kiállított iga
zolvánnyal. stb.) köteles igazolni.

(2) Tanúkról a házasulok kötelesek gondoskodni. Az anyakönyvvezető 
mellé beosztott dolgozók csak rokonaik házasságánál lehetnek tanúk.

XVIII. fejezet

Külföldi állampolgár házasságkötése Magyarországon 
A  házasság törvényes akadályai

118. §.
(1 ) Ha külföldi állampolgár Magyarországon házasságot akar kötni, 

a házasságkötést megelőző eljárás során köteles az illetékes külföldi hatóság
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által kiállított bizonyítvánnyal igazolni, hogy a házasságkötés a reá irány
adó külföldi jog szerint nem ütközik akadályba.

(2 ) Ha a külföldi állampolgár házasuló az (1 ) bekezdésnek megfe
lelően igazolja is, hogy a házasság a reá irányadó külföldi jog szerint nem 
ütközik akadályba, Magyarországon mégsem köthet házasságot, ha

a) a házasulok valamelyikének korábbi házassága fennáll,
b) a házasulok egyenesági rokonok vagy testvérek,
c) az egyik házasuló a másik házasuló testvérének vérszerinti leszár- 

mazója (gyermeke, unokája), vagy a másik házasuló volt házastársának 
egyenesági rokona (szülője, nagyszülője, gyermeke, unokája),

d) az egyik házasuló magyar állampolgár és a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa a házasságkötéshez engedélyt nem adott.

(3) A  (2 ) bekezdés c) pontjában meghatározott akadály alól a háza
suló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
(városi, városi kerületi) tanács végrehajtóbizottsága felmentést adhat.

Felmentés a házassági akadályok fenn nem állásának igazolása alól

119. §.

(1) Az igazságügyminiszter felmentést adhat annak igazolása alól, hogy 
a házasság a külföldi állampolgár házasulóra irányadó külföldi jog szerint 
nem ütközik akadályba. A felmentés hat hónapig érvényes.

(2) A  felmentésre irányuló kérelmet a házasuló közvetlenül vagy az 
anyakönyvvezető útján terjeszheti elő. Az anyakönyvvezető útján történő elő
terjesztés esetén az anyakönyvvezető elkészíti a 103. §-ban megjelölt jegyző
könyvet és a felmentés megadására irányuló kérelmet a jegyzőkönyv ,,Meg
jegyzések’’ rovatában feltünteti. A  jegyzőkönyvhöz három példányban mel
lékelni kell a 11. számú mintának megfelelő jegyzéket és azt az összes irat
tal együtt az igazságügyminiszterhez kell felterjeszteni.

(3) A  105. §-ban megjelölt jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a bemu
tatott személyi igazolvány (KEOKH által a külföldiek részére kiállított 
igazolvány) sorozat- és sorszámát és kiállító hatósága nevét. Amennyiben 
a házasuló személyi igazolvánnyal nem rendelkezik, részéről csatolni kell 
mindazokat az iratokat, amelyeket belföldiek házassága esetén be kell mu
tatni.

(4) Ha az egyik házasuló magyar állampolgár, az igazságügyminisz
ter felmentést csak akkor ad, ha a házasságkötésre a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa engedélyt adott. Az engedély megadását az igazságügyminiszter a 
felmentésről szóló értesítésben igazolja.
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A Népköztársaság Elnöki Tanácsának engedélye

120. §.

(1) Magyar állampolgárnak külföldi állampolgárral való házasságkö
téséhez a Népköztársaság Elnöki Tanácsának engedélye szükséges.

(2) Az engedély hat hónapig érvényes.
(3 ) Az engedély megadására irányuló kérelmet a házasságkötést meg

előző eljárás során az anyakönyvvezető előtt kell előterjeszteni. A kérelem 
jegyzőkönyvbe foglalására, mellékleteire és az igazságügyminiszterhez való 
felterjesztésére a 119. § (2) és (3 ) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(4) Ha a külföldi házasuló bemutatta az illetékes külföldi hatóság 
bizonyítványát arról, hogy a házasság a reá irányadó szabályok szerint nem 
ütközik akadályba, az iratokkal együtt ezt a bizonyítványt is fel kell ter
jeszteni. Ha a külföldi házasuló ilyen bizonyítványt nem mutatott be, az 
anyakönyvvezető útján az igazságügyminisztertől a felmentés megadását is 
kérnie kell.

(3) A  Népköztársaság Elnöki Tanácsának döntéséről az igazságügy
miniszter a kérelmezőt — az iratok visszaküldése mellett — az anyakönyv
vezető útján értesíti.

XIX. fejezet

Magyarországon lakó kétes (vitás) állampolgárságú vagy hontalan személyek
házasságkötése

121. §.
Ha az anyakönyvvezető megállapítása szerint a házasuló kétes (vitás) 

állampolgárságú, vagy hontalan személy, a házasságkötést megelőző eljárás
ról felvett jegyzőkönyvet a 119. § (2 ) és (3 ) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően fel kell terjeszteni az elsőfokú felügyelőhöz.

XX. fejezet

Magyar állampolgár házasságkötése külföldön 
Eljáró hatóságok

122. §.
(1) Külföldön magyar állampolgár
a) a lakóhelyének joga szerint hatáskörrel bíró külföldi hatóság, vagy
b) a magyar külképviseleti hatóság előtt köthet házasságot.
(2 ) A  magyar külképviseleti hatóság eljárását külön utasítás szabá

lyozza.
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Az igazságügyminiszter tanúsítványa
123. §.

(1) Ha magyar állampolgár külföldön külföldi hatóság előtt kíván házas
ságot kötni, kérelmére az igazságügyminiszter tanúsítványt ad arról, hogy 
a házasság a magyar jog szerint nem ütközik akadályba. A  tanúsítvány hat 
hónapig érvényes.

(2 ) A  tanúsítvány kiadására irányuló' kérelmet a házasuló előter
jesztheti:

a) a magyar külképviseleti hatóságnál,
b) ha Magyarországon lakik, a lakóhelye szerint illetékes anyakönyv

vezetőnél,
c) az igazságügyminiszternél.
(3) A  szóbelileg előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

A  kérelem jegyzőkönyvbe foglalására, mellékleteire és az igazságügyminisz
terhez való felterjesztésére a 119. § (2 ) és (3) bekezdésében foglaltak az 
irányadók.

(4) Fia az egyik házasuló külföldi állampolgár, az igazgságügyminisz- 
ter tanúsítványt csak akkor ad, ha a házasságkötésre a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa engedélyt adott. Az engedély iránti kérelmet a tanúsítvány 
megadására irányuló kérelemmel együtt a 120. § rendelkezései szerint az 
igazságügyminiszter útján kell előterjeszteni.

(3) Az engedély megadását az igazságügyminiszter a tanúsítványban 
igazolja.

ÖTÖDIK RÉSZ
A HÁZASSÁGKÖTÉS ANYAKÖNYVEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

RÉSZLETES SZABÁLYOK

X X I. fejezet
A Házasság bejegyzése az anyakönyvbe 

Illetékesség a házasságkötés anyakönyvezésére

124. §.
(1) A  házasságkötést abban az anyakönyvi kerületben kell bejegyezni, 

ahol azt megkötötték.
(2) Magyar állampolgár és Magyarországon lakó kétes, vagy vitás 

állampolgárságú, vagy olyan személynek, aki egyik államnak sem polgára 
(hontalan), külföldön kötött házassága hazai anyakönyvezése tekintetében 
a 162. § rendelkezései az irányadók.
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125. §.
(1) A  házasság anyakönyvezése során, be kell jegyezni:
a) az anyakönyv 1. rovatába: a bejegyzés folyószámát.
b) az anyakönyv 2. rovatába: a házasságkötés helyét, idejét (évét, 

hónapját, napját);
c) az anyakönyv 3. rovatába: a férj családi és utónevét, születési helyét 

és idejét, családi állapotát, foglalkozását, lakóhelyét és szüleinek családi és 
utónevét,

d) az anyakönyv 4 rovatába: a feleség házasságkötés előtti családi és 
utónevét, házasságkötés utáni nevét, születési helyét és idejét, családi álla
potát, foglalkozását, lakóhelyét és szüleinek családi és utónevét;

e) az anyakönyv 5. rovatába: a házasságkötésnél közreműködő anya- 
könyvvezető nevét, a tanúk nevét és lakóhelyét;

f) az anyakönyv 6. rovatába:
hatósági utasítás esetén a bejegyzés alapjául szolgáló iratra való hivat

kozást és a bejegyzés idejét (évét, hónapját, napját),
azt, hogy az anyakönyvvezető felkérés alapján működött közre, 
a férj és a feleség külföldi állampolgárságát (az utóbbiét csak abban- 

az esetben, ha a házasságkötéssel elveszti, illetőleg nem szerzi meg a magyar 
állampolgárságot;

az arra való utalást, hogy az adatokat a bejegyzés időpontjának meg
felelően jegyezték be,

tolmács alkalmazását,
a házastársaknak a 2—6. rovatokban foganatosított bejegyzésekkel 

kapcsolatban a bejegyzés lezárása előtt tett érdemi észrevételeit,
az alapbejegyzés teljesítése során esetleg elkövetett bejegyzési hibák 

helyesbítését — a felsorolásnak megfelelő sorrendben.
(2) A házasságkötés anyakönyvezése után a bejegyzést a 7. rovatban 

alá kell írni (23. §).

A  h á z a s s á g i a n ya k ö n yv b e  a  h á z a s s á g k ö té s  a lk a lm á v a l  b e je g y z e n d ő  a d a to k

XXII. fejezet

Az anyakönyvvezető tennivalói a házasságkötés anyakönyvezése után 
A gyermek családi nevére vonatkozó megállapodás jegyzőkönyvbe foglalása

126. §.
Ha a házastársak a házasság megkötése után az anyakönyvvezető előtt 

megállapodnak a házasságból születendő gyermekek családi neve tekinteté-
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ben (104. § ), az anyakönyvvezető a megállapodást jegyzőkönyvbe foglalja 
A  további eljárásra a 130. § irányadó.

A feleség gyermekének családi jogállásával kapcsolatos bizonyítvány kiadása

127. §.
(1) Az anyakönyvvezető a házasság megkötése után bármikor köteles 

bizonyítványt adni arról, hogy a férj a házasságkötést megelőzően a fele
ség gyermekének tőle való származására nézve kizáró nyilatkozatot tett, vagy 
nem tett.

(2) A bizonyítvány kiállítását hatóság (bíróság), bármelyik házastárs, 
valamint az a gyermek kérheti, akinek családi jogállása a férj nyilatkozatá
tól függ. 

Egyéb tennivalók

128. §.
Az anyakönyvvezető köteles a 126., illetőleg a 127. §-ban megszabott 

feladatokon felül a házasság anyakönyvezése után
a) a bejegyzést a betűrendes névmutatóba bevezetni.
b) a házastársak részére anyakönyvi kivonatot kiadni.
c) teljesíteni a személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat,
d) teljesíteni az adatszolgáltatással kapcsolatos tennivalókat.
e) a bejegyzést az anyakönyvi másodpéldányba átmásolni.

X XIII. fejezet

Utólagos bejegyzések a házassági anyakönyvbe 
A házassági anyakönyvbe utólag bejegyzendő adatok

129. §.
A házassági anyakönyv ,,Utólagos bejegyzések" rovatába be kell 

jegyezni:
a) a házaságból született, illetőleg születendő gyermekek közös családi 

nevét, ha a feleség a házasság tartama alatt kizárólag leánykori nevét viseli,
b) a házastársak nevének megváltozását (131. §).
c) a házasság megszűnését vagy érvénytelenné nyilvánítását.
d) a külföldi állampolgárság megszűnését,
e) a bejegyzés kiigazítását.
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130. §.
(1) A házasságban élő szülők gyermekeinek közös családi nevét — 

ha a feleség a házasság tartama alatt kizárólag a leánykori nevét viseli — 
be kell jegyezni a házassági anyakönyv 8. rovatába.

(2) A  gyermekek közös családi nevét az alábbi iratok alapján lehet 
bejegyezni:

a) a szülők által az anyakönyvvezető előtt kötött megállapodásról ké
szített jegyzőkönyv,

b) a szülők által két tanú jelenlétében sajátkezűleg aláírt írásbeli be
jelentés,

c) a szülők megállapodását tartalmazó közjegyzői okirat,
d) a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő által tett írásbeli beje

lentés, vagy a szóban tett bejelentésről felvett jegyzőkönyv,
e) a gyámhatóság jogerős határozata,
f) a házasságban élő szülőktől származó gyermek születéséről szóló 

értesítés (174. § (2 ) bek. a) pontja).
(3 ) A  gyermekek közös családi nevének bejegyzése előtt az anyakönyv

vezetőnek meg kell győződnie arról, hogy a bejegyezni kívánt név megfelel-e 
a Csjt. 42. §-a, illetőleg az 1952:23. tvr 9. §-a rendelkezéseinek. Ha az anya
könyvvezető megállapítása szerint az említett rendelkezések folytán a név nem 
jegyezhető be, a 24. § (1) bekezdésének megfelelően hozott határozattal meg
tagadja a név bejegyzését, illetőleg a jelen § (2 ) bekezdés e) pontjában meg
határozott esetben az iratokat döntés végett az elsőfokú felügyelőhöz ter
jeszti fel.

(4) A gyermekek közös családi nevét a következő szöveggel kell beje
gyezni: ,,A gyermekek családi neve: . .." Ezt követően a bejegyzést az 
anyakönyvvezető keltezi és aláírja.

(5 ) A (2) bekezdés alapján bemutatott okiratot a házassági iratok
kal együtt kell őrizni.

A házastársak neve megváltozásának bejegyzése

131. §.
Ha a házastársaknak a házassági anyakönyvbe bejegyzett családi vagy 

utóneve a 77. § (1 ) bekezdésének a )—e) pontjaiban meghatározott módon 
megváltozik, azt az anyakönyvvezetőnek az 56. és 57. §-ban szabályozott 
eljárás során, ha pedig a g )—h) pontokban meghatározott módon változik 
meg, saját hatáskörében be kell jegyeznie a házassági anyakönyv 8. rovatába.
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132. §.
(1) Ha a házasság az egyik házastárs halála folytán megszűnt, a házas

társ halálát és annak időpontját be kell jegyezni a házassági anyakönyv 8 
rovatába. A  bejegyzést az az anyakönyvvezető, aki a meghalt személy halá
lának bejegyzését tartalmazó anyakönyvet is vezeti, hivatalból teljesíti. 
Egyébként a házastárs halálát, ha a haláleset belföldön történt, a halotti 
anyakönyvbe bejegyző anyakönyvvezető értesítése; ha pedig külföldön tör
tént, a halotti anyakönyvi kivonat, a halál tényét megállapító, vagy holtnak- 
nyilvánító jogerős bírói (hatósági) határozat alapján lehet bejegyezni. A  be
jegyzésben fel kell tüntetni, hogy melyik házastárs halt meg, továbbá a halál
eset időpontját és annak az iratnak a számát, amelynek alapján a bejegyzés 
történt. Ha az egyik házastárs halála vagy a házasság más módon való meg
szűnése már fel van jegyezve, a később meghalt házastárs halálát feltüntetni 
nem kell.

(2) Magyar állampolgár halálát külföldi halotti anyakönyvi kivonat, 
vagy a halál tényét megállapító, illetőleg holtnak nyilvánító külföldi bíró
sági (hatósági) határozat alapján csak a BM. utasítására szabad bejegyezni.

(3) Ha a házasságot a bíróság jogerős ítélettel felbontotta (érvényte
lennek nyilvánította), ezt a házassági anyakönyv 8. rovatába be kell jegyezni. 
A  bejegyzésben meg kell nevezni azt a bíróságot, amely az ítéletet hozta, 
továbbá fel kell tüntetni az ítélet számát és jogerőre emelkedésének napját, 
valamint a feleség nevében történt esetleges változást.

(4) Külföldi bíróságnak vagy más hatóságnak olyan határozata alap
ján, amely a házasságot felbontotta vagy érvénytelennek (semmisnek) nyil
vánította, bejegyzést csak az igazságügyminiszter közlése alapján szabad tel
jesíteni. Az igazságügyminiszter döntését a Belügyminisztériummal közli.

A magyar állampolgárság megszerzésének bejegyzése
133. §.

Ha a házassági anyakönyv nem magyar állampolgárságra utaló bejegy
zést tartalmaz és a bejegyzett személy magyar állampolgárságot szerez, ezt 
a BM. erre vonatkozó rendelkezése alapján a házassági anyakönyv 8. rova
tába be kell jegyezni.

A  h á z a s s á g  m egszű nésén ek  v a g y  é rvén y te len n é  n y ilv á n ítá s á n a k  b e je g yzé se

A  bejegyzés kiigazítása
134. §.

A  házassági anyakönyvbe tévesen vagy szabályellenesen teljesített be
jegyzés kiigazítását az 58. § rendelkezései szerint a házassági anyakönyv
8. rovatába kell bejegyezni.

—  76  —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /82



X X IV . fejezet

Az anyakönyvvezető tennivalói az utólagos bejegyzés teljesítése után

135. §.

Az anyakönyvvezető köteles az utólagos bejegyzés teljesítése után
a) a 131. §-ban meghatározott esetben bevezetni az utólagos bejegy

zést a betűrendes névmutatóba,
b) elvégezni a személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat,
c) teljesíteni az adatszolgáltatással kapcsolatos tennivalókat.
d) átmásolni a bejegyzést az anyakönyv másodpéldányába.

HATODIK RÉSZ
A  HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

RÉSZLETES SZABÁLYOK

X X V . fejezet 

A haláleset bejelentése 
A haláleset bejelentésére kötelezettek

136. §.

(1) A  haláleset bejelentésire az alábbi sorrend szerint a következő sze
mélyek kötelesek:

a) intézetben történt halálesetet az intézet vezetője (parancsnoka),
b) a meghalt személlyel egy lakásban élt hozzátartozó,
c) az, aki a házat kezeli.
(2) A bejelentésre kötelezett helyett a bejelentést a törvényes képviselő 

vagy meghatalmazott is megteheti.
(3 ) Az, aki az (1 ) bekezdésben megállapított sorrendben utóbb követ

kezik, a bejelentésre csak akkor köteles, ha a sorrend szerint őt megelőző köte
lezett nincs vagy ha az a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és ezért 
az anyakönyvvezető őt felhívja a bejelentés megtételére.

(4 ) Ha bejelentésre kötelezett nincs, a bejegyzendő adatokat hivatalból 
kell megállapítani.
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A bejelentés határideje

137. §.
(1) A  halálesetet legkésőbb a haláleset napját követő munkanapon kell 

bejelenteni.
(2 ) A  bejelentés elmulasztása esetén az 33. § rendelkezései szerint kell 

eljárni.
(3 ) Ha a halálesetet annak bekövetkezése napjától számított egy hónap 

elmúltával jelentik be, vagy ha a hullát az anyakönyvezés megtörténte előtt 
temetik el. a bejegyzést csak az elsőfokú felügyelő utasítására szabad telje
síteni.

A bejelentés módja

138. §.
(1) A bejelentő köteles a bejelentés alkalmával közölni — és lehetőleg 

okirattal igazolni — azokat az adatokat, amelyeket a halotti anyakönyvbe 
be kell jegyezni. Ha a meghalt személyi igazolvánnyal rendelkezett, az ada
tokat ennek alapján kell az anyakönyvbe bejegyezni.

(2 ) A  bejelentés alkalmával be kell szolgáltatni az elhalt személyi iga
zolványát és be kell mutatni a halottkém által kiállított halottvizsgálati bizo
nyítvány két példányát.

(3) Az intézet vezetője a haláleset után a megfelelő nyomtatványt az 
elhalt személyi igazolványa alapján — ha az elhaltnak személyi igazolványa 
nem volt, az egyébként rendelkezésre álló okiratok felhasználásával — kitölti, 
csatolja hozzá az elhalt bevont személyi igazolványát, valamint a halottvizs
gálati bizonyítvány két példányát és megküldi az illetékes anyakönyvvezetőnek.

X X V I. fejezet

A haláleset bejegyzése az anyakönyvbe 
Illetékesség a haláleset anyakönyvezésére

139. §.
(1 ) A  halálesetet abban az anyakönyvi kerületben kell bejegyezni, ahol 

az történt. Ha a halotti anyakönyvet két kötetben vezetik, az anyakönyvi kerü
let területét két részre kell osztani és az egyes kötetekben a haláleseteket a terü
leti megosztásnak megfelelően kell bevezetni.

(2 ) Ha a haláleset járművön történt, a halálesetet a hullának a jármű
ről való leemelése helyén illetékességggel bíró anyakönyvvezető anyakönyvezi.
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(3) A  talált hulla anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető az illetékes, 
akinek a kerületében a hullát találták.

(4) A holtnaknyilvánítás, illetőleg a halál tényének bírói megállapítása 
esetében az anyakönyvezésre az az anyakönyvvezető az illetékes, akinek kerü
letében a bírói határozat szerint az eltűnés, illetőleg a haláleset történt.

(5 ) Ha a bírói határozat az eltűnés (a  haláleset) helyét nem állapítja 
meg, vagy ha az eltűnés (a haláleset) helye a bírói határozat szerint külföl
dön van, a halálesetet az eltűnt (elhalt) személy születési helye szerint ille
tékes anyakönyvi kerületben, ha az eltűnt (elhalt) születési helye külföldön 
van vagy ismeretlen, a budapesti V. anyakönyvi kerületben kell bejegyezni.

(6 ) Magyar állampolgár és Magyarországon lakó kétes vagy vitás állam
polgárságú, vagy olyan személy, aki egyik államnak sem polgára (honta
lan), külföldön történt halálesetének anyakönyvezésére a 162. § rendelke
zései az irányadók.

A halotti anyakönyvbe alapbejegyzésként bejegyzendő adatok

140. §.
(1) A haláleset anyakönyvezése során be kell jegyezni:
a) az anyakönyv 1. rovatába: a bejegyzés folyószámát.
b) az anyakönyv 2. rovatába: a haláleset helyét és idejét (évét, hó

napját, napját),
c) az anyakönyv 3. rovatába: a halott családi és utónevét, nemét, csa

ládi állapotát, foglalkozását, lakóhelyét,
d) az anyakönyv 4. rovatába: a halott születési helyét és idejét, vala

mint szüleinek családi és utónevét,
e) az anyakönyv 3. rovatába: a halott házastársának leánykori családi 

és utónevét, házasságkötésének helyét és évét,
f) az anyakönyv 6. rovatába: a halál okát,
g) az anyakönyv 7. rovatába:
írásbeli bejelentés vagy hatósági utasítás esetén a bejegyzés alapjául 

szolgáló iratra való hivatkozást.
a halott külföldi állampolgárságát,
az arra való utalást, hogy az adatokat a bejegyzés időpontjának meg

felelően jegyezték be,
tolmács alkalmazását,
a bejelentőnek a 2—7. rovatokban foganatosított bejegyzésekkel kap

csolatban a bejegyzés lezárása előtt tett érdemi észrevételeit,
az alapbejegyzés teljesítése során esetleg elkövetett bejegyzési hibák 

helyesbítését — a felsorolásnak megfelelő sorrendben,
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h) az anyakönyv 8. rovatába: a bejegyzés idejét (évét, hónapját, 
napját).

(2 ) A  haláleset anyakönyvezése után a bejegyzést a 8. rovatban alá 
kell írni (23. § ).

(3 ) A  halott neveként azt a nevet kell az anyakönyvbe bejegyezni, 
amely a halottat halálakor megillette.

(4 ) A  halott nemét kiskorúaknál ..fiú”, illetőleg " leány”, nagykorúak
nál „férfi”, illetőleg ,,nő” szóval kell bejegyezni.

(5 ) A  halál okául azt kell bejegyezni, amit a halottkém a halottvizs
gálati bizonyítványban megjelölt. Ha a halottvizsgálati bizonyítványban a 
halál oka megjelölve nincs, azt a bejelentő meghallgatása útján kell meg
állapítani. Ha a halál okát megállapítani nem lehet, az anyakönyv 6. rova
tában „ismeretlen" szót kell bejegyezni.

A  temetés után bejelentett haláleset bejegyzése

141. §.
Ha a halottat a haláleset bejegyzése előtt az erre vonatkozó külön 

engedély (temetési engedély) nélkül eltemették, a temetés után bejelentett 
halálesetet az anyakönyvbe nem szabad bejegyezni, hanem a bejelentésről 
jegyzőkönyvet kell készíteni és azt haladéktalanul fel kell terjeszteni az első
fokú felügyelőhöz. A  továbbiakban úgy kell eljárni, mint utólagos anyaköny
vezés esetén.

Talált hulla bejegyzése

142. §.
(1 ) Ha a talált hulla személyazonosságát a rendőrhatóság megállapí

totta, a halálesetet az írásban közölt adatok alapján a halotti anyakönyv 
rovatainak kitöltésével kell anyakönyvezni.

(2 ) Ha a talált hulla személyazonosságát a rendőrhatóság nem állapí
totta meg. a halálesetet az anyakönyv 6. és 7. rovatait elválasztó függőleges 
vonalak keresztülírásával kell anyakönyvezni, a 2—3. rovatokban pedig az 
adatok beírására szolgáló helyeket ki kell húzni. A  bejegyzésben fel kell 
tüntetni a haláleset időpontját, ennek hiányában valószínű idejét, a halott 
valószínű korát, nemét, a találás pontosan megjelölt helyét és idejét (év, 
hónap, nap, óra) a hullán talált ruhákat és egyéb tárgyakat, a találás körül
ményeit, végül az esetleges sérelmi nyomokat és különös ismertető jeleket.

(3 ) A  haláleset idejét a halottvizsgálati bizonyítványon feltüntetett idő
nek megfelelően kell bejegyezni.
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(4) A  bejelentést tevő rendőrhatóság nevét és a bejelentés ügyszámát 
a 7. rovatban aláírás előtti megjegyzésként, illetőleg ha az anyakönyvezést 
a rovatok keresztülírásával teljesítik, a (2 ) bekezdésben felsorolt adatok után 
fel kell tüntetni.

(5 ) Ha a haláleset megállapított időpontja óta egy hónap már eltelt, 
az anyakönyvezést csak az utólagos anyakönyvezésre vonatkozó szabályok 
szerint szabad teljesíteni. Ebben az esetben a halottvizsgálati bizonyítványt 
a 146. § (2) bekezdésében előírt módon záradékolni kell.

(6) Ha a meghalt személyazonosságát a haláleset anyakönyvezése után 
megállapítják, a rendőrhatóság erre vonatkozó értesítését az elsőfokú fel
ügyelőhöz kell felterjeszteni, aki intézkedik a meghalt személy adatainak 
a halotti anyakönyv 9. rovatába történő utólagos bejegyzése iránt.

A haláleset bejegyzése hiányos adatok esetén

143. §.
(1) A  haláleset anyakönyvi bejegyzését a rovatok kitöltésével akkor 

is teljesíteni kell, ha az anyakönyvbe bejegyzendő adatok közül csak
a) a halott családi és utóneve, valamint
b) a személyazonosság megállapítására alkalmas még egy további sze

mélyi adat állapítható meg.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott adatok is hiányoznak, vagy 

ha ezeknek az adatoknak a helyessége az anyakönyvvezető véleménye sze
rint kétes, a bejegyzést — nyilvántartásba vétel mellett — legfeljebb egy 
hónappal el kell halasztani.

(3) Ha a bejegyzéshez szükséges adatokat egy hónapon belül vizsgá
lat útján sem lehetett kideríteni, a haláleset bejegyzését a talált hulla bejegy
zésére vonatkozó szabályok szerint — a rovatok keresztül írásával — kell 
teljesíteni.

A holtnaknyilvánítás és a haláleset bírói 
határozattal megállapított tényének bejegyzése

144. §.
(1 ) A holtnaknyilvánítást, továbbá a bírói határozattal megállapított 

halálesetet a bíróság jogerős határozata alapján az elsőfokú felügyelő uta
sításának megfelelően kell az anyakönyvbe bejegyezni.

(2 ) Az anyakönyvi felügyelő a bíróság által hozzá megküldött jog
erős határozat alapján az anyakönyvvezetővel közli azokat az adatokat, 
amelyeket az anyakönyv egyes rovataiba be kell jegyezni. Az anyakönyv
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7 rovatába a bíróság megnevezését és jogerős határozata számát is fel kell 
tüntetni.

(3 ) Ha az anyakönyvvezetőnek tudomása van arról, hogy a haláleset 
anyakönyvezése már megtörtént, erről az elsőfokú felügyelőt értesíti. Az anya
könyvi felügyelő a tényállás megállapítása után az intézkedést — figyelem
mel a 149. és a 130. §-ra — megteszi.

A  halálbüntetés végrehajtásának bejegyzése

145. §.
A halálbüntetés végrehajtása folytán bekövetkezett halálesetet — a bíró

ság erre vonatkozó értesítése alapján — az elsőfokú felügyelő utasításának 
megfelelően kell az anyakönyvbe bejegyezni és az anyakönyv 7. rovatába 
„írásbeli közlés” szavakat kell írni.

X X V II. fejezet

Az anyakönyvvezető tennivalói a haláleset anyakönyvezése után 
Az anyakönyvezés megtörténtének tanúsítása a halottvizsgálati bizonyítványon

146. §.
(1 ) Az anyakönyvvezető a haláleset anyakönyvezése után a halottvizs

gálati bizonyítvány egyik példányára a következő szövegű záradékot vezeti
rá: „Bejegyezve a .............. -i anyakönyvi kerület . . . .  évi halotti anyakönyv
. . . . fsz. a.”. A  záradékot az anyakönyvvezető keltezi, aláírja, lebélyegzi, 
majd a bizonyítványt a bejelentőnek visszaadja. A  halottvizsgálati bizonyít
vány másik példányát az anyakönyvvezető a statisztikai lappal egyidejűleg 
megküldi a statisztikai hivatal illetékes szervének (179. §).

(2 ) Ha az anyakönyvvezető a bejegyzést elhalasztja, vagy a talált hulla 
utólagos anyakönyvezésére tesz előterjesztést, az (1 ) bekezdésben meghatá
rozott záradék helyett az ott említett módon a halottvizsgálati bizonyítványra 
a következőket kell rávezetni: "Az anyakönyvi bejegyzést elhalasztottam."

özvegy nő bejelentése a névviselésről

147. §.
Ha az özvegy nő férje halála után — a férj halálától, illetőleg az ezt 

tanúsító bírói határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül 
— bejelenti, hogy özvegysége alatt kizárólag leánykori nevét viseli, az anya- 
könyvvezető a bejelentést jegyzőkönyvbe foglalja és azt másolatban megküldi

— 82 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /88



az özvegy nő születését nyilvántartó anyakönyvvezetőnek, egyidejűleg figyel
mezteti az özvegyet, hogy az illetékes rendőrhatóságnál személyi igazolványát
cseréltesse ki.

Egyéb tennivalók

148. §.
Az anyakönyvvezető köteles a 146. §, illetőleg a 147. §-ban megsza

bott feladatokon kívül a haláleset anyakönyvezése után
a) a bejegyzést a betűrendes névmutatóba bevezetni,
b) a bejelentő részére anyakönyvi kivonatot kiadni,
c) teljesíteni a személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat,
d) abban az esetben, ha a halott születését ugyanabban az anyakönyvi 

kerületben jegyezték be, a halálesetet a születési anyakönyvbe feljegyezni,
e) abban az esetben, ha a halott házasságkötését ugyanabban az anya

könyvi kerületben jegyezték be, a halálesetet a házassági anyakönyvbe fel
jegyezni.

f) teljesíteni az adatszolgáltatással kapcsolatos tennivalókat,
g) a bejegyzést az anyakönyvi másodpéldányba átmásolni.

XXVIII. fejezet

Utólagos bejegyzések a halotti anyakönyvbe 
A halotti anyakönyvbe utólag bejegyzendő adatok

149. §.
A  halotti anyakönyv 9. rovatába utólagosan a következő adatokat kell 

bejegyezni:
a) a holtnaknyilvánított halálának megállapítását, illetőleg a holttányil- 

vánító határozat alapján teljesített bejegyzés hatálytalanítását a határozat 
hatályon kívül helyezése esetén,

b) a bejegyzés kiigazítását.

A holtnaknyilvánítással kapcsolatos utólagos bejegyzések

150. §.
(1 ) Ha a halálesetnek holtnaknyilvánító bírói határozat alapján való 

anyakönyvi bejegyzése után a haláleset tényét anyakönyvi okirattal igazol
ják. vagy azt jogerős bírói határozat állapítja meg és a megállapított ada
tok az anyakönyvbe bejegyzett adatokkal egyeznek, a megállapítást az utó-
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lagos bejegyzésire vonatkozó szabályok szerint az anyakönyv 9. rovatába be 
kell jegyezni.

(2 ) Ha az anyakönyvi okirat vagy bírói ítélet a haláleset idejét az 
anyakönyvi bejegyzéssel egyezően, a haláleset helyét pedig eltérően álla
pítja meg, a téves adat kiigazításának van helye. A  kiigazított adatot az 
anyakönyv 9. rovatába kell az egyező megállapításra utalással bejegyezni 
Ha a haláleset helyének megállapítása folytán az anyakönyvezésre más anya
könyvvezető illetékes, a bejegyzés törlése iránt a (4) bekezdésben, a születési 
és a házassági anyakönyvbe teljesített bejegyzés kiigazítása iránt pedig az
(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az elsőfokú felügyelő intézkedik 
— az illetékessé vált elsőfokú felügyelő megkeresése útján — aziránt is, hogy 
a haláleset anyakönyvezését az illetékes anyakönyvvezető teljesítse.

(3 ) Ha a haláleset megállapított ideje az anyakönyvbe bejegyzett idő
ponttól eltér és a halott hozzátartozói a holtnaknyilvánító határozat hatályon 
kívül helyezése céljából eljárást nem indítanak, az anyakönyvvezető a bíró
ság székhelye szerint illetékes ügyészt keresi meg az eljárás megindítása 
végett.

(4) Ha a bíróság a holtnaknyilvánító vagy a haláleset tényét megálla
pító határozatot hatálytalanítja, a határozat alapján teljesített bejegyzést az 
elsőfokú felügyelő törölteti. A  felügyelő utasítása alapján az anyakönyvve
zető a vonatkozó bejegyzést — a 9. rovatba érintetlenül hagyva — áthúzza 
és a 9. rovatba bejegyzi a felügyelő által meghatározott szöveget. Ha a 9. 
rovatban már van bejegyzés, azt törölni kell.

(3 ) A  törlés elrendelésével egyidejűleg a születési anyakönyvbe telje
sített bejegyzés kiigazítása iránt is intézkedni kell.

A bejegyzés kiigazítása

151. §.
A  halotti anyakönyv tévesen vagy szabályellenesen teljesített bejegy

zések kiigazítását az erre vonatkozó szabályok szerint a 9. rovatba kell be
jegyezni.

X X IX . fejezet

Az anyakönyvvezető tennivalói az utólagos bejegyzés teljesítése után

132. §.
Az anyakönyvvezető köteles az utólagos bejegyzés teljesítése után 
a) kiigazítás esetén — ha az a családi névre vonatkozik — bevezetni 

az utólagos bejegyzést a betűrendes névmutatóba.
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b) teljesíteni a személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat,
c) teljesíteni az adatszolgáltatással kapcsolatos tennivalókat,
d) abban az esetben, ha az anyakönyvi okirat vagy a bírói ítélet a halál

eset helyét az alapbejegyzéstől eltérően állapította meg és az anyakönyve
zésre más anyakönyvvezető illetékes, előterjesztést tenni az anyakönyvi fel
ügyelőhöz a bejegyzés törlése, továbbá a születési és a házassági anya
könyvbe teljesített feljegyzés kiigazítása, valamint a halálesetnek az illeté
kes anyakönyvvezető által való anyakönyvezése iránti intézkedés tárgyában.

e) abban az esetben, ha a bíróság a holtnaknyilvánító vagy a halál 
tényét megállapító határozatot hatálytalanítja, előterjesztést tenni az anya
könyvi felügyelőhöz a születési és a házassági anyakönyvben a halálesetre 
vonatkozó u t ó lagos bejegyzés kiigazítása iránti intézkedés tárgyában.

f) átmásolni a bejegyzést az anyakönyvi másodpéldányba.

HETEDIK RÉSZ

UTÓLAGOS ANYAKÖNYVEZÉS, ÚJBÓL VALÓ  
ANYAKÖNYVEZÉS, HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

X X X . fejezet 

Utólagos anyakönyvezés 
Az utólagos anyakönyvezés esetei 

153. §.

(1) Utólagos anyakönyvezésnek van helye, ha
a) a születést és a halálesetet annak napjától számított egy hónapon 

belül,
b) a házasságkötést a házasság megkötése után azonnal nem jegyez

ték be az anyakönyvbe.

(2) Utólagos anyakönyvezésnek az (1) bekezdés eseteiben is csak akkor 
van helye, ha

a) házasságkötés esetében legalább a házastársak neve és a házasság- 
kötés ideje ismeretes,

b) haláleset esetében a halálesetet kétségtelenül megállapították, vagy 
a haláleset tényét jogerős bírói határozat állapította meg, illetőleg, ha a bíró
ság jogerős holtnaknyilvánító határozatot hozott.
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Az utólagos anyakönyvezés elrendelése
154. §.

(1) Az utólagos anyakönyvezést az az elsőfokú felügyelő rendeli el, 
akinek felügyelete alá tartozó anyakönyvi kerületben a születést, a házas
ságkötést, illetőleg a halálesetet anyakönyvezni kellett volna, ha pedig ez 
nem állapítható meg, a budapesti V. kerületi felügyelő.

(2) Külföldön történt születés, házaságkötés, vagy haláleset utólagos 
anyakönyvezése esetén a hazai anyakönyvezésre vonatkozó szabályok szerint 
kell eljárni.

(3) Az eljárást az utólagos anyakönyvezés teljesítésére illetékes anya
könyvvezető hivatalból, vagy bárki által előterjesztett kérelemre indíthatja 
meg. A szóban előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az eljá
rás során ki kell hallgatni az érdekelteket és a tanúkat, be kell szerezni az 
ügyre vonatkozó okiratokat, majd az összes iratokat fel kell terjeszteni az 
elsőfokú felügyelőhöz.

(4) Az elsőfokú felügyelő az utólagos anyakönyvezést elrendelő hatá
rozatában megjelöli a felügyelete alá tartozó bejegyzésre illetékes anyakönyv
vezetőt és a születés, a házasságkötés, illetőleg a haláleset időpontjának meg
felelő állapot szerint a bejegyzés szövegét. Fia az említett időponttól az utó
lagos anyakönyvezés elrendeléséig a bejegyzendő adatokban változás állott 
be, azt az ..Utólagos bejegyzések"  rovatban fel kell tüntetni. Az utólagos 
anyakönyvezés tényét, továbbá az azt elrendelő hatóság nevét és ügyirat
számát a „Megjegyzések" rovatban kell feltüntetni.

Az utólagos anyakönyvezés teljesítése
155. §.

(1) Az utólagos anyakönyvezés teljesítésére az az anyakönyvvezető 
illetékes, akinek működési területén a születés, a házasságkötés, illetőleg a 
haláleset történt, ha pedig a születés, a házasságkötés, illetőleg a haláleset 
helye külföldön volt, vagy azt nem lehet kideríteni, a budapesti V. kerületi 
anyakönyvvezető.

(2) A  bejegyzést a bejelentésre kötelezett, illetőleg a házastársak és 
a tanúk közreműködése nélkül kell teljesíteni és az aláírásokat — az anya
könyvvezető aláírása kivételével — még ,,sk” jelzéssel sem kell bejegyezni.

Az anyakönyvvezető tennivalói az utólagos anyakönyvezés teljesítése után
156. §.

Az anyakönyvvezető az utólagos anyakönyvezés teljesítése után is köte
les mindazokat a tennivalókat elvégezni, amelyeket egyébként az anyakönyvi 
alapbejegyzés teljesítése után el kell végezni.
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X XX I. fejezet

Újból való anyakönyvezés esetei

157. §.

Újból való anyakönyvezésnek van helye, ha
a) a vérszerinti szülőkre (apára és anyára, vagy csak az apára, ille

tőleg anyára) és esetleg a gyermek családi nevére vonatkozó adatokat az 
anyakönyvből törölni kellett, mert szülőkként az örökbefogadó szülőket kell 
bejegyezni, vagy mert jogerős bírói ítélet szerint az apaként bejegyzett sze
mély a gyermeknek nem apja,

b) a képzelt szülőkre (képzelt apára és anyára, vagy csak képzelt 
apára) vonatkozó adatokat az anyakönyvből törölni kellett, mert szülőkként 
az örökbefogadó szülőket kell bejegyezni, vagy mert a vérszerinti szülőt 
(apát és anyát, illetőleg csak apát) vizsgálat folytán vagy teljes hatályú 
apai elismerés, jogerős bírói ítélet, illetőleg az anya utólagos házassága 
alapján megállapították,

c) a teljes hatályú apai elismerés, az apaságot megállapító jogerős 
bírói ítélet, vagy az anya utólagos házasságkötésének hatálya olyan gyermek 
családi jogállására vonatkozik, illetőleg a gyámhatóság olyan gyermek részére 
állapít meg képzelt szülőt, akinek születését 1953. január hó 1. napja előtt 
az apára vonatkozó adatok nélkül anyakönyvezték,

d) a vérszerinti szülőkként bejegyzett örökbefogadó szülők, vagy csak 
valamelyik szülő adatait az anyakönyvből az örökbefogadás megszűnése 
(felbontása, hatálytalanná válása) következtében törölni kellett,

e) valamely alapbejegyzésben olyan lényeges vagy olyan sok hiba van, 
hogy a bejegyzést célszerűen kiigazítási eljárás útján sem lehet helyrehozni,

f) valamely születési vagy halotti anyakönyvi alapbejegyzést nem az 
illetékes anyakönyvvezető teljesítette,

g) valamely születési vagy halotti anyakönyvi alapbejegyzést az arra 
hatáskörrel nem bíró személy teljesített,

h) valamely alapbejegyzést az anyakönyvvezető az aláírásával nem zárt 
le és az aláírást nem lehet utólag sem pótolni, ide nem értve az apa adatai 
nélkül teljesített bejegyzést.

Az újból való anyakönyvezés elrendelése

158. §.
(1) Az újból való anyakönyvezést az az elsőfokú felügyelő rendeli el, 

akinek felügyelete alá tartozó anyakönyvi kerületben az alapbejegyzést 
anyakönyvezték, a 157. § f) pontja esetében pedig az, akinek felügyelete 
alá tartozó anyakönyvi kerületben a születés, illetőleg a haláleset történt.
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(2) Az eljárást az anyakönyvvezető hivatalból vagy kérelemre indítja 
meg. Kérelmet az terjeszt elő, akinek az újból való anyakönyvezéshez érdeke 
fűződik. A  szóban előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az 
anyakönyvvezető az ügyre vonatkozó iratokat az anyakönyvi bejegyzés má
solatával együtt felterjeszti az elsőfokú felügyelőhöz.

(3) Az újból való anyakönyvezést elrendelő határozatnak tartalmaznia 
kell a születés, a házasságkötés, illetőleg a haláleset időpontjának megfelelő 
adatokkal az újból való anyakönyvezés során teljesítendő bejegyzés teljes 
szövegét. Ha az említett időponttól az újból való anyakönyvezés elrendelé
séig az előző alapbejegyzés ,,Utólagos bejegyzések” rovata szerint adatvál
tozás állott be, azt az ,,Utólagos bejegyzések” rovatban kell feltüntetni. Ha 
a 157. § a) és d) pontjában említett esetekben az apára és esetleg a gyermek 
családi nevére vonatkozó bejegyzés törlésével egyidejűleg a törölt adatok 
helyébe lépő új adatokat még nem lehet bejegyezni, a határozatban utalni kell 
arra, hogy az apára vonatkozó adatok nélkül kell az anyakönyvi bejegyzést 
teljesíteni.

(4) Az újbóli anyakönyvezést elrendelő határozatban utasítást kell adni 
az első alapbejegyzés törlésére. A  törlés az első alapbejegyzés egymást ke
resztező két vonallal való áthúzásával történik. A törölt alapbejegyzés utó
lagos bejegyzések rovatában fel kell tüntetni az újból való anyakönyvezés 
jogcímét és tényét, azt, hogy a bejegyzést milyen folyószám alatt és melyik 
évben anyakönyvezték újból, az esetleges új családi nevet, valamint az újból 
való anyakönyvezést elrendelő szerv (BM. anyakönyvi felügyelő) megnevezé
sét és utasítása számát.

Utólagos bejegyzés újból való anyakönyvezése

159. §.
(1) Ha a 157. §-ban felsorolt esetek utólagos bejegyzéssel kapcsolat

ban következnek be, csak az utólagos bejegyzést kell újból anyakönyvezni.
(2) Az utólagos bejegyzés újból való anyakönyvezésének teljesítése úgy 

történik, hogy az újból anyakönyvezendő utólagos bejegyzést az anyakönyv
vezető a felügyelő hatóság utasítása szerint zárójel közé teszi és az új be
jegyzést folytatólag bevezeti.

Az újból való anyakönyvezés teljesítése

160. §.

(1) Az újból való anyakönyvezés teljesítésére az az anyakönyvvezető 
illetékes, akinek kerületében az újból anyakönyvezendő születés, házasság- 
kötés vagy haláleset anyakönyvezve van.
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(2 ) A bejegyzést a bejelentésre kötelezett, illetőleg a házastársak és 
a tanúk közreműködése nélkül kell teljesíteni és az aláírásokat — az anya- 
könyvvezető aláírása kivételével — még ,,sk” jelzéssel sem kell bejegyezni.

Az anyakönyvvezető tennivalói az újból való anyakönyvezés teljesítése után

161. §.
Az anyakönyvvezető az újból való anyakönyvezés teljesítése után is 

köteles mindazokat a tennivalókat elvégezni, amelyeket egyébként az anya
könyvi alapbejegyzés teljesítése után el kell végezni.

X XX II. fejezet 

A hazai anyakönyvezés 
A  Hazai anyakönyvezés esetei

162. §.
(1) Magyar állampolgár külföldön történt születését, házasságkötését 

és halálesetét a magyar anyakönyvbe be kell jegyezni. Magyarországon lakó 
kétes vagy vitás állampolgárságú, vagy hontalan személy külföldön történt 
születése, házasságkötése és halálesete kérelemre a magyar anyakönyvbe be
jegyezhető.

(2) Magyar állampolgár születését és házasságkötését a magyar anya
könyvbe akkor is be kell jegyezni, ha a magyar állampolgárságot születése, 
illetőleg házasságkötése után szerezte meg.

A  Hazai anyakönyvezés elrendelése

163. §.
(1) A  külföldön történt születés, házasságkötés vagy haláleset hazai 

anyakönyvezését csak a BM. utasítása alapján szabad teljesíteni.
(2 ) A  bejegyzést a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell 

kérni. A  szóban előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(3 ) A  kérelemhez csatolni kell a külföldi anyakönyvi okiratot és hiteles 

magyar fordítását, vagy ha a külföldi anyakönyvi okirat nem áll rendelke
zésre, a születés, a házasságkötés, illetőleg a haláleset tanúsítására alkal
mas egyéb igazolást és annak hiteles magyar fordítását.

(4) A kérelmezőnek állampolgárságát a 43. §-ban meghatározott módon 
igazolni kell.
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(5) A  jelen § alkalmazása szempontjából külföldi anyakönyvi okira
ton a kiállítás helyének joga szerint a születés, a házasságkötés vagy a halál
eset közhitelű tanúsítására szolgáló eredeti közokiratot kell érteni.

A hazai anyakönyvezés teljesítése

164. §.
(1) A  külföldön történt születés, házasságkötés és haláleset anyakönyvi 

bejegyzésére kizárólag a budapesti V. kerületi anyakönyvvezető illetékes.
(2) A  budapesti V. kerületi anyakönyvvezető a külföldön történt szü

letést, házasságkötést és halálesetet külön erre a célra szolgáló anyaköny
vekbe jegyzi be és a bejegyzésről külön betűsoros névmutatót vezet. Az 
anyakönyvi kötet fedőlapjának külső oldalára a következőket kell felje
gyezni: „A budapesti V. anyakönyvi kerületnek, a külföldön történt szüle
tésekről, (házasságkötésekről, halálesetekről) vezetett anyakönyve

az 19 . . é v i .............. hó . . . napjától,
az 19 . . é v i .............. hó . . . napjáig.

(3) Az anyakönyvbe csak azokat az adatokat szabad bejegyezni, ame
lyeket a külföldi okirat tartalmaz, illetőleg a BM. megállapít. Ha a kül
földi okiratban nincs olyan adat, amelyet az anyakönyv valamelyik rovatába 
be kellene jegyezni, az anyakönyvben a rovatot át kell húzni, kivéve az 
apára vonatkozó adatok hiányában teljesített bejegyzést. A  kiigazításra, az 
újbóli anyakönyvezésre és a házasságon kívül született gyermek anyakönyve
zésére az általános szabályok az irányadók.

(4) A külföldi anyakönyyvezető aláírását, úgyszintén a hitelesítő alá
írásokat és záradékokat nem szabad a magyar anyakönyvbe bejegyezni. Azt. 
hogy az anyakönyvvezető a bejegyzést külföldi okirat alapján teljesítette, 
— a BM. iktatószámának feltüntetésével a „Megjegyzések"  rovatba be kell 
jegyezni.

(3) A  bejegyzést a bejelentésre kötelezett, illetőleg a házastársak és a 
tanúk közreműködése nélkül kell teljesíteni.

Az anyakönyvvezető tennivalói a hazai anyakönyvezés teljesítése után

163. §.
Az anyakönyvvezető a hazai anyakönyvezés teljesítése után is köteles 

mindazokat a tennivalókat elvégezni, amelyeket egyébként az anyakönyvi 
alapbejegyzés teljesítése után el kell végezni.
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NYOLCADIK Ré SZ

ANYAKÖNYVI OKIRATOK, ADATSZOLGÁLTATÁS

X XX III. fejezet 

Anyakönyvi okiratok 
Az anyakönyvi okiratok fajai

166. §.
(1) Az anyakönyvekből a következő okiratok állíthatók ki:
a) anyakönyvi másolat,
b) anyakönyvi kivonat,
c) anyakönyvi értesítés.
(2 ) Az anyakönyvekből kiállított okiratok közokiratok (At. 7. § (1) 

bek.).

Az anyakönyvi okiratok kiállításának általános szabályai

167. §.

(1) Anyakönyvi okiratot az állíthat ki, aki anyakönyvi bejegyzés tel
jesítésére jogosult.

(2 ) Az okiratot az anyakönyv első példánya alapján kell kiállítani. 
Ha az anyakönyv első példánya, vagy abban a vonatkozó bejegyzés meg
semmisült (használhatatlanná vált), az elsőfokú felügyelő közli az illeté
kes levéltárral, hogy kérelem esetén a másodpéldány mely bejegyzéseiről 
állíthat ki anyakönyvi okiratot.

(3 ) Törölt bejegyzésről csak anyakönyvi másolatot szabad kiállítani.
(4 ) Ha az anyakönyvvezetővel közölt időpont alapján a bejegyzést az 

anyakönyvben nem lehet megtalálni, a kutatást ki kell terjeszteni a megadott 
időpont évére, valamint az azt megelőző és követő két-két évre is. Ha a 
kutatás így sem vezet eredményre, a kérelmezőt, illetőleg azt, aki a meg
keresést, vagy utasítást küldte, a kutatás eredménytelenségéről értesíteni kell 
annak közlésével, hogy a kutatás mely évekre terjedt ki.

(3) Az anyakönyvi okiraton az erre a célra szolgáló helyen fel kell 
tüntetni:

a) a megye, a járás, valamint annak az anyakönyvi kerületnek (anya
könyvi kirendeltségnek) a nevét, amelynek anyakönyvéből az okiratot kiál
lítják; ha az anyakönyvet két kötetben vezetik (1. § (2 ) bek.) az anya
könyvi kötet „A ”, illetőleg ,,B" jelzését is,
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b) az okirat kiállításának keltét,
c) a hivatalos bélyegző lenyomatát,
d) az anyakönyvvezető aláírását.
(6) Az anyakönyvi okiratot tintával vagy gépírással kell kiállítani. 

Anyakönyvi okiratot egyszerre több példányban (pl. másolópapírral) kiál
lítani — kivéve az adatszolgáltatás céljaira egyidőben — készítendő érte
sítéseket —, a beírt szöveget helyesbíteni (vakarni, áthúzni, felülírni, be
ékelni, vegyszerrel eltávolítani, stb.) nem szabad.

(7) Az anyakönyvi okirat adatot nem tartalmazó rovataiba vonalat kell 
húzni.

(8) Az anyakönyvvezető köteles az anyakönyvi okiratot a kérelem, a 
megkeresés, illetőleg az utasítás beérkezésétől számított 48 órán belül kiál
lítani és továbbítani. A  posta útján kért anyakönyvi okiratot hivatalból díj- 
átalányozott ajánlott levélben kell postára adni.

Anyakönyvi másolat

168. §.
(1) Az anyakönyvi másolat — a vallásra vonatkozóan az 1952. évig 

teljesített bejegyzés kivételével — az alapbejegyzést, valamint az esetleges 
utólagos bejegyzéseket teljes szövegben, szószerint foglalja magában. A szü
letési anyakönyvi másolatban a születés, a házassági anyakönyvi másolatban 
a házasságkötés, illetőleg a halotti anyakönyvi másolatban a haláleset évét 
és napját betűkkel is ki kell írni.

(2) Anyakönyvi másolatot csak hivatalos megkeresésre, vagy utasításra 
szabad kiadni.

(3) Az anyakönyvi másolatot az 1906. évi december hó 31. napjáig 
vezetett jegyzőkönyvi mintájú

a) születési anyakönyvekből a 17,
b) házassági anyakönyvekből a 18,
c) halotti anyakönyvekből a 19,

az 1907. évi január hó 1. napjától az 1952. évi december hó 31. napjáig 
vezetett rovatos mintájú

d) születési anyakönyvekből a 20,
e) házassági anyakönyvekből a 21,
f) halotti anyakönyvekből a 22,

az 1953. évi január hó 1. napjától vezetett rovatos mintájú
g) születési anyakönyvekből a 23,
h) házassági anyakönyvekből a 24,
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i) halotti anyakönyvekből a 25. számú mintának megfelelő nyomtat
ványon kell kiállítani.

Anyakönyvi kivonat

169. §.
(1 ) Az anyakönyvi kivonat a bejegyzett személyre vonatkozóan az 

anyakönyv szerint a kiállítás időpontjában fennálló állapotot tünteti fel. 
Ezért az anyakönyvi kivonatban csak az abban feltüntetett rovatokat kell 
kitölteni, mégpedig az anyakönyv "Megjegyzések" és az ..Utólagos bejegy
zések" rovatában bejegyzett adatok figyelembevételével. A  születési anya
könyvi kivonatban a születés, a házassági anyakönyvi kivonatban a házas
ságkötés, illetőleg a halotti, anyakönyvi kivonatban a haláleset évét és nap
ját betűkkel is ki kell írni.

(2 ) Az anyakönyvi kivonatnak a „Megjegyzések és utólagos bejegyzé
sek" rovatába — a vonatkozó anyakönyvi bejegyzés szószerinti szövegével 
— az alábbi adatokat szabad csak bejegyezni:

a) a születési anyakönyvi kivonatba: 
a külföldi állampolgárságot,

a 78. § (3) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben az örökbe
fogadást,
a halálesetet,
a házasságkötés, illetőleg a házasság megszűnése folytán beállott név
változást,
b) a házassági anyakönyvi kivonatba: 

a külföldi állampolgárságot,
a gyermek családi nevét, 
a házastárs halálát,
a házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását, 
a feleség névváltozását a házasság megszűnése folytán,
c) a halotti anyakönyvi kivonatba: 
a külföldi állampolgárságot,
a holtnaknyilvánítást, továbbá a bírói határozattal megállapított halál
eset esetén a bejegyzésnek erre vonatkozó szövegét.
(3 ) Az anyakönyvbe régebben bejegyzett címeket, rangokat (pl. vitéz, 

gróf, kormányfőtanácsos) az anyakönyvi kivonatban feltüntetni nem szabad, 
a foglalkozásként régebben bejegyzett megbélyegző, sértő foglalkozások he
lyett pedig társadalmi rendünk szempontjából kifogás alá nem eső, azonos 
értelmű megjelölést kell bejegyezni (pl. cseléd helyett: háztartási alkalma-
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zott, mezőgazdasági cseléd helyett: mezőgazdasági munkás, hivatali szolga 
helyett: hivatalsegéd, inas és tanonc helyett: ipari vagy kereskedelmi tanuló).

(4) Ha a születési anyakönyvben a gyermek családi neve még nincs 
bejegyezve, a kivonatba a gyermeket az anyja nevén kell bejegyezni. Ha 
a születési anyakönyvben az utónév bejegyzésére szolgáló rovatban ,,még 
nincs megállapítva” szavak vannak bejegyezve, a kivonatba az utónév he
lyére a következőket kell bejegyezni: „Utóneve még nincs megállapítva.”

(5) Magánfél részére csak anyakönyvi kivonat állítható ki.
(6 ) Anyakönyvi kivonatot kell kiállítani:
a) a születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezése alkal

mával,
b) kérelem alapján, ha az illetéket bélyeggel lerótták, vagy ha illeték- 

mentes kivonat kiadásának van helye,
c) hivatalos megkeresésre vagy utasításra.
(7) Az anyakönyvi kivonatot:
a) a születési anyakönyvből a 26,
b) a házassági anyakönyvből a 27,
c) a halotti anyakönyvből a 28. számú mintának megfelelő nyomtatvá

nyon kell kiállítani.
(8 ) Az anyakönyvi kivonatok — anyakönyvi nemenként elkülönítve, 

ezen belül külön illetékmentes és külön illetékköteles — tömb formában 
kerülnek forgalomba és sorozat, valamint sorszámmal vannak ellátva. A  ki
vonat tőszelvénnyel kapcsolódik a tömbhöz. A  tőszelvényt a kivonat kiadása, 
illetőleg elküldése előtt ki kell tölteni.

(9) A  tévesen kiállított kivonatot nem szabad a tőszelvényről letépni, 
hanem azt két egymást keresztező vonallal át kell húzni, és ráírni „Érvény
telen”. Ezt a megjegyzést az anyakönyvvezető keltezi és aláírja. A tőszel
vényeket és az esetleg elrontott kivonati nyomtatványokat tartalmazó tömböt 
az irattárban meg kell őrizni.

Illetékmentes anyakönyvi kivonat kiállítása a bejelentő és a házasulok részére
170. §.

(1 ) Minden anyakönyvi bejegyzésről egy példányban a Népköztársa
ság címerét feltüntető, alapnyomással ellátott, illetékmentes anyakönyvi ki
vonatot kell kiállítani. A kivonat kiadását a betűsoros névmutató vonatkozó 
bejegyzésénél a „Megjegyzések” rovatba a kivonat sorozat- és sorszámának 
és a kiadás keltének megjelölésével fel kell jegeyzni. Ha az 1953. január 1-e 
előtti anyakönyvi bejegyzésről illetékmentes kivonatot még nem adtak ki. első- 
ízben illetékmentes kivonatot kell kiadni.
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(2 ) Fia a születést, illetőleg a halálesetet intézet jelentette be, az ille
tékmentes anyakönyvi kivonatot a bejegyzéssel egyidejűleg hivatalból díj- 
átalányozott ajánlott küldeményként az anya, haláleset esetén pedig az élet
ben lévő házastárs vagy szülő részére kell megküldeni. Az 1953. január 1-e 
előtti

a) születési anyakönyvből csak a bejegyzett személynek, a bejegyzett 
személy apjának vagy anyjának, illetőleg örökbefogadás esetén az örökbe
fogadó apának vagy anyának,

b) házassági anyakönyvből csak a férjnek vagy a feleségnek,
c) halotti anyakönyvből csak a házastársnak vagy a meghalt személy 

apjának, vagy anyjának (örökbefogadó apának vagy anyának), vagy gyer
mekének szabad illetékmentes kivonatot kiadni.

(3 ) Ha az anyakönyvben szereplő adatokban az illetékmentes kivonat 
kiadása után változás következett be, a kivonatot be kell vonni és helyette 
új illetékmentes kivonatot kell kiadni. A  bevont kivonatot a 169. § (9 ) be
kezdésében meghatározott módon érvényteleníteni kell és az újólag kiadott 
kivonat tőszelvényéhez fűzve meg kell őrizni. Ha a fél a korábban kiadott 
illetékmentes kivonatot visszaszolgáltatni nem tudja, a jelen § alapján új 
illetékmentes kivonatot kiadni nem szabad.

(4 ) A  hatóságok és szervek a jelen § alapján kiadott illetékmentes k i
vonatot nem tarthatják vissza, hanem a szükséges adatok kijegyzése után
kötelesek azt a félnek azonnal visszaadni. (A t. 12. § (2 ) bek.)

Anyakönyvi kivonat postai úton való beszerzése

171. .§.

(1 ) Anyakönyvi kivonat kiállítását postai úton a 29. számú mintának 
megfelelő levelezőlapon lehet kérni. A  levelezőlapon illetékmentes és illeték- 
köteles kivonat egyaránt kérhető. Illetékköteles kivonat kérése esetén az ille
téket a levelezőlapnak erre a célra szolgáló részén illetékbélyeggel kell leróni. 
Az illetékbélyeggel ellátott levelezőlapot ajánlott küldeményként kell feladni. 
A  felvételt a posta a levelezőlap alján lévő feladóvevényen ismeri el.

(2 ) Ha az illeték lerovása nem történt meg, a hiány pótlására a kérel
mezőt az 1210. raktári számú — ajánlott küldeményként feladott — vála- 
szos levelezőlapon fel kell hívni. Ebben az esetben az illetéket a válasz
lapon lehet bélyeggel leróni. A lerovás elismerése az (1 ) bekezdés szerint 
történik.

(3) Ha az illeték szabályszerűen le van róva, a jelen § alapján ki
állított anyakönyvi kivonatra a következő szövegű záradékot kell rávezetni: 
,,Az illeték a 10/1955. (T.K. 42.) BM. sz. utasítás alapján leróva.”
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(4) Ha a 167. § (4) bekezdésének rendelkezése szerint folytatott kuta
tás nem vezet eredményre, az anyakönyvvezető megkeresi a budapesti V. 
kerületi tanács végrehajtóbizottságának pénzügyi osztályát a bélyeggel lerótt 
illeték visszautalása iránt, és ezt a kérelmezővel közli. A  felülbélyegzett 
illetékbélyeg mellett a visszautalás iránt tett intézkedése időponját a követ
kező szöveg szerint fel kell jegyezni: „Visszautalás iránt intézkedtem 195 . . 
h ó ..................nap”, majd a feljegyzést alá kell írni.

(5) Ha az anyakönyv első példánya vagy a vonatkozó bejegyzés meg
semmisült (használhatatlanná vált), a kérelmet tartalmazó levelezőlapot az 
illetékes levéltárhoz kell továbbítani és erről az érdekeltet értesíteni kell.

Anyakönyvi értesítés

172. §.
(1) Az anyakönyvi értesítés az anyakönyvbe bejegyzett lényeges ada

tokat tartalmazza.
(2 ) Az anyakönyvi értesítést csak hivatalos adatszolgáltatás céljára 

vagy hivatalos megkeresésre (utasításra) szabad kiadni. Anyakönyvi értesí
tést kell kiadni akkor is, ha a hatósági megkeresésből vagy utasításból nem 
tűnik ki kifejezettenl, hogy az másolat, kivonat vagy értesítés kiállítására 
irányul-e.

(3 ) Az anyakönyvi értesítést
a) születési anyakönyvekből a 30,
b) házassági anyakönyvekből a 31,
c) halotti anyakönyvekből a 32. számú mintának megfelelő nyomtat

ványon kell kiállítani. A nyomtatványnak csak azokat a rovatait kell kitöl
teni, amelyekre vonatkozóan az anyakönyvvezetőnek adatokat kell szolgál
tatnia.

(4 ) Az adatszolgáltatás céljára kiállított értesítéseket — elküldésük 
időpontjában, anyakönyvi nemenként elkülönítve — be kell jegyezni a 45. 
számú mintának megfelelő nyilvántartó jegyzékbe. A nyilvántartó jegyzékbe 
fel kell jegyezni:

a) az első rovatba: annak az anyakönyvi bejegyzésnek folyó és évszá
mát, amelyről az értesítést kiállították,

b) a második rovatba: az értesítés elküldésének időpontját (amennyiben 
az ott felsorolt szervek valamelyikének nem kell értesítést küldeni, azt a 
rovatot ki kell húzni),

c) a harmadik rovatba: az esetleges megjegyzéseket.
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Az anyakönyvi okiratok kiállítása külföldre továbbítás céljára

173. §.
(1) Külföldi hatóság és külföldi lakos részére anyakönyvi okiratot csak 

a BM. állíthat ki. A  kérelmet, illetőleg a megkeresést a bejegyzés szerint 
illetékes anyakönyvvezetőnél lehet előterjeszteni. A  szóban előterjesztett kérel
met jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(2 ) Ha az anyakönyvvezetőtől külföldre való továbbítás céljára anya
könyvi okirat kiállítását kérik, a kérelmet, illetőleg a jegyzőkönyvet és annak 
mellékleteit (levél, illetékbélyeg, stb.) — az anyakönyvi másolattal együtt — 
a Belügyminisztériumba kell felterjeszteni.

X X X IV . fejezet 

Anyakönyvi adatszolgáltatás 
Adatszolgáltatás más anyakönyvi kerületek részére

174. §.

(1) Ha az anyakönyvbe teljesített valamely alapbejegyzés vagy utó
lagos bejegyzés alapján más anyakönyvi kerületben vezetett anyakönyvbe is 
kell utólagos bejegyzést teljesíteni, az anyakönyvvezető köteles a bejegy
zésről annak teljesítésével egyidejűleg az alábbi bekezdések rendelkezései
nek megfelelően értesítést kiállítani. Az értesítéseket hetenként összegyűjtve 
a hét első munkanapján kell az utólagos bejegyzésre illetékes anyakönyvvezető 
részére megküldeni.

(2 ) A  születési anyakönyv vezetője köteles a házassági anyakönyv veze
tőjének értesítést küldeni:

a) a gyermek nevének bejegyzéséről, ha a gyermek házasságban élő 
szülőktől származott és családi neveként a 66. § (2 ), (4) vagy a (6 ) be
kezdése értelmében az apa családi nevét jegyezték be,

b) a születési anyakönyvbe bejegyzett névváltozásról (az esetleges új 
alapbejegyzésekről kiállított másolattal), ha az iratokból kitűnik, hogy a 
névváltozással érintett személy házasságot kötött és az is megállapítható, 
hogy hol kötött házasságot — kivéve a 77. § a) és f) pontjaiban megba
tározott eseteket,

c) az előző pontok értelmében közölt adat kiigazításáról.
(3 ) A  házassági anyakönyv vezetője köteles a születési anyakönyv 

vezetőjének értesítést küldeni a nő új nevéről:
a) ha a feleség a házasság tartama alatt a házassági viszonyra utaló 

toldással a férje nevét viseli,
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b) ha a bíróság a házasságot felbontja (érvénytelenné nyilvánítja) és 
ezzel kapcsolatban a feleség neve megváltozik,

c) ha a bíróság a volt férje nevét viselő nőt férje nevének viselésétől 
eltiltotta,

d) az előző pontok értelmében közölt név kiigazításáról.
(4) A  halotti anyakönyv vezetője köteles a születési, valamint a 132. 

§ (1) bekezdésében említett esetben a házassági anyakönyv vezetője részére 
értesítést küldeni:

a) a haláleset bejegyzésének folyószámáról, a haláleset helyéről és ide
jéről, ha a házasság a halálesettel szűnt meg,

b) az a) pont értelmében közölt valamelyik adat kiigazításáról,
c) a haláleset bejegyzésének törléséről.

Adatszolgáltatás a levéltár részére

175. §.
(1) A  másodpéldánynak a levéltárba történt megküldése után az anya

könyv első példányában teljesített utólagos bejegyzésekről — azokat havon
ként összegyűjtve — minden hó 8. napjáig a levéltár részére értesítést kell 
küldeni. Ha a gyermek apjának (képzelt apjának) adatait a gyermek szüle
tésének anyakönyvezése után állapították meg. (70. § (3 ) bek.) a bejegyzés
ről anyakönyvi másolatot kell küldeni.

(2 ) A  tévesen megkezdett, de be nem fejezett utólagos bejegyzésekről 
(50. § (3 ) bek.) a levéltár részére értesítést küldeni nem kell.

(3 ) Ha az (1) bekezdésben említett időközben az anyakönyvbe utó
lagos bejegyzést nem teljesítettek, a levéltár részére nemleges jelentést kell 
küldeni.

Adatszolgáltatás a honvédelmi szervek részére

176. §.

(1 ) Az anyakönyvvezető a tizennyolc és ötven év közötti korban lévő 
férfiakra vonatkozó, a (3), (5 ) és a (6) bekezdésben meghatározott anya
könyvi bejegyzésekről — közvetlenül a bejegyzés teljesítése után — értesí
tést köteles kiállítani. Az értesítéseket a (3) és a (6 ) bekezdésben meghatá
rozott esetekben hetenként összegyűjtve, minden hét első munkanapján, az
(5) bekezdésben meghatározott esetben pedig közvetlenül a bejegyzés után 
a fél lakhelye szerint illetékes BM. járási (városi, városi kerületi) osztálya
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(kapitánysága) mellett működő katonai nyilvántartó szervnek kell megküldeni. 
E rendelkezés alkalmazása szempontjából tizennyolc, illetőleg ötven évesnek 
azt a férfit kell tekinteni, aki a (3 ), (5 ) és a (6) bekezdésben meghatá
rozott bejegyzés teljesítése évében tizennyolcadik, illetőleg ötvenedik élet
évét betöltötte vagy betölti.

(2) Az előző bekezdésben említett adatszolgáltatási kötelezettség nem 
áll fenn a Néphadsereg hivatásos és tényleges szolgálatot teljesítő tagjaira 
vonatkozó anyakönyvi bejegyzésekkel kapcsolatban.

(3 ) A  30. számú minta szerinti értesítést az anyakönyvvezető a követ
kező esetekben állítja ki:

a) a születés utólagos anyakönyvezése,
b) a külföldön történt születés hazai anyakönyvezése,
c) a családi vagy utónévben bekövetkezett változás feljegyzése, vala

mint a családi vagy utónevet illetőleg születési adatot (életkort) érintő kiiga
zítás esetében.

(4) A  (3) bekezdés c) pontja esetében az értesítés hátlapján fel kell 
tüntetni a családi vagy utónévben beállott változásra, illetőleg a kiigazításra 
vonatkozó anyakönyvi bejegyzés teljes szövegét.

(3) A  32. számú minta szerinti értesítést állít ki az anyakönyvvezető 
a tizennyolc és ötven év közötti korban lévő férfi halála vagy jogerős bírói 
ítélettel történt holtnaknyilvánítása alapján teljesített anyakönyvi bejegy
zésről.

(6) Újból való anyakönyvezés esetén az anyakönyvvezető az (1 ) be
kezdésben meghatározott értesítési kötelezettségét a 42. számú minta szerinti 
nyomtatványon teljesíi.

Adatszolgáltatás a külföldieket ellenőrző szervek részére

177. §.
(1 ) Az anyakönyvvezető külföldi állampolgár születésének, házasság- 

kötésének vagy halálesetének anyakönyvezésével egyidejűleg köteles a be
jegyzésről értesítést kiállítani.

(2 ) Az értesítéseket a hét első munkanapján. Budapesten a Külföldie
ket Ellenőrző Országos Központi Hivatalnak (KEOKH), egyéb helyeken 
pedig a külföldi állampolgár lakóhelye szerint illetékes BM. megyei főosztály 
(főkapitányság) KEOKH. előadójához kell megküldeni.

(3 ) Az értesítés hátlapján fel kell tüntetni a külföldi állampolgárságra 
vonatkozóan az anyakönyvbe bejegyzett adat teljes szövegét.
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Anyakönyvi másolat felterjesztése a Belügyminisztériumba külföldi 
állampolgárokról

178. §.
Az anyakönyvvezető külföldi állampolgár születésének, házasságköté

sének, vagy halálesetének anyakönyvezésével, továbbá az arra vonatkozó 
utólagos bejegyzések (kiigazítások) teljesítésével egyidejűleg köteles a be
jegyzésről anyakönyvi másolatot kiállítani. A  másolatokat havonként össze
gyűjtve minden hó 8. napjáig az első és a másodfokú felügyelő útján a 
Belügyminisztériumba kell felterjeszteni.

Adatszolgáltatás a Központi Statisztikai Hivatal részére

179. §.
(1) Az anyakönyvvezető köteles a Központi Statisztikai Hivatal részére 

népesedésstatisztikai adatokat szolgáltatni. A  statisztikai lapokat az anya
könyvi bejegyzés előtt kell kiállítani és azokat havonta összegyűjtve minden 
hó 8. napjáig (Budapesten hetenként összegyűjtve minden hát első munka
napján) kell az illetékes járási (városi) statisztikai felügyelőségnek (Buda
pesten igazgatóságnak) megküldeni.

(2) A  statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat 
a Központi Statiszikai Hivatal elnöke a belügyminiszterrel egyetértésben 
külön utasításban állapítja meg.

Adatszolgáltatás a gyámhatóság részére

180. §.
(1) Ha a gyermek születését az apa adatai nélkül anyakönyvezték, 

az anyakönyvvezető köteles a bejegyzésről közvetlenül az anyakönyvezés 
után értesítést kiállítani.

(2) Ha az apa adatait a születés anyakönyvezése után bejegyezték a 
születési anyakönyvbe, a bejegyzésről azonnal ki kell állítani az értesítést. 
(Képzelt apa bejegyzéséről értesítést kiállítani nem kell.) Az értesítés hátlapján 
fel kell tüntetni, hogy az apa adatait milyen jogcímen, mely hatóság milyen 
számú okirata alapján jegyezték be az anyakönyvbe (pl. ,,Teljes hatályú apai 
elismerő nyilatkozat. Téti anyakönyvvezető 952—60/1953. sz." , vagy „Siófoki 
járásbíróság 12/1953. számú ítélete”, vagy ,,A szülők utólagos házasságkö
tése Dombóváron, 1954. október 1-én ).

(3) Az előző bekezdések értelmében kiállított értesítéseket hetenként 
összegyűjtve minden hét első munkanapján kell az illetékes gyámhatóság 
részére megküldeni. Ha az illetékes gyámhatóság nem állapítható meg, az

—  100 —

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /106



értesítést az anyának a gyermek születési anyakönyvébe bejegyezett lakó
helye szerint illetékes gyámhatósághoz kell továbbítani.

Adatszolgáltatás az Országos Nyugdíjintézet (ONYI) részére

181. §.

(1) Az anyakönyvvezető az anyakönyvezéssel egyidejűleg értesítést köte
les kiállítani:

a) a bármely jogcímen (öregségi, rokkantsági, özvegyi nyugdíj, árva
ellátás, baleseti járadék, hadigondozási járadék, stb.) ellátásban részesülő 
személy haláláról és

b) az ellátásban részesülő özvegy vagy elvált nő újabb házasságköté
séről.

(2 ) Az értesítés hátlapjára az abban foglalt adatokon kívül fel kell 
még jegyezni:

a) haláleset esetén az elhalt születésének idejét (év, hó. nap) és any
jának nevét,

b) özvegy, illetőleg elvált nő házasságkötése esetén a nő születésének 
idejét (év, hó, nap) és előző férjének nevét.

c) amennyiben a bejelentő közölni tudja, az ONYI nyugdíjfolyósítási 
törzsszámát (a nyugdíjkifizetési szelvényről lehet megállapítani).

(3 ) Az értesítést hetenként összegyűjtve a hét első munkanapján kell 
postára adni az Országos Nyugdíjintézet címére.

Adatszolgáltatás az egészségügyi és az oktatási szervek részére

182. §.

(1) Az anyakönyvvezető köteles az előző év október hó 1. napjától 
a folyó év március hó 31. napjáig terjedő időben született gyermekről június 
25. és 30. napja között, a folyó év április hó 1. napjától szeptember hó 30. 
napjáig terjedő időben született gyermekekről pedig december hó 26. és 31. 
napja között.  Védőoltási kimutatás"-t küldeni a gyermek anyja lakóhely 
szerinti illetékes tanács végrehajtóbizottságához.

(2 ) A szükséges nyomtatványokat (úgyszintén a 75. § e) pontjában 
említett ,,Oltási lap" -okat) községekben a járási tanács egészségügyi cso
portja, városokban a városi (városi kerületi) tanács egészségügyi osztálya 
(csoportja) bocsátja az anyakönyvvezető rendelkezésére.

(3 ) Az anyakönyvvezető — az anyakönyvi felügyelő utasítása alapján 
— az oktatási szervek megkeresésére a tanköteles korú gyermekek megálla-
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pítása céljából engedélyezi, hogy a születési anyakönyv alapján kimutatást 
készíthessenek.

KILENCEDIK RÉSZ 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

X X X V . fejezet 

Anyakönyvek másodpéldánya 
Az anyakönyvi másodpéldány — nyomtatványok

183. §.
(1) Az anyakönyvekről másodpéldányt kell készíteni (At. 10. §).
(2) A  másodpéldány céljaira az első példánnyal azonos nyomtatványt 

kell használni. A  nyomtatványokat az anyakönyvvezető oldalanként meg
számozza. A  már kitöltött nyomtatványokat bekötés, vagy összefűzés nélkül, 
kemény táblák közé helyezve az anyakönyvekkel együtt kell őrizni.

Bejegyzés a másodpéldányba

184. §.
(1) Az anyakönyv másodpéldányába — a (2) bekezdésben meghatá

rozott kivétellel — szóról-szóra be kell vezetni mindazokat a bejegyzéseket 
(az apára vonatkozó adatok hiányában teljesített bejegyzéseket is), ame
lyeket az első példány tartalmaz. Az aláírásokat az ,,sk” (sajátkezűleg) 
betűk hozzáírásával kell bejegyezni. A  kézjegyeket a név előtt keresztvo- 
nással (X ) kell feltüntetni.

(2 ) Az első példányban az alapbejegyzés lezárása előtt és az utóla
gos bejegyzés aláírása előtt helyesbített hibás szöveg helyett a helyesbített 
szöveget kell bevezetni a másodpéldányba. Ilyen esetben az alapbejegyzés 
aláírások rovata alján meg kell jegyezni : "Helyesbített szöveg’' és ezt a meg
jegyzést alá kell húzni. A  tévesen megkezdett, de be nem fejezett bejegy
zéseket a másodpéldányba nem szabad bevezetni.

(3) A  másodpéldányban elkövetett leírási hibát az ,,Utólagos bejegy
zések'’ rovatban kell helyesbíteni. A  helyesbítést az anyakönyvvezető alá
írja. (Pl. Az első példány szerint a gyermek utóneve helyesen István. 1933. 
ápr. 7. Nagy Dezső aktő).

(4 ) Az első példányban foglalt bejegyzéseket lehetőleg az első pél
dányba való bejegyzés napján, de legkésőbb egy hónapon belül a másod- 
példányba át kell vezetni.
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A másodpéldány hitelesítése és felterjesztése

185. §.

(1) Az anyakönyvvezető a másodpéldányba bevezetett bejegyzéseket 
az év végén gondosan összeegyezteti az első példányban foglalt bejegyzé
sekkel; ennek megtörténte után a másodpéldányt — az elsőpéldány lezá
rására vonatkozó szabályok szerint — a következő példának megfelelő szö
veggel lezárja és hitelesíti: ,,Az 1965. évi születési (házassági, halotti) 
másodpéldányát — az elsőpéldánnyal egyezően — 100 (száz) alapbejegy
zéssel lezárom és hitelesítem.” Ezt követően a záradékot az anyakönyvvezető 
keltezi és aláírja.

(2 ) A hitelesített másodpéldányt a következő év január hó 31. napjáig 
fel kell tereszteni az elsőfokú felügyelőhöz.

A másdpéldány felülvizsgálata és levéltári őrizete

186. §.

(1) Az elsőfokú felügyelő a felterjesztett másodpéldányokat megvizs
gálja abból a szempontból, hogy azok elkészítése és hitelesítése megfelelően 
történt-e.

(2 ) Az átvizsgálás, illetőleg a szükséges helyesbítések és pótlások meg
történte után a másodpéldányt a következő záradékkal kell ellátni:

"Átvizsgáltam.

K e lt .........................19 . . .  évi . . .  hó . . . napján.

P. H. járási — városi — városi
kerületi anyakönyvi felügyelő”

(3 ) A (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően záradékolt másodpél
dányt március hó 31. napjáig meg kell küldeni az anyakönyvi kerület szék
helye szerint illetékes levéltárnak (Át. 10. § ).

A levéltárnak az anyakönyvekkel kapcsolatos feladatai

187. §.

A  levéltárnak az anyakönyvekkel kapcsolatos feladatait az oktatásügyi 
miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben külön utasításban szabályozza.
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X X X V I. fejezet

Az elveszett és használhatatlanná vált anyakönyvek pótlása 
Az egyik anyakönyvi példány pótlása

188. §.
(1) Ha az anyakönyv első példánya elvész vagy használhatatlanná 

válik, erről az elsőfokú felügyelőhöz jelentést kell tenni. Az elsőfokú fel
ügyelő — szükség esetén a rendőrség bevonásával — kivizsgálja az elve
szés, illetőleg használhatatlanná válás körülményeit. Bűncselekmény esetén 
jelentést kell tennie a megyei (budapesti) főkapitányságnak.

(2) Az elsőfokú felügyelő jelentése alapján a másodfokú felügyelő a 
levéltárban őrzött másodpéldányról hiteles másolatot készíttet és azt meg
küldi az anyakönyvvezetőnek (at. 10. §).

(3) Abban az esetben, ha a levéltárban őrzött másodpéldány vész el 
vagy válik használhatatlanná, a levéltár vezetője erről a másodfokú felügye
lőt értesíti. A  másodfokú felügyelő intézkedik, hogy az anyakönyvvezető az 
első példány alapján a másodpéldányt újból készítse el és átvizsgálás végett 
az elsőfokú felügyelőhöz terjessze fel. Az elsőfokú felügyelő átvizsgálás és 
hitelesítés után a másodpéldányt megküldi a levéltárnak.

(4) Ha a levéltárba még be nem került másodpéldányfüzetek vesznek 
el, vagy válnak használhatatlanná, a másodpéldányfüzetek újból való elké
szítéséről az anyakönyvvezető gondoskodik.

Az anyakönyv mindkét példányának pótlása

189. §.
(1) Ha az anyakönyv mindkét példánya elveszett vagy használhatat

lanná vált, az anyakönyvet újból össze kell állítani.
(2) Az anyakönyv pótlásához szükséges adatok összegyűjtésére össze

állító bizottságot kell alakítani. A  bizottság elnöke az elsőfokú felügyelő 
titkára az anyakönyvvezető, tagjait — szükséges számban — az elsőfokú 
felügyelő megkeresésére a községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó
bizottságának elnöke jelöli ki a végrehajtóbizottság tagjai közül.

(3) A bizottság az anyakönyvek újbóli összeállításához szükséges ada
tok összegyűjtését kórházi, szülőotthoni, katonai, statisztikai, más hatósági, 
iskolai, stb. iratok felhasználásával, a lakosság birtokában lévő anyakönyvi 
iratok beszolgáltatásának megszervezésével, egyes érdekeltek megidézésével, 
szükség esetén házról-házra menve minden érdekelt meghallgatásával hajtja 
végre.
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(4 ) Az adatgyűjtés befejezése után a bizottság a hiányzó anyakönyv 
tervezetét a beszerzett adatok alapján időrendben összeállítja. majd az új 
anyakönyv tervezetét a tanácsházán harminc napra közszemlére teszi; ez 
alatt az idő alatt az anyakönyvet bárki megtekintheti és a téves bejegyzés 
miatt felszólalhat. A  felszólalások felett — szükség esetén bizonyítási eljá
rás után — az elsőfokú felügyelő határoz. A  határozata ellen a 24. §-ban 
meghatározott fellebbezésnek van helye.

(5) Ha a fellebbezés során a felszólalásnak helyt adtak, az anyakönyv 
tervezetét a döntésnek megfelelően helyesbíteni kell.

(6 ) A  (4) bekezdésben megállapított határidő eltelte, illetőleg a fel
szólalások elbírálása után az új anyakönyvet az összeállított és esetleg he
lyesbített tervezet alapján el kell készíteni. Az új anyakönyvet az elsőfokú 
felügyelő lezárja és hitelesíti olyképpen, hogy az anyakönyv fedőlapjának
belső oldalára a következő szöveget vezeti rá: "A ..................... anyakönyvi
kerület születési (házassági, halotti) anyakönyve . . . . . .  évfolyamának
mindkét példánya elveszett (megsemmisült). Ezt az új első példányt az Au. 
189. §-a alapján alakított bizottság állította össze. Az új anyakönyv első 
példányát..................la p p a l ........................ bejegyzéssel lezárom és hitelesítem.
K e lt ..................... 19 . . é v i ................. hó . . . n ap ján .................járási (városi,
városi kerületi) anyakönyvi felügyelő”

(7) Az új anyakönyv első példányát az anyakönyvvezetőnek kell át
adni

(8 ) A  másodpéldány elkészítése tekintetében a 183— 186. §-ok rendel
kezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

X X X V II. fejezet

Betűrendes névmutatók és nyilvántartások
A betűrendes névmutatók vezetésére vonatkozó általános szabályok

190. §.
(1) A  születési anyakönyv mellett a 34., a házassági anyakönyv mel

lett a 35., a halotti anyakönyv mellett a 36. számú mintának megfelelő 
betűrendes némutatót kell vezetni.

(2 ) A  névmutatókban minden személy családi és utónevét, akire vonat
kozóan az alapbejegyzést teljesítették, a családi név kezdőbetűjének megfe
lelően az alapbejegyzés után azonnal be kell jegyezni. Be kell jegyezni ezen
felül az anyakönyvi bejegyzés évszámát és folyószámát, továbbá a születési 
névmutatóba a gyermek anyja, a házassági névmutatóba a másik házastárs, 
a halotti névmutatóba pedig a meghalt személy anyjának nevét is.
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(3) Egy kötetben több évre terjedő névmutatót is lehet vezetni. Az 
utólag bevezetésre kerülő nevek számára a névmutatóban minden év végén 
az összes betűnél elégséges számú rovatot üresen kell hagyni.

(4) Ha a születést, a házasságkötést vagy a halálesetet nem abban az 
évben jegyezték be az anyakönyvbe, amelyben az történt, a bejegyzést mind
két évi névmutatóba be kell vezetni.

A betűrendes névmutatók vezetésére vonatkozó különös szabályok

191. §.

(1) Olyan személyre vonatkozó bejegyzést, akinek kettős családi neve 
van az anyakönyvbe bejegyezve, mindkét név alatt be kell vezetni a névmu
tatóba. Az azonos családnevűeknél megkülönböztetésül használt és az anya
könyvbe is bejegyzett jelzőket, mellékneveket vagy egyéb megjelöléseket — 
úgy, ahogy azt az anyakönyvbe bejegyezték — a év mellett be kell a név
mutatóba is vezetni.

(2) A  családi név megváltozása esetén a bejegyzést az új családi név
vel ismét be kell vezetni a névmutatóba. Az új nevet a régi névnél is fel 
kell tüntetni a ,, Megjegyzés” rovatba. Az utónév megváltozását csak a régi 
névnél kell a ..Megjegyzés" rovatba bejegyezni.

(3) Ha a születési anyakönyvben a gyermek családi neve még nincs 
bejegyezve (70. §), a születést az anya családi neve alatt kell a névmuta
tóba bejegyezni. Ha a gyermek családi neve az apa adatainak bejegyzése 
után megváltozik, a bejegyzést az új családi név alatt is be kell a névmu
tatóba vezetni.

(4) A  házasságkötést mind a férj neve, mind a feleség leánykori neve 
alatt be kell vezetni a névmutatóba.

(3) A  halotti névmutatóba azoknak a férjes, özvegy és elvált nőknek 
a halálára vonatkozó bejegyzést, akik a férjük nevét viselték, mind a fér
jük neve, mind leánykori nevük alatt be kell jegyezni. Olyan halottra vonat
kozó bejegyzést, akinek a személyazonossága nem á l l apítható meg, ..Névte
len” megjelöléssel az ,,N” betű alatt kell bejegyezni.

(6) Újból való anyakönyvezés esetén az új alapbejegyzésnek megfelelő 
évi névmutatóba is be kell a 190. § (2 ) bekezdésében meghatározott ada
tokat jegyezni. Az új bejegyzésnél a régi bejegyzés folyószámát és új név 
esetén a régi nevet is a ,,Megjegyzés” rovatban fel kell tüntetni, a régi be
jegyzésnél pedig az új folyószám — esetleg az év bevezetésével a korábbi 
bejegyzés folyószámát, szükség esetén évét is, át kell húzni. A  ,,Megjegy
zés” rovatban utalni kell az újból való anyakönyvezés tényére és fel kell 
tüntetni a családi név esetleg bekövetkezett változását is.
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(7 ) Az illetékmentes anyakönyvi kivonat kiadását a névmutató vonat
kozó bejegyzésénél a ,,Megjegyzés" rovatba a kivonat sorozat- és sorszám
nak és a kiadás keltének megjelölésével fel kell jegyezni.

Nyilvántartások
192. §.

(1) Az anyakönyvvezetőkről és az anyakönyvvezetőhelyettesekről, vala
mint azok képesítéséről az elsőfokú felügyelő nyilvántartást köteles vezetni.

(2) Az elhalasztott bejegyzésekről (születés, haláleset) és a szülész
nők bejelentéseiről az anyakönyvvezető nyilvántartást köteles vezetni.

(3) Az apára vonatkozó adatok hiányában teljesített bejegyzéseket 
jegyzékben kell nyilvántartani. A nyilvántartásba be kell vezetni minden olyan 
adatot, amely az anyakönyvbe be van vezetve. Az ,,Egyéb megjegyzések 
rovatban fel kell tüntetni, hogy a hiányzó adatok megállapítása iránt hol. 
milyen szám alatt van eljárás folyamatban. A  bejegyzést a bejelentő és az 
anyakönyvvezető aláírja. A  hiányzó adatoknak az anyakönyvbe való bejegy
zését az ,,Egyéb megjegyzések” rovatban fel kell tüntetni. A  nyilvántartás 
helyesbítésére a 46. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az adatszolgáltatás céljára elküldött értesítéseket az anyakönyv
vezető köteles a megfelelő nyilvántartó jegyzékbe bejegyezni) 172. § (4) 
bek.).

X X X V III. fejezet 

Iratkezelés
Az iratok nyilvántartása.

193. §.
Az anyakönyvi ügyekben keletkezett iratok kezelésére az állami szervek 

iratainak csoportszámos nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket (178/ 
1951. (IX . 30.) M T., 0004—18/1951. I. BM. (BK. 28.) számú rende
letek) az alábbi §-okban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Az iratok száma

194. §.
(1 ) Az anyakönyvi ügyekben keletkezett irat
a) anyakönyvi számot, vagy
b) csoportszámot kap.
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(2 ) Az anyakönyvi szám az ügyre vonatkozó bejegyzés folyószámát 
és évszámát, valamint az anyakönyv megnevezését tartalmazza. A  bejegy
zés folyószámát törni kell a bejegyzés évszámával. (P l. 87/1958. szül.)

(3 ) A csoportszám az állami szervek irataira nézve meghatározott cso
portszámos nyilvántartási rendszernek megfelelő csoportszám és sorszám.

(4) Az intézetben történt születések és halálesetek bejelentését tartal
mazó irat, valamint a házasságkötést megelőző eljárás során készített jegy
zőkönyv nem kap számot. Ezeket az iratokat a tartalmuknak megfelelő be
jegyzés teljesítéséig külön kell kezelni, a bejegyzés teljesítése után pedig 
anyakönyvi számmal kell ellátni és így kell irattárba helyezni. Ha azok 
a felek, akiket a tervezett házasságkötésük előtt az anyakönyvvezető meghall
gatott, a házasságot a meghallgatástól számított hat hónapig nem kötik meg, 
a jegyzőkönyvet csoportszámmal kell ellátni és ez alatt a szám alatt kell 
irattárba helyezni.

(5) A  (4) bekezdés alá nem tartozó iratot érkezése után a csoport
számának megfelelő nyilvántartási lapon nyilvántartásba kell venni és cso
portszámmal kell ellátni. Ezt a számot az irat mindaddig megtartja, amíg 
érdemi elintézést nem nyer és irattárba nem kerül.

Az iratok elhelyezése az irattárban

195. §.
(1) Az anyakönyvi eljárás során keletkezett iratokat elintézésük után
a) az anyakönyvi irattárban vagy
b) a vegyes irattárban kell elhelyezni.
(2) Az anyakönyvi irattárba kerül minden olyan irat, amely anya

könyvi bejegyzésre vonatkozik. Az anyakönyvi irattárban az iratokat három 
külön csoportban kell kezelni: a születési, a házassági és a halotti anya
könyvi iratok csoportjában.

(3) Az anyakönyvi irattárba kerülő minden irat anyakönyvi számot 
kap. Az az irat, amelyet irattárba helyezés előtt csoportszám alatt kezeltek, 
az irattárba helyezéssel egyidejűleg kap anyakönyvi számot. Az utólagos 
bejegyzésre vonatkozó minden iratot az alapbejegyzés anyakönyvi számán 
kell irattározni. Az iratokat az anyakönyvi irattárban mindig az anyakönyvi 
bejegyzés évének és folyószámának megfelelő sorrendben kell kezelni.

(4) Ha olyan iratot kell az anyakönyvi irattárban elhelyezni, amely
nek csoportszáma volt, a csoportszámot át kell húzni és felette fel kell tün
tetni az irat új anyakönyvi számát. Egyidejűleg a nyilvántartólap „Irattári 
feljegyzések” rovatába fel kell jegyezni, hogy az irat az anyakönyvi irattár
ban milyen folyószám alatt van elhelyezve.
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(5 ) Azt az iratot, amely házassági anyakönyvi bejegyzésen kívül más 
anyakönyvi bejegyzésre is vonatkozik, a házassági, azt pedig, amely születési 
és halotti anyakönyvi bejegyzésre vonatkozik, a születési anyakönyvi iratok 
csoportjában kell elhelyezni. Ilyen esetben a születési, illetőleg a halotti 
anyakönyvi irattárba (iratoknál) iratpótló lapot kell elhelyezni és azon kell 
feltüntetni, hogy az irat hol található.

(6 ) A  vegyes irattárba azok az iratok kerülnek, amelyek nem vonat
koznak anyakönyvi bejegyzésre. Ezeket iktatószámuk sorrendjében kell ke
zelni.

Az iratok megtekintése

196. §.
Az anyakönyvi iratok megtekintésére a 27. §-ban foglalt szabályok az 

irányadók.

Iratok kiadása az irattárból

197. §.
Anyakönyvi iratot az irattárból csak hatóság (bíróság) részére — és az 

anyakönyvi felügyelőhatóság kivételével — csak az elsőfokú felügyelő enge
délyével szabad kiadni. Az anyakönyvvezető köteles a hivatalos használatra 
kiadott iratot nyilvántartani és gondoskodni arról, hogy az iratot visszaküldjék.

Iratselejtezés

198. §.
A  selejtezésre a 131 — 10/1952. BM. (B. K. 11. számú utasítás ren

delkezései az irányadók.

X X X IX . fejezet

Keresetindítás gyermektartási ügyben

199. §.
(1) Kiskorút illető tartási követelés érvényesítése iránt a kiskorú lakó

helye szerint illetékes anyakönyvvezető az elsőfokú felügyelő engedélyével 
indíthat a kiskorú érdekében keresetet (Pp. 2. § (2 ) bek.).

(2) A  keresetet a kiskorú szülője (szülei) ellen, ha pedig a szülő 
(szülők) nem él, vagy a kiskorú tartására képtelen, a kiskorú nagyszülői 
ellen kell megindítani. Abban az esetben, ha a kiskorú apja nem állapítható 
meg, a keresetet meg lehet indítani az ellen a férfi ellen is, aki az anyával 
a gyermek fogantatása idejében nemileg érintkezett.
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(3) A  keresetet az előtt a járásbíróság előtt kell megindítani, amelynek 
területén a kiskorú vagy a tartásra kötelezett lakik, illetőleg — belföldi lakó
hely hiányában — tartózkodik. Az írásbeli keresetlevelet eggyel több pél
dányban kell beadni, mint ahány fél a perben érdekelve van.

XL. fejezet

Az anyakönyvi eljárással kapcsolatos illetékszabályok

200. §.
Az anyakönyvi bejegyzések, az anyakönyvi bejegyzésekhez szükséges 

iratok, az anyakönyvi bejegyzésekről a 170. § alapján elsőízben kiadott, vala
mint a személyi igazolvány kiállítása céljára kiadott kivonatok illetékmen
tesek. Az illetékmentességet az okiratokon az illetékszabályoknak megfele
lően fel kell tüntetni.

XLI. fejezet

A nő nevének bejegyzése az 1953. június 1. előtt vezetett anyakönyvbe 
A férjes nő nevének bejegyzése a születési anyakönyvbe

201. § .

(1) Az a férjes nő, aki 1953. évi január hó 1. napja előtt kötött házas
ságot és 1953. június hó 30-ig nem jelentette be, hogy házassága további 
tartama alatt kizárólag leánykori nevét kívánja viselni, bármikor kérheti férje 
után viselt nevének a születési anyakönyvbe való bejegyzését.

(2) Az (1) bekezdés alapján tett bejelentés esetében a születést nyil
vántartó anyakönyvvezető a következő példának megfelelő szöveget vezeti 
be (56. §) a születési anyakönyv 8. rovatába: ..Házasságkötés folytán neve: 
Vadász Tiborné”.

(3) Az a férjes nő. aki az (1 ) bekezdés alapján sem bejelentést nem 
tett, sem kérelmet nem terjesztett elő, az anyakönyvi eljárás során a férje 
nevének viselésére való jogosultságát kétség esetén a házassági és a születési 
anyakönyvi kivonat együttes bemutatásával köteles igazolni.

özvegy nő nevének bejegyzése a születési anyakönyvbe
202. §.

(1) Az az özvegy nő, akinek férje 1953. január 1-e előtt halt meg 
és 1953. június hó 30-ig nem jelentette be, hogy özvegysége tartama alatt 
kizárólag leánykori nevét kívánja viselni, az esetleges újabb házasságkötésig 
bármikor kérheti, hogy születési anyakönyvébe meghalt férje utáni nevét 
jegyezzék be.
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(2 ) Az (1) bekezdés alapján tett bejelentés esetében a születést nyil
vántartó anyakönyvvezető a következő példának megfelelő szöveget vezeti 
be (56. §) a születési anyakönyv 8. rovatába: „Házasságkötése, illetőleg 
férjének halála folytán neve: özv. Miklósi Bálintné

(3 ) Az az özvegy nő, aki az (1) bekezdés alapján sem bejelentést nem 
tett, sem kérelmet nem terjesztett elő, az anyakönyvi eljárás során a férje 
nevének viselésére való jogosultságát kétség esetén a saját születési és férje 
halotti anyakönyvi kivonatának együttes bemutatásával köteles igazolni.

Elvált nő nevének bejegyzése a születési anyakönyvbe
203. §.

(1) Az a nő. akinek házasságát a bíróság az 1953. évi január hó 1. 
napja előtt jogerőre emelkedett ítélettel felbontotta, vagy érvénytelennek 
nyilvánította és az ítéletben a volt férj nevének viselésére feljogosította, a lakó
helye szerint illetékes, vagy a születését nyilvántartó anyakönyvvezetőnél bár
mikor kérheti ennek a születési anyakönyvbe való bejegyzését. A  bejelentést 
jegyzőkönyvbe kell foglalni. Ha a bejelentést nem a születést nyilvántartó 
anyakönyvvezető előtt tették, azt ehhez az anyakönyvvezetőhöz kell továb
bítani.

(2 ) Az (1) bekezdés alapján tett bejelentés esetében a születést nyil
vántartó anyakönyvvezető a következő példának megfelelő szöveget vezeti 
be (56. §) a születési anyakönyv 8. rovatába: „Házasságkötés folytán neve: 
Tóth Miklósné”.

(3) Az a nő, aki az (1) bekezdés alapján nem terjesztett elő kérel
met, a férje nevének viselésére való jogosultságát az anyakönyvi eljárás 
során kétség esetén a saját születési anyakönyvi kivonatának és a jogerős 
bírói ítéletnek együttes bemutatásával köteles igazolni.

TIZEDIK RÉSZ
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY

XLII. fejezet
A személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatok 

Általános rendelkezések
204. §.

(1) Az anyakönyvvezető az 1/1954. (I. 9.) BM. számú rendelet 8. 
§-a értelmében köteles a személyi igazolványba bejegyezni:

a) a születéssel (örökbefogadással),
b) a házasságkötéssel és annak felbontásával,
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c) a halálesettel,
d) a családi jogállás rendezésével,
e) a névváltozással, valamint
f) az anyakönyvi kiigazítással kapcsolatos változásokat.
(2) Az (1 ) bekezdésben említett esetekben a személyi igazolvány tulaj

donosa köteles igazolványát 8 napon belül az anyakönyvi bejegyzést telje
sítő, vagy a lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél bemutatni. Az 
anyakönyvi bejegyzést teljesítő anyakönyvvezető az anyakönyvben feltünte
tett adatok alapján, a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezető anyakönyvi 
kivonat, jogerős bírói határozat, jogerős gyámhatósági határozat, illetőleg a 
BM. által kiállított okirat alapján jegyzi be a változásokat.

(3 ) Az anyakönyvvezető köteles a személyi igazolvány bemutatásakor 
a változást bejegyezni és erről azonnal értesíteni a személyi igazolvány tulaj
donosának állandó lakóhelye szerint illetékes BM. járási (városi, városi kerü
leti) osztályát (kapitányságát) a továbbiakban: illetékes osztály (kapitányság).

(4 ) A személyi igazolványba csak tintával szabad bejegyezni. A be
jegyzést keltezéssel, az anyakönyvvezető aláírásával és az anyakönyvi kerü
let pecsétjével kell ellátni.

(3) Az igazolványba történő bejegyzés alkalmával elkövetett hibákat 
radírozással, vakarással, felülírással, stb. helyesbíteni tilos. Hiba esetén az 
egész bejegyzést egy vízszintes vonallal át kell húzni és utána kell írni: 
„Téves, törlöm”. Ezután a bejegyzést a helyes szöveggel meg kell ismételni. 
Az anyakönyvvezető csak az általa bevezetett adatokat helyesbítheti.

A gyermek születésével (örökbefogadásával) kapcsolatos bejegyzések 
a személyi igazolványba

205. §.
(1) A  gyermek adatait be kell jegyezni:
a ) *elsősorban a szülők (örökbefogadó szülők),
b) ha a gyermek apja még nincs megállapítva, csak az anya,
c) ha a bíróság jogerős ítéletével az egyik szülő szülői felügyeletét 

megszüntette, vagy az egyik szülő szülői felügyelete szünetel, akkor csak 
a másik szülő,

d) ha egyik szülő sem él, vagy ha egyik szülő sem gyakorolja a szülői 
ielügyeletet, akkor a gyermek gyámjának személyi igazolványába.

(2 ) A  gyermek adatai közül a családi és utónevét, valamint a szüle
tési helyét és idejét (év, hónap, nap) kell a személyi igazolvány anyakönyvi 
részének a 16 éven aluli gyermekek bejegyzésére szolgáló rovatába beje
gyezni.
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(3 ) Örökbefogadás esetén az örökbefogadott gyermek adatait az örök- 
beadók személyi igazolványából az örökbefogadási jogviszony megszűnése 
esetén pedig az örökbefogadók személyi igazolványából törölni kell. A tör
lés a gyermek nevének, a törlés okának és a törlés tényének az igazolvány 
"Anyakönyvi rész. Változások" című lapjára való feljegyzésével történik. 
(P l. Kis Péter nevű gyermek adatait örökbefogadás következtében törlőm.)

(4 ) Az anyakönyvvezető a gyermek adatainak a személyi igazolványba 
történt bejegyzéséről a 38., a személyi igazolványból történt törléséről pedig 
a 41. számú mintának megfelelő nyomtatványon értesíti az igazolvány tulaj
donosának állandó lakóhelye szerinti illetékes osztályt.

(3) Ha a személyi igazolvánnyal még nem rendelkező 16 éven aluli 
nőnek gyermeke születik, a gyermek születését csak az apa személyi iga
zolványába kell bevezetni; ha az anya nem él házassági kötelékben a gyer
mek születéséről az anyakönyvvezető — 38. számú mintának megfelelő 
nyomtatványon — csak az anya állandó lakóhelye szerint illetékes osztályt 
(kapitányságot) értesíti.

(6 ) Az újszülött gyermek részére adatainak az anya, amennyiben az 
anya nem él, vagy személyi igazolvánnyal nem rendelkezik, az apa, illetőleg 
a gyám személyi igazolványába tarténő bejegyzésével egyidejűleg a féllel 
l db lakáslapot (lakáslap III. része) kell kiállíttatni. A lakáslapot kitöltése 
és az abban foglalt adatok egyeztetése után az anyakönyvi kerület körbé
lyegzőjével kell ellátni és a fél részére átadni.

A házasságkötéssel és annak felbontásával 
kapcsolatos bejegyzések a személyi igazolványba

206. §.
(1) A  házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető köteles a férj 

és a feleség személyi igazolványába — az "Anyakönyvi rész" című lapra a 
,,Változások” szó után — bejegyezni:

a) a házasságkötés helyét és idejét,
b) a családi állapotban történt változást,
c) a házastárs nevét,
d) a házastárs születési helyét és idejét (év, hónap, nap).
(2 ) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokon felül a feleség sze

mélyi igazolványába be kell még jegyezni:
a) ha a házasságkötés után férje nevét viseli, új nevét (pl. házasság- 

kötés folytán neve: Kiss Károlyné),
b) ha a házasságkötés után továbbra is kizárólag leánykori nevét viseli, 

akkor ezt a tényt. (Házasságkötés folytán neve nem változott.)
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(3) Az anyakönyvvezető az (1 ), illetőleg a (2) bekezdésben felsorolt 
adatok bejegyzéséről a 39. számú mintának megfelelő nyomtatványon érte
síti a férj és a feleség állandó lakóhelye szerint illetékes osztályt (kapitány
ságot).

(4) Ha 16 éven aluli személy házasságot köt. akkor a házasságkötés 
helyét és idejét, valamint a házasságkötéssel szerzett új nevét a 16 éven aluli 
személyek részére rendszeresített lakáslap III. részére kell bejegyezni.

(3) Ha a bíróság jogerős ítélettel a házasságot felbontotta (érvényte
lenné nyilvánította), az anyakönyvvezető a 204. § (2 ) bekezdésében meg
határozott eljárás során a személyi igazolvány "Anyakönyvi rész. Vátozások” 
című lapjára köteles bejegyezni:

a) a házasságot felbontó bíróság megnevezését és az ítélet számát,
b) a házasság felbontásának tényét (az ítélet jogerőre emelkedésének 

feltüntetésével),
c) a családi állapotban ennek következtében történt változást és
d) a feleség személyi igazolványába az esetleges névváltozást. (Pl. a 

házasságot a székesfehérvári megyei bíróság 1956. március 27-én jogerőre 
emelkedett, P—2— 196/1956. számú ítélettel felbontotta. Családi állapota: 
elvált. Neve: Kis Piroska.)

A  bejegyzés teljesítéséről az anyakönyvvezető a 42. számú minta sze
rinti nyomtatványon értesíti az igazolvány tulajdonosának állandó lakóhelye 
szerint illetékes osztályt (kapitányságot).

(6) A  (2 ) bekezdés a) pontja, valamint az (5 ) bekezdés d) pontja 
esetében a feleséget figyelmeztetni kell, hogy a személyi igazolványát a lakó
helye szerint illetékes osztálynál (kapitányságnál) 8 napon belül cseréltesse ki.

Halálesettel kapcsolatos bejegyzések a személyi igazolványba

207. §.

(1) Személyi igazolvánnyal rendelkező személy halála esetén az anya
könyvvezetőnek az anyakönyvi bejegyzés teljesítése előtt be kell vonnia a 
halott személyi igazolványát. Az igazolvány beszolgáltatására a halálesetet 
bejelentő személy, vagy a lakónyilvántartókönyv vezetője köteles. Az anya
könyvvezető az igazolvány átvételéről elismervényt ad. A  bevont igazolvány
nyal az anyakönyvvezetőnek a következő tennivalói vannak:

a) be kell jegyeznie az „Anyakönyvi rész. Változások" című lapjára 
a haláleset tényét, valamint a haláleset helyét és idejét (pl. Meghalt Gödöl
lőn, 1957. július 7-én),

b) a második oldalára írt „Érvénytelen" szóval érvénytelenítenie kell, 
a harmadik oldalát pedig átló formájában át kell húznia,
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c) a megfelelő értesítés kíséretében postán, ajánlott küldeményként azon
nal el kell küldenie a halott személy volt állandó lakóhelye szerint illetékes 
osztálynak (kapitányságnak).

(2) Ha a halott személyi igazolványát a bejelentő nem tudta beszolgál
tatni, a halálesetet a 49. számú minta szerinti nyomtatványon azonnal kö
zölni kell a halott állandó lakóhelye szerint illetékes osztállyal (kapitányság
gal) és a nyomtatvány megfelelő rovatában jelezni kell. hogy az igazolványt 
miért nem lehetett bevonni.

(3 ) Ha házasságban élő személy hal meg, a házastárs személyi igazol
ványába, az ..Anyakönyvi rész. Változások” című lapra, be kell jegyezni 
a haláleset tényét — a haláleset helyének és idejének megjelölésével — 
valamint a családi állapotban ennek folytán bekövetkezett változást. (Pl. 
Férje Szekszárdon 1936. augusztus 8-án meghalt, családi állapota: özvegy.) 
Az anyakönyvvezető a személyi igazolványban teljesített bejegyzésről, ha 
azt az anyakönyvi bejegyzéssel egyidejűleg teljesítette a 40., ha pedig később 
(okirat alapján) teljesítette, a 42. számú mintának megfelelő nyomtatványon 
értesíti az özvegy állandó lakóhelye szerint illetékes osztályt (kapitányságot).

(4) Ha az özvegy nő a 147. § rendelkezése szerint bejelenti, hogy 
özvegysége tartama alatt kizárólag leánykori nevét kívánja viselni, az anya
könyvi felügyelő — névviselés engedélyezése esetén — a 209. § (3) bekez
désében foglaltaknak megfelelően jár el.

(3) Tizenhat éven aluli személy halála esetén adatait a szülő (gyám) 
személyi igazolványából törölni kell. A  törlés a gyermek nevének, a törlés 
okának és a törlés tényének az igazolvány "Anyakönyvi rész Változások” 
című lapjára való feljegyzésével történik. (P l. Nagy János nevű gyermek 
adatait halálesete következtében törlöm.) Az anyakönyvvezető a törlésről, ha 
azt a haláleset anyakönyvezésével egyidejűleg teljesítette a 40., ha később 
(okirat alapján) teljesítette, a 41. számú minta szerinti nyomatványon érte
síti a szülő (gyám) állandó lakóhelye szerint illetékes osztályt (kapitányságot).

A családi jogállásban történt változással kapcsolatos bejegyzések 
a személyi igazolványba

208. §.
(1) Ha a személyi igazolvány tulajdonosának családi jogállásában vál

tozás következik be. de ennek folytán családi neve nem változik meg (pl. 
képzelt apa m egállapítása esetén), a változást az igazolvány "Anyakönyvi 
rész. Változások” című lapjára kell bejegyezni. (P l. „Apja Kovács Lajos. 
Az igazolvány tulajdonosának neve nem változott .) Az igazolványba tel
jesített bejegyzésről az anyakönyvvezető a 38. számú mintának megfelelő 
nyomtatványon értesíti az igazolvány tulajdonosának állandó lakóhelye sze
rint illetékes kapitányságot.
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(2) Ha az igazolványba bejegyzett gyermek családi jogállása megvál
tozik, azonban családi neve ennek folytán nem változik meg, az igazolványba 
ezzel kapcsolatban semmiféle bejegyzést bevezetni nem szabad.

(3) Ha a családi jogállás rendezése névváltozást is eredményez, a 209. 
§-ban foglaltak szerint kell eljárni.

A névváltoztatással kapcsolatos bejegyzések a személyi igazolványba

209. §.

(1) Ha a személyi igazolvány tulajdonosának családi vagy utóneve 
bármilyen címen (pl. családi jogállás rendezése, örökbefogadás, jogerős 
bírói ítélet, névváltoztatási engedély) megváltozik, a névváltoztatást eredmé
nyező határozatot hozó szerv az igazolvány tulajdonosát figyelmezteti, hogy 
igazolványának kicserélése végett 8 napon belül az állandó lakóhelye szerint 
illetékes osztálynál (kapitányságnál) jelenjék meg.

(2) Ha a személyi igazolványba bejegyzett gyermek családi vagy utó
neve megváltozik, ezt az igazolvány ..Anyakönyvi rész. Változások” című 
lapján fel kell jegyezni. (Pl. Kóbor Péter nevű gyermek családi neve 
„Kovács" -ra változott.) A bejegyzésről az anyakönyvvezető a megfelelő 
nyomtatványon értesíti az igazolvány tulajdonosának állandó lakóhelye szerint 
illetékes osztályt (kapitányságot).

(3) A  névváltozást eredményező határozatot hozó szerv, a határozat 
jogerőre emelkedése után. nyomtatványon értesíteni köteles az igazolvány tulaj
donosának. állandó lakóhelye szerint illetékes osztályt (kapitányságot).

Az anyakönyvi kiigazítással kapcsolatos feljegyzések a személyi igazolványba

210. §.

( 1) Ha az anyakönyvi kiigazítás a személyi igazolvány tulajdonosának 
családi vagy utónevét érinti, a személyi igazolványt ki kell cseréltetni. Az 
eljárásra a 209. § (1) bekezdése az irányadó.

(2) Az (1 ) bekezdésben meghatározott adatokon kívül egyéb adat 
anyakönyvi kiigazítása esetén — ha a személyi igazolványban feltüntetett 
adatokat érint — a változást az igazolvány „Anyakönyvi rész. Változások"
című lapjára kell az anyakönyvi bejegyzésnek megfelelő szöveggel beje- 
jegyezni.

(3) A  változás bejegyzéséről az anyakönyvvezető megfelelő nyomtat
ványon értesíti az igazolvány tulajdonosának állandó lakóhelye szerint illeté
kes osztályt (kapitányságot).
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XLIII. fejezet
Az anyakönyvi és a házasságkötési eljárással, valamint 

a személyi igazolvánnyal kapcsolatos büntető rendelkezések
A születési anyakönyv vezetésével kapcsolatos rendelkezések

211 . §.
(1 ) Aki valamely gyermeket bármely módon családi állásától megfoszt, 

vagy ezen állását megváltoztatja, a családi állás elleni bűntettet követi el és 
hat hónaptól egy évig terjedhető börtönnel büntetendő. (Hatályos Anyagi 
Büntetőjogi Szabályok Hivatalos összeállítása — a továbbiakban: BHÖ. 
— 316. pont.)

(2 ) Ha az (1 ) bekezdés alá tartozó cselekményt nyerészkedési szán
dékból követik el, egy évtől öt évig terjedhető börtönnel büntetendő (BHÖ. 
316. pont).

(3 ) Ezer forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az az anyakönyv
vezető. aki hatósági felhívás ellenére nem jegyzi be az anyakönyvbe azt, 
hogy jogerős bírói ítélet megállapítása szerint:

a) az anya házassági köteléke alapján kit kell a gyermek apjának tekin
teni,

b) a születési anyakönyvbe a gyermek apjaként az anya házassági köte
léke alapján bejegyzett férfi a gyermeknek nem apja (BHÖ. 317. pont, 
1935 : 17 tvr.).

Jogosulatlan közreműködés házasság megkötésénél
212 . § .

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem 
esik, bűntett miatt hat hónapig terjedhető börtönnel büntetendő az az anya
könyvvezető, aki bár tudva, hogy a házasság megkötésénél való közremű
ködésre nem jogosult, annál mégis közreműködik (1952 : 23. tvr. 46. § 
(1) bek.).

(2 ) Bűntett miatt pénzbüntetéssel büntetendő az az anyakönyvvezető, 
aki az (1) bekezdés alá tartozó cselekményt gondatlanságból követi el
(1952 : 23. tvr. 46. § (2 ) bek.).

Kettős házasság
213. §.

(1) Aki érvényes házassági kötelékben él és ismét házasságra lép. úgy
szintén az a nemházas is, aki tudva ilyen személlyel házasságot köt, a kettős 
házasság bűntettét követi el és hat hónaptól három évig terjedhető börtönnel 
büntetendő (BHÖ. 309. pont).
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(2) Az, aki a vele házasságra lépő felet az előbbi kötelék fennállására 
nézve tévedésbe ejtette, hat hónaptól öt évig terjedhető börtönnel büntetendő 
(BHÖ. 309. pont).

(3) Az az anyakönyvvezető, aki tudva, hogy a megköttetni szándékolt 
házasság kettős házasság, a feleket összeadja, hat hónaptól öt évig terjedhető 
börtönnel büntetendő (BHÖ. 310. pont).

(4) Az az anyakönyvvezető, akit a kettős házasság megkötése körül gon
datlanság terhel, bűntett miatt egy évig terjedhető börtönnel büntetendő (BHÖ. 
310. pont).

Házasságkötés érvénytelenségi ok ellenére

214. §.

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabban büntető rendelkezés alá nem 
esik, bűntett miatt hat hónapig terjedhető börtönnel büntetendő, aki érvényte
lenségi ok ellenére házasságot köt (1952 : 23. tvr. 47. § (1 ) bek.).

(2) Az (1) bekezdés alá tartozó bűntett pénzbüntetéssel büntetendő, ha 
azt gondatlanságból követik el (1952 : 23. tvr. 47. § (2 ) bek.).

Érvénytelenségi ok elhallgatása házasságkötésnél

215. §.
Aki a házasság megkötésénél a másik fél előtt valamely érvénytelenségi 

okot elhallgatott; a családi állás elleni bűntettet követi el és hat hónaptól két 
évig terjedhető börtönnel büntetendő (BHÖ. 311. pont).

Házasságkötésnél közreműködés érvénytelenségi ok esetén

216. §.
Az az anyakönyvvezető, aki tudva, hogy olyan érvénytelenségi ok forog 

fenn, mely miatt a házasság érvénytelenné nyilvánítható, a feleket mégis össze
adja: hat hónaptól három évig terjedhető börtönnel büntetendő (BHÖ. 312. 
pont).

Jogtalan névviselés

217. §.
(1) Mindenki azt a családi és utónevet köteles viselni, amely őt meg

illeti.
(2) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem 

esik, szabálysértést követ el és ezer forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható,
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aki az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést megszegi, vagy kijátssza (1952 : 
19. tvr. 11. § 1955 : 17. tvr.).

A  személyi igazolványba bejegyzendő adatok bevezetésének elmulasztása

218. §.
Az az anyakönyvvezető, aki a XLII. fejezetben említett bejegyzéseket 

a személyi igazolványba nem vezeti be, 100,— Ft-ig terjedhető pénzbírsággal 
sújtható (1/1954. (I. 9.) BM. sz. rendelet 40. § (1) bek. b) pontja).

Hamis adatok bejegyzése a személyi igazolványba

219. §.
Bűntettet követ el és 3 évig terjedhető börtönnel büntetendő az az anya

könyvvezető, aki közreműködik abban, hogy a személyi igazolványba hamis 
adatok kerüljenek (1/1954. (I. 9.) MT. számú rendelet 5. § (1 ) bek.).

TIZENEGYEDIK RÉSZ 

HATÁLYBALÉPÉS

220. §.
(1) A jelen utasítás az 1955. évi július hó 15. napján lép hatályba, ren

delkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Az anyakönyvek vezetésére és a házasságkötésre vonatkozó korábbi 

jogszabályok — így különösen a 9/1952. BM. számú utasítás — hatályukat 
vesztik.
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Szám: 10—929/55.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

9. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1955. március 14.

TÁRGY: A rendőrség tagjainak földbérlete

Az utóbbi időben egyre gyakoribb jelenség, hogy a rendőrség beosztottai föl
det bérelnek. Egyes beosztottak — különösen azok, akiknél nincs lehetőség 
arra, hogy a házastárs termelő munkába elhelyezkedjék — Pártunk és Kor
mányunk által biztosított lehetőséget helyesen használták ki és gazdálkodás 
céljára tartalék földet bérelnek. (Fél-másfél holdat.) Ilyen körülmények 
mellett a földbérlet nem kifogásolható, mert általában az ilyen nagyságú föld 
megmunkálása a rendőröket a szolgálat jó ellátásában nem akadályozza. 
Egyes beosztottak azonban a lehetőséget túlzottan és helytelenül kihasználva, 
olyan nagyságú földet bérelnek (három—öt, vagy ennél is több holdat, vagy 
több községben), melynek megmunkálása a szolgálat ellátását akadályozza. 
Ilyen rendőröknél fordul elő, hogy a rendőri szolgálat csak mellékfoglalko
zássá válik.
Azok, akik nagy földterületet bérelnek, nem is láthatják el a szolgálatukat 
a követelményeknek megfelelően, mert minden szabadidejüket leköti a mező- 
gazdasági munka. A föld megmunkálása érdekében a továbbképzésüket is el
hanyagolják, elszakadnak a rendőri szolgálattól és a gazdálkodás mellett el
feledkeznek tényleges feladatukról, a bűnözés elleni harcról.
Földbérlettel kapcsolatban egységes irányelvek eddig nem voltak és ezért is 
történtek egyes megyékben túlzások a földbérlet kérdésében.
Az etéren lévő túlzások megszüntetése érdekében a következő utasítást adom:
1. Nem kifogásolható továbbra sem, ha egyes rendőreik gazdálkodás céljára 

fél—másfél hold tartalékföldet bérelnek. Indokolt esetben (nagy család, 
a feleség részére egyéb munkalehetőség hiánya, stb.) — külön elbírálás 
alapján — másfél holdnál több föld bérlete is engedélyezhető.

2. Ugyanakkor megtiltom, hogy egyes beosztottak több községben béreljenek 
földet, vagy olyan mennyiségben, amely a rendőri szolgálat ellátását za
varja, vagy megnehezíti.

3. A parancsnokoknak és politikai tiszteknek felvilágosító munkával el kell 
érni, hogy a rendőrfeleségek a termelőszövetkezetekbe lépjenek be, ott dol
gozzanak és ne tartalék földet béreljenek.

A jelen utasításomban foglaltak végrehajtására teendő intézkedéseket Vezető 
elvtárs helyettesével tárgyalja meg és hasson oda, hogy a földbérlettel kap
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csolatos túlzások megszűnjenek. Az érdekelt rendőrökkel a parancsnokok a 
politikai tisztek bevonásával beszéljenek és értessék meg az eljárás helyességét. 
A  feladat végrehajtásához kérjék a pártszervezetek segítségét is, nehogy a túl
zott mennyiségű föld beadása rossz hangulatot váltson ki, vagy leszerelés ké
réséhez vezessen.
Jelen utasításomban foglaltak nem vonatkoznak azokra, akiknek a föld bár
milyen jogcímen (öröklés, vétel) saját tulajdonát képezi.

Szám: 20—15/22/1955.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 

34. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1955. június 20.

( M ó d o s í t á s s a l ! )

TÁRGY: A  rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések

Az 1955. évi 17. számú tvr. és a szabálysértési ügyek intézéséről szóló 32/ 
1955. (VI. 8.) MT. sz. rendelet alapján a rendőrség hatáskörébe a követ
kező szabálysértési ügyek tartoznak:
1. a közlekedés rendjével,
2. a lakásbejelentési kötelezettséggel és az ágybérlőtartás szabályaival,
3. a személyi igazolvánnyal,
4. a közrend és közbiztonság fenntartásával, valamint
5. a légirendészettel kapcsolatos szabálysértések.
Ezek szerint tehát a BM. járási (városi, városi kerületi) osztálya (kapitány
sága) az alább felsorolt jogszabályokba ütköző szabálysértések miatt kötele
sek eljárni:
1. A  közlekedés rendjével kapcsolatban

a) a közlekedés rendjének fokozottabb védelméről szóló 55/1953. (X II.
4.) MT. számú rendelet 2. és 3. §-ában foglalt szabálysértés;
b) a közúti gépjárművezetők alkalmazásával kapcsolatos szabályok 
megsértése (13.450/1949. (I. 8.) Korm. sz. r. 13. §-.a);
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2. A  lakásbejelentési kötelezettséggel, valamint az ágybérlőtartás szabályaival 
kapcsolatban 1/954 (I. 9.) BM. 3/956 (VI. 26.) BM.
a) a külföldiek bejelentésével kapcsolatos szabálysértés 17/1954. (III.

10. ) MT. sz. r. 18. §-a) elbírálása;
b) a személyi igazolványról szóló 1 1954. (I. 9.) BM. sz. rendelet 40. 

§-a (1 ) bekezdésének c),d ), és. e) pontjaiban, valamint (2) bekezdé
ségben foglalt szabálysértések;

3. A személyi igazolvánnyal kapcsolatban a személyi igazolványról szóló 
1/1954. (I. 9.) BM. sz. rendelet 40. §-a (1 ) bekezdésének a) és b) pont
jaiban. valamint (2 ) bekezdésében foglalt szabálysértések.

4. A közrend és közbiztonság fenntartásával kapcsolatban
a) a személyazonosság igazolásának megtagadásával elkövetett szabálysér

tés (1879 : XL. tv., (Kbtk.) 43. §-a);
b) hamis név használatával elkövetett szabálysértés 1952 : 19. sz. tvr.

11. §-a);
c) a hatóságsértés (1879 : XL. tv. (Kbtk.) 46. §-a);
d) a rendfenntartás céljából tett hatósági intézkedések megszegése (1879 : 

XL. tv. (Kbtk.) 42. és 78. § -a ) ;
e) a hatósági hirdetmény megrongálásával elkövetett szabálysértés (1879 : 

XL. tv. (Kbtk.) 47. § -a );
f) a verekedéssel elkövetett szabálysértés (1879 : XL. tv. (Kbtk.) 75. 

§-a);
g) a botrányokozó részegséggel elkövetett szabálysértés 1879 : XL. tv. 

(Kbtk.) 84. §-a);
h) a lerészegítés (1879 : XL. tv. (Kbtk.) 85. §-a);

a fiatalkorúak részére szeszesitalok kiszolgáltatásával elkövetett szabály- 
sértés (1927. XXXIII. tv. 6. § -a ) ;

i) a csendrendelet megszegésével elkövetett szabálysértés (323.600/1947.
(V III. 17.) BM. sz. rendelet 11. §-a);

j) a közerkölcsiség büntetőjogi védelméről szóló 151.000/1957. BM. sz. r. 
(Rendeletek Tára 185. old.) 3. §-ában foglaltak megszegésével elkö
vetett szabálysértések;

k) az országhatárt alkotó vizeken űzött halászattal kapcsolatos szabály-
sértés (5501—2/1951. (V II. 12.) BM. sz. r. 8. §-a);

l) a postagalambtartás szabályainak megszegése (4342/1949. (XII. 8.) 
MT. sz. r. 10. §-a);

m) lőfegyver tiltott használatával elkövetett szabálysértés (1879 : XL. tv. 
(Kbtk.) 115. § -a );
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n) a lőfegyverengedélyesek bejelentési kötelezettségének fegyvertartási enge- 
délyek kicserélésének elmulasztásával elkövetett szabálysértés
(267.500/1946. (V II. 5.) BM. sz. r. 6. §-a); 
a 348.200/1948. (VII. 14.) BM. sz. rend. 8. §-a, és a 109.600/1951. 
(III. 2.) BM. sz. r. 5. § -a );

o) a golyós lőfegyverek és lőszerek forgalmával kapcsolatos szabálysértés 
a 333.300/1948. (IV . 10.) BM. sz. r. 7. §-a és az ezt kiegészítő 
354.600/1948. (V III. 14.) BM. sz. r., valamint a sörétes lőfegyverek 
és lőszerek forgalmával kapcsolatos szabálysértés 424.000/1946. 
(X II. 25.) BM. sz. r. 9. §-a);

p) a golyós lőfegyverek kereskedelmi árusításával kapcsolatos szabálysér
tés (354.600/1948. (VIII. 14.) BM. sz. r.

r) a fegyverkovács és puskaműves ipar gyakorlásával kapcsolatos sza
bálysértés (605.000/1946. (X II. 25.)

s) robbanó vagy könnyen meggyűlő anyagokra vonatkozó szabályok meg
szegéséből származó szabálysértés (1879 : XL. tv. (Kbtk.) 109. és 
110. §-a 367.200. BM. 1947, 9862/1920. ME. és az 1/1956. BM. 
sz. rend. 5.850/1951. (X . 4.) BEM. sz. r. 10. §-a);

t) a kábítószerek forgalmával (rendelésével, kiszolgáltatásával, tárolásával, 
nyilvántartásával és elszámolásával) kapcsolatos szabályok (a 3180— 
114/1950. (X II. 3.) NM. sz. r. 2., 3., és 4. §-ai; 3180—114/1950. 
(XII. 3.) NM. sz. rendelet 5., 6., 7. és 8. §-ai) megszegésével elkö
vetett szabálysértések esetén.
(A  fenti rendelet a belügyminiszterrel egyetértésben a 8.360—5/1953. 
sz. közös utasítás egészíti ki.)

5. Folyamrendészettel kapcsolatos szabálysértésekben a rendőrség R£V kapi
tányságai járnak el.
A légirendészettel kapcsolatban a légi közlekedésre, valamint a repülőtér 
rendtartására vonatkozó jogszabályok megszegőivel szemben. (Az eljárásra 
Budapest, Ferihegyen működő légirendészeti alosztály illetékes.)

A fentiekből következik, hogy az itt fel nem sorolt szabálysértések miatt a 
rendőrség tagja által tett feljelentést az eljárásra illetékes hatósághoz (járási, 
városi, városi-kerületi) tanács vb. igazgatási osztályához, a BM. illetékes tűz- 
rendészeti alosztály parancsnokságához.)
A fentiekből következik az is, hogy az 1955. évi július hó 1. napjától vala
mennyi közlekedésrendészeti szabálysértés miatt a BM. járási (városi, városi 
kerületi) szervek járnak el és a szabálysértési cselekmény nagyobb súlya 
miatt a nagyobb összegű pénzbírság kiszabása végett az iratokat nem kell 
a tanácsi szervekhez megküldeni. (A  32/1955. MT. sz. rendelet 13. §-a sze
rint ugyanis a BM. osztályok 500.— Ft-ig terjedhető összegben szabhatnak 
ki pénzbírságot.)
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S z á m : 3 7 — 2 4 5 / 2 / 1 9 5 5 .

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

36. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1955. június hó 29-én

TÁRGY: Az anya- és gyermekvédelem továbbfejlesztéséről szóló 2258/82/
1954. sz. minisztertanácsi határozat végrehajtása

Az anya- és gyermekvédelem továbbfejlesztése tárgyában kiadott 2258/82/ 
1954. sz. minisztertanácsi határozatnak a Belügyminisztérium gyermekintéz
ményei (bölcsődék, óvodák. iskolás napköziotthonok, bentlakásos gyermekott
honok) működésében történő érvényesítésére az alábbiakat rendelem el:

1. Élelmezési nyersanyag költség.
A Belügyminisztérium szociális intézményeiben gondozott gyermekek egy napi 
élelmezési nyersanyag költségének fedezésére az alábbi összegeket állapítom 
meg:
a) napköziotthonos (bejárós)

bölcsödében napi háromszori étkezésre 7,10 Ft-ot
óvodában napi háromszori étkezésre 7.84 ht-ot
iskolásotthonban napi háromszori étkezésre 7,84 Ft-ot
iskolásotthonban napi kétszeri étkezésre 7,— Ft-ot

b) a 6 napon át éjjel-nappal elhelyezést és ellátást nyújtó (bentlakásos)
bölcsödében napi ötszöri étkezésre 10,— Ft-ot
óvodában napi ötszöri étkezésre 10,50 Ft-ot
iskolásotthonban napi ötszöri étkezésre 12.50 Ft-ot

Napköziotthonos (bejárós) intézményben magasabb élelmezési nyersanyag- 
költség akkor sem alkalmazható, ha a gyermek napi 12 óránál hosszabb ideig 
van az intézményben. Az iskolás napköziotthonban gondozott gyermekek 
részére iskolai szünidő alatt háromszori (egy fő és két mellék), egyébként 
kétszeri (egy fő és egy mellék) étkezést kell biztosítani az 1/a) pont alatt 
meghatározott élelmezési összeg terhére.

2. Térítési díj.
A ) A napköziotthonos (bejárós) gyermekintézményekben gondozott gyerme

kek után a jelenleg érvényben lévő térítési díjakat változatlanul hagyom.
B) A 6 napos (bentlakásos) intézményekben gondozott gyermekek után fize

tendő térítési díjakat a szülők (szülő) összkeresetének °/o-ban állapítom 
meg az alábbiak szerint.
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a) két szülő esetében
— egy gyermek után az összkereset 10 °/o-ában
— két gyermek után az összkerereset 15 °/o-ában
— három gyermek után az összkereset 18 °/o-ában
— négy vagy több gyermek után az összkereset 20 °/o-ában

b) egyedül álló szülő esetében
— egy gyermek után az összkereset 8 °/o-ában
— két gyermek után az összkereset 10 °/o-ában
— három vagy több gyermek után az összkereset 15 0 o-ában

A térítési díj megállapítása szempontjából egyedülálló szülőnek kell 
tekinteni:
— aki elvált, özvegy, vagy egyébként nem él házasságban,
— akinek férje első tényleges katonai szolgálatát teljesíti.
— akinek házastársa testi vagy szellemi fogyatkozás vagy pedig betegség 

miatt állandóan keresőképtelen.
Összkereset alatt a két szülő együttes keresete értendő. Egyedülálló nő 
esetében az összkereset megállapításánál a bíróság által megítélt tartás
díjat is figyelembe kell venni. Az összkereset megállapításnál figyelmen 
kívül kell hagyni a családi pótlékot. A  térítési díjak megállapítása érde
kében a szülőktől munkaadói kereseti igazolványt kell bekérni.
A  térítési díjat minden hó 4-ig és 20-ig előre kell megfizetni. Amennyiben 
a szülő a fenti határidőig a térítési díjat nem fizeti meg. a gyermeke 
az intézményben 5-én és 21-én nem vehető fel. illetve a bentlakásos 
gyermek gondozását meg kell szüntetni. A  gyermek hiányzása esetén a 
már befizetett térítési díj nem fizethető vissza. Orvosi bizonyítvánnyal 
igazolt betegség esetén a mulasztott napokra már befizetett térítési díjat 
a következő időre esedékes díjba be kell számítani.

3. Dolgozók élelmezése.
A gyermekintézmények alkalmazottainak élelmezési nyersanyagköltségét na
ponként és fejenként egységesen 8,80 Ft-ban állapítom meg. Az alkalma
zottak kötelesek igénybevenni munkaidejük alatt kiosztásra kerülő élelmezést. 
A  dolgozók élelmezéséért a jelenlegi térítési díjat kell felszámolni, illetve 
fizetni.
Az intézémény saját alkalmazottain kívül más személyeknek élelmet nem 
adhat. Az intézményekből az élelem kivitelét — a gyermekeknek és az al
kalmazottaknak is — megtiltom.
Az alkalmazottaknak az intézetben bentlakó 16 éven aluli családtagjai térí
tési díja azonos az élelmezést kötelezően igénybevevő alkalmazottak térítési 
díjával. Az alkalmazottak az intézetben bentlakó, önálló keresettel nem
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bíró családtagjai az élelmezési nyersanyagköltséggel azonos térítési díjat 
fizetnek.
önálló keresettel bíró családtagnak élelmezés nem adható.

4. Gyermekfelvételek szabályozása.
Gyermekintézményekben történő felvételek elbírálása Budapesten az Üdül
tetési és Gyermekneveltetési Osztály, vidéken az intézmény vezetőjének fel
adata.
A  bentlakásos intézményekben elhelyezett gyermekek igényjogosultságát — 
szolgálati szempontok figyelembevételével — felül kel! vizsgálni, az indo
kolatlanul bentlakásos intézményekben gondozott gyermeket napközis, 
bejárós intézményben kell elhelyezni. A  felülvizsgálattal az Üdültetési Osz
tály vezetőjét, a Személyzeti Főosztály vezetőjének első helyettesét és az 
Egészségügyi Osztály gyermekszakorvosát bízom meg. Ugyancsak felada
tukká teszem, hogy esetenként a beérkezett bentlakásos kérelmeket felülvizs
gálják és a felvételekre vonatkozóan tegyenek javaslatot.
Bentlakásos intézményben az a' gyermek nyerhet elhelyezést:
a) akinek szülei

— kötetlen munkaidőben dolgoznak.
— külföldi kiküldetésben vannak,
— szolgálatilag vidékre vannak vezényelve.
Ha a családban kettőnél több 10 éven aluli gyermek van, a fenti pont
ban foglaltakat alkalmazni lehet akkor is, ha a szülők egyike van érintve,

b) akinek felvételét az intézmény gyermekszakorvosa egészségügyi szem
pontból szükségesnek tartja,

c) akinek anyja munkaképtelen,
d) akinek szülei önálló lakással nem rendelkeznek, vagy a kerületi főorvos 

igazolja, hogy a szülők egészségtelen lakáskörülmények között laknak,
e) akinek szülei rendezetlen családi kör ülmények között élnek,
f) akinek szülei rendszeresen esti. vagy egésznapos elfoglaltsággal iskolai 

tanulmányokat folytatnak. A  levelező oktatásban résztvevőkre ez nem 
vonatkozik.

A bentlakásos intézmények átmeneti jellegűek. A  bentlakás időtartama, az 
iskolásotthon kivételével, 6 hónap. Ha ezen időn túl az indokok továbbra 
is fennállnak, az indokot igazolni, illetve a felvételt ismételten kérni kell.
Bejárós intézményekbe elsősorban azokat a gyermekeket lehet felvenni, aki
nek mindkét szülője dolgozik. Ezt a körülményt a munkaadóval javasol- 
tatni kell. A  felvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni a szülők 
munka- és szociális körülményeit.
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Azoknak a gyermekeknek felvételi kérelmét, akinek csak egyik szülője dol
gozik, akkor lehet figyelembe venni, ha az előző bekezdésben említett vala
mennyi kérelmet teljesítették és az intézményben még van férőhely. A  kérel
meket a beérkezés sorrendjében kell elbírálni.
Ez utóbbi bekezdés alapján felvett gyermek gondozását meg kell szüntetni 
abban az esetben, ha az előbbi bekezdésben említett kérelem érkezik be s az 
intézményekben férőhely már nincsen, mivel az intézményekben gondozottak 
száma nem haladhatja meg az engedélyezett létszámot.
Jelen utasításom hatálybalépésével az iskolás napközi otthonokban a 12 éven 
felüli gyermekek gondozását meg kell szüntetni.
Jelen utasítás 1955. évi július hó 1-én lép hatályba.

Szám: 37—540/1955.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
RELOGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 

45. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1955. augusztus 15.

A  Magyar Népköztársaság Belügyminisztere 105—660/1953. sz. utasításá
nak 4. § (8) bekezdése értelmében a Belügyminisztériumot, gazdálkodásával 
kapcsolatos jogvitás ügyekben, a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály képviseli. 
Megállapítottam, hogy a fenti rendelkezés ellenére több BM. szerv önállóan 
indít pert, illetőleg szabályellenesen látja él az igazságszolgáltatási szer
vek előtt a Minisztérium képviseletét, valamint, hogy a folyamatban lévő 
jogvitás ügyekben a BM. több szerve nem működik megfelelően közre a 
Minisztérium és a népgazdaság érdekeinek megvédésében.
A  Belügyminisztérium érdekvédelmének megjavítása és képviseletének egysé
ges ellátása végett az alábbiakat rendelem el:I.

A Belügyminisztérium szerveinek eljárási jogköre

1. Polgári perben a Minisztériumot vagy szerveit (továbbiakban BM. szerv) 
kizárólagosan a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály képviselheti akkor 
is, ha a bíróság (idézésben, határozatban) félként (alperes, felperes) a 
Belügyminisztérium valamely más szervét jelöli meg.
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A BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály a BM. szerv képviseletét Jogügyi 
alosztálya útján látja el.

2. Döntőbizottsági ügyekben akár mint felperes, vagy alperes, az a BM. 
szerv köteles eljárni, amelyiknek a vita tárgyát képező ügy intézése egyéb
ként is feladatkörébe tartozik.
A  Belügyminisztérium önálló számadótesteinek alárendeltségébe tartozó 
szervek (utalt számadótestek, alakulatok) azonban csak az önálló szám
adótestek útján járhatnak el döntőbizottsági ügyekben, vagyis ezeket a 
döntőbizottsági eljárásban az önálló számadótesteknek kell képviselniük. 
Azokban a döntőbizottsági ügyekben, amelyekben a BM. Terv- és Pénz
ügyi Főosztály alperesként, vagy felperesként nem szerepel, a Minisz
térium felügyeleti képviseltét (tárcaképviselet) látja el. A  felügyeleti kép
viseletet a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály Jogügyi alosztálya (továb
biakban: Jogügyi alosztály) útján gyakorolja.
A Jogügyi alosztály indokolt esetben bármely BM. szervtől átveheti az 
alperesi, vagy a felperesi képviseletet.

II.

Eljárás polgári bírósági perekben

1. Ha polgári bíróság (járásbíróság, megyei bíróság, városi bíróság, Buda
pesti Fővárosi Bíróság, Legfelsőbb Bíróság) BM. szervhez küldi megke
resését (idézés, határozat) azt a BM. szervnek azonnal a Jogügyi alosz
tályhoz kell továbbítania. A kísérő levélben le kell írni a BM. szerv előtt 
ismeretes tényállást, fel kell sorolni a kihallgatható tanúk nevét és pontos 
lakcímét, valamint mellékelni kell azokat a bizonyítékokat, amelyek a BM. 
szerv birtokában vannak.

2. Polgári bíróság előtt pert csak a Jogügyi alosztály indíthat.
Ha a BM. szervnek magánszeméllyel szemben olyan igénye van, (kárté
rítés, lakásügy, stb.) amelynek érvényesítése csak bírósági perrel bizto
sítható, a BM. szerv — az összes kapcsolatos ügyiratok csatolása, tanúk 
megjelölése mellett — a Jogügyi alosztályt keresse meg.

3. A polgári bíróságok által hozott határozatok végrehajtásáról a Jogügyi 
alosztály gondoskodik.

4. Polgári bíróság előtti perben a BM. szerv beosztottja csak akkor köteles 
megjelenni, ha a bíróság a beosztottat tanúként, vagy szakértőként idézi, 
vagy, ha erre a Jogügyi alosztálytól felhívást kap.
Olyan kérdésekben, amely államtitoknak, katonai vagy hivatali titoknak 
minősül, a beosztott csak akkor tehet vallomást, vagy mondhatja el szak
értői véleményét, ha elöljárójától a titoktartási kötelezettség alól előzete
sen felmentést kapott.
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Eljárás döntőbizottsági ügyekben

III.
1. A  BM. szerv állami szervekkel (állami gazdaságokkal, mezőgazdasági és 

kisipari termelőszövetkezetekkel, szövetkezeti központokkal és társadalmi 
szervezetekkel: (továbbiakban állam szerv) szemben szállítási szerződés
ből, vagy azon kívüli jogviszonyból (kártérítés, stb.) származó vagyoni 
igényeit, csak a Központi Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) 
előtt érvényesítheti.
A  BM. szervek egymásközti vagyoni vitáinak eldöntése a Belügyminisz
tériumi Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) hatáskörébe tar
tozik, mely a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály mellett működik.

2. Az igények érvényesítése keresettel (keresetlevél) történik.
A  keresetlevél benyújtása előtt meg kell kísérelni a vitának döntőbizottsági 
eljáráson kívüli rendezését, (számlaegyeztetés, felszólítás teljesítésre, il
letve a kötbérigény elismerésére, stb.)

3. A  Döntőbizottság előtt érvényesíthető igények fajait és érvényesítésük 
módját a mindenkor érvényben lévő jogszabályok határozzák meg. (Jelen
leg: 206/1951. (X II. 8.) MT.. 101/1952.' (X I. 10.) M T„ 10/1954. 
(II. 7.) MT., 207/1951. (X II. 8.) MT., 102/1952. (X I. 10.) MT. 
építési ügyekben: 9/1954. (XII. 28.), 10/1954. (XII. 28.) Oé H—é M. 
6/1955. (II. 26.) Oé H. sz. rendeletek, stb.)

4. Ha valamely állami szerv a BM. szerv ellen indít eljárást, a Döntőbizott
ság az állami szerv (felperes) keresetlevelének 1 példányát a BM. érde
kelt szervéhez, 1 példányát pedig a Jogügyi alosztályhoz kézbesíti.
Az érdekelt BM. szerv a felperes keresetlevelére nyújtsa be a védekezé
sét, ha pedig a felperes követelése helytálló, jelentse be, hogy a követe
lést elismeri. A védekezést 1 példányban (eredeti) kell a Döntőbizottság
hoz — a döntőbizottsági ügyszámra hivatkozással — benyújtani, 1 má
solati példányt a felperesnek, 1 további példányt pedig a Jogügyi alosz
tálynak kell megküldeni.
A  Döntőbizottsághoz küldendő védekezéshez másolatban mellékelni kell 
a BM. szerv bizonyítékait (átvételi elismervény, számla, átutalásról szóló 
MNB terhelési értesítés, levelezés, stb.)
A  védekezést abban az esetben, ha az ügyben tárgyalás van kitűzve leg
később a tárgyalás napáig érkezőleg, ha pedig az ügyben nincs tárgya
lás kitűzve legkésőbb a Döntőbizottság felhívásában megszabott véde
kezési határidő utolsó napjáig kell — jelen pont (2) bekezdésében meg
jelöltekkel — elküldeni.

5. A  döntőbizcttsági határozatot az érdekelt BM. szervnek, az abban meg
jelölt határidőben az alábbiak szerint kell végrehajtania:

—  129 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /135



a) Ha a határozat a BM. szervet pénzfizetésre kötelezi, a BM. szerv 
köteles a jogosított állami szervet értesíteni arról, hogy az milyen 
számú számlára nyújthatja be inkasszóját.
A  BM. szerv a tartozást saját számlája terhére köteles kiegyenlíteni. 
Ha a BM. szerv döntőbizottsági határozatban feltüntetett pénztarto
zást — fedezet hiányában — kiegyenlíteni nem tudja, erről, a fedezet
len tartozás körülményeinek részletes leírása mellett, a BM. Terv- és 
Pénzügyi Főosztály Költségvetési osztályát haladéktalanul köteles 
értesíteni és a szükséges hitelfedezet rendelkezésrebocsátását kérni.
Ha a határozat a BM. szervet kötbér, bírság, vagy késedelmi kamat 
(továbbiakban: kötbér) fizetésére kötelezi, azt a jogosított állami 
szerv közvetlenül hívja le a „Belügyminisztérium 190.021 Fedezetlen 
tételek függőszámla" elnevezésű számláról. (Ilyen esetben tehát a BM. 
szervnek külön intézkednie nem kell.)

b) Ha a döntőbizottsági határozat a BM. szerv javára ítél meg pénz- 
követelést, a BM. szerv köteles ezen követelést — a határozatban fel
tüntetett határidőben — a kötelezett állami szerv ellen azonnali inkasz- 
szóval érvényesíteni (lehívni).
Ha a döntőbizottsági határozat a BM. szerv javára ítél meg kötbért, 
azt a BM. szerv saját számlája javára nem hívhatja le, mivel az a BM. 
központi bevételi számlája javára kerül beszedésre. Errenézve intéz
kedést a Jogügyi alosztály tesz.

c) A  döntőbizottsági határozatban megállapított egyéb jogokat és köte
lezettségeket, a határozatban megjelölt módon kell érvényesíteni, illető
let teljesíteni.

6. Ha a BM. szerv a Döntőbizottság határozatával nem ért egyet, erről, az 
indokok megjelölése és a kapcsolatos összes ügyirat csatolása mellett, 8 
napon belül köteles a jogügyi alosztályt értesíteni.

7. Amennyiben a Döntőbizottság a BM. szervet kötbér (késedelmi kamat, 
bírság) fizetésre kötelezi, az erről szóló határozat kézhezvételétől számí
tott 30 napon belül vizsgálatot kell lefolytatni és a mulasztó személyt — 
a mulasztás súlyához képest —- fegyelmileg kell felelősségre vonni.
A  fegyelmi határozat 1 példányát a Jogügyi alosztálynak, további 3 na
pon belül kell megküldeni. A  kísérőlevélben meg kell jelölni a jogvitá
ban résztvevő feleket és a döntőbizottsági határozat ügyszámát.

I V .

A Belügyminisztérium szervei vezetőinek felelőssége

1. A BM. szervek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy a szállítási 
(építési, tervezői és egyéb) szerződésben vállalt kötelezettségeket az ügy-
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intéző beosztottak határidőben teljesítsék valamint, hogy a szerződésből a 
BM. szervet megillető jogokat érvényesítsék.

2. A  BM. szervek vezetői a szerződési, az anyagi és pénzügyi fegyelem be
tartásáért felelősek.
Amennyiben kötelességszegő magatartás, illetőleg a jelen szabályok be
tartásának elmulasztása miatt a Belügyminisztériumot tényleges kár éri, 
a mulasztó ellen a fegyelmi felelősségrevonáson túlmenően a kártérítési 
eljárást is le kell folytatni.

jelen utasítás folyó évi augusztus hó 1-vel lép életbe.

Szám: 37—341/1953.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 

46. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1955. augusztus 26.

A Belügyminisztérium költségvetése lehetőséget biztosít arra, hogy a Belügy
minisztérium dolgozói bizonyos korlátozás mellett illetményelőlegben része
sülhessenek.
Az illetményelőleg célja biztosítani azt, hogy a ténylegesen szolgálatot tel
jesítő alkalmazottak rendkívüli anyagi megterhelés esetén, kedvezményes fel
tétellel járó kölcsön felvételével rendezhessék anyagi problémáikat úgy, hogy 
az saját személyük, mint családjuk folyamatos ellátásában ne okozzon vissza
esést.
Az illetményelőleg engedélyezésével, nyilvántartásával, törlesztésével és el
számolásával kapcsolatos teendőket az alábbiakban szabályozom:

1. Az illetményelőleg engedélyezés és annak feltételei.
Illetményelőleg engedélyezhető:
a) valamennyi belügyi alkalmazottnak (sorállományúak kivételével) há

zasságkötés, születés, haláleset, súlyosabb baleset, vagy betegség, elemi 
csapás, költözködés és egyéb igazolt anyagi nehézség alkalmával,

b) havi 1.000,— Ft-nál kisebb összilletményt élvező beosztottaknak (sor
állományúak kivételével) belügyi üdülőbe történő beutalása esetén,
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c) tiszti állományúaknak lakásberendezési tárgyak vásárlása céljából, ha 
a kérelmező, belügyi szolgálati ideje a hat hónapot meghaladja és fe
gyelmi, bűnvádi eljárás, vagy felmondás alatt nem áll.

A szakmai gyakorlatra kötelezett egyetemi, vagy főiskolai végzettségű 
alkalmazottaknak, ha az egyetem, főiskola elvégzése után közvetlenül a 
BM. állományába kerülnek — az egyéb feltételek fennállása esetén — 
belügyi szolgálati idejüktől függetlenül lehet illetményelőleget engedé
lyezni.

Illetményelőleg engedélyezésére jogosultak:
a) a Belügyminisztérium központi szerveinek állományába tartozók tekin

tetében az országos parancsnokságok, központi főosztályok és önálló 
osztályok vezetői,

b) a Belügyminisztérium egyéb szerveinél szolgálatot teljesítők tekinteté
ben az illetékes önálló számadótest parancsnoka

kizárólag a rendelkezésre bocsátott költségvetési keret erejéig.
A  rendelkezésre álló keretet az egyes előlegcímek között a szükségletnek 
megfelelően kell felosztani. Bútorvásárlás címén maximálisan az évi 
keret 60 százaléka használható fel. Ennek betartásáért az engedélyezésre 
jogosult elöljárókat személyükben teszem felelőssé.
Házastársi viszonyban álló belügyi alkalmazottaknál illetményelőleg csak 
a házasfelek egyikének engedélyezhető.
Házasság, születés, haláleset címén benyújtott kérelmeket elutasítani még 
javadalom hiányában is csak átmenetileg — a következő javadalom meg
érkezéséig — lehet.
Bútorbeszerzésre kért illetményelőleg elbírálásánál elsősorban a nős (fér
jezett), családos alkalmazottakat kell előnyben részesíteni. A  nőtlen (ha
jadon) elvtársak kérelme csak igen méltánylást érdemlő esetben és csak 
az előbb említett kérelmek kielégítése, illetve hiánya esetén teljesíthető.
Az illetményelőleg-kérelmet a szolgálati út betartásával kell az engedélye
zésre jogosult elöljáróhoz, az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöl
tésével benyújtani. A közvetlen és közbeeső elöljáró a kérelemben foglal
takat — különös tekintettel az indokok helytállóságára — igazolni tar
tozik.
Az engedélyezett kérelmeket a pénzügyi alosztály (osztály, szolgálat) 
köteles az illetményelőleg-nyilvántartásban és a számfejtőkartonon felje
gyezni és a megfelelő költségvetési tétel terhére kiutalni.
Ha a benyújtott illetményelőleg-kérelem nem teljesíthető, arról a kérelme
zőt értesíteni kell.
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Az engedélyezésre jogosultak gondosan ügyeljenek arra, hogy a rendel
kezésre álló összeg az alárendeltségükbe tartozó szervek beosztottai között 
lehetőleg arányosan kerüljön elosztásra.
Az illetményelőleg kamat és adómentes.

2. Az illetményelőleg összege és törlesztése.
Az engedélyezhető illetményelőleg összege:
a) az 1. a) pontban említett esetben általában 780,— kivételes esetben 

1.200,— Ft-ig terjedhet,
b) az 1. b) pontban említett esetben nem lehet több mint az üdülőbe 

beutalt és családtagjai 50 százalékos vasúti viteldíja, valamint az 
üdülőben fizetendő térítés együttes összege, de maximum 400,— Ft.

c) az 1. c) pontban említett esetben maximum 4,000,— Ft lehet.
Abban az esetben, ha a kérelmező összilletményéből a fennálló levoná
sok és az engedélyezendő előleg törlesztési részlete együttesen az össz- 
illetmény 1/3-ad részét meghaladná, az illetményelőleg legfeljebb csak 
olyan összegben folyósítható, hogy az összes levonás az összilletmény 
1/3-ad részét ne haladja meg.
Az illetményelőleg törlesztési ideje:

1.500,— Ft-ig hat hónap,
3.000,— Ft-ig tizenkét hónap,
4.000 Ft-ig tizennyolc hónap.

A törlesztés a rendes havi illetményekből, egyenlő félhavi részletekben 
történő levonás útján történik. A  levonást a folyósítást követő második 
hónapban kell megkezdeni.
A törlesztő részletek fillér nélküli összegben állapítandók meg, az esetleg 
fennmaradó töredéket az utolsó részlettel kell levonni.
Az illetményelőleg visszafizetését mindenképpen biztosítani kell, ezért
a) az illetményszámfejtőlap „Feljegyzés" részben pontosan feltüntetendő 

a folyósított illetményelőleg összege, az engedélyező ügyirat száma, a 
levonások kezdetének és lejáratának időpontja;

b) áthelyezés esetén a tartozási kivonaton fel kell tüntetni az illetmény- 
előleg tartozást és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból — az áthelyezés 
helyének megjelölésével — a még fennálló tartozást törölni kell;

c) a Belügyminisztérium kötelékéből való kiválás (lemondás, elbocsátás, 
stb.) esetén a 25/1951. (I. 27.) MT. számú rendelettel rendszeresí
tett „Munkavállalói igazolási lap"-on feltüntetendő a még fennálló tar
tozás és a szerv (számfejtőhely) bevételi számlájának száma;

—  133 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /139



d) nyugdíjazás esetén a tartozási kivonatot két példányban kell kiállítani 
és annak egyik példányát a nyugdíjazás iránti iratokkal együtt a BM. 
Terv- és Pénzügyi Főosztályhoz kell felterjeszteni az Országos Nyug
díjintézethez való továbbítás céljából.

Amennyiben a tartozás törlesztésére egy hónapon belül nem történik át
utalás, vagy befizetés, úgy az elbocsátottat fel kell szólítani tartozása ren
dezésére. Ha a felhívás nem jár eredménnyel, a lakóhely szerint illeté
kes tanácsnál végrehajtási eljárást kell indíttatni.
Illetményelőleg tartozást törölni csak behajthatatlanság esetén; a kártérí
tési kötelezettség törlésére vonatkozó szabályok szerint lehet.
A levont, vagy az elbocsátott személytől, illetve annak munkahelyétől tör
lesztésként átutalt összegeket költségvetési bevételként kell elszámolni.

3. Vegyes rendelkezések.
Illetményelőleget folyósítani a jövőben csak a 60/10. költségvetési tételről 
lehet.
A  pénzügyi alosztály (osztály, szolgálat) a 60/10. költségvetési tételen 
rendelkezésre bocsátott keretnek az év végéig hátralévő részét az 1. pont
ban meghatározott 60—40 százalékos arányban köteles megbontani és az 
arány fenntartását folyamatosan ellenőrizni.
A bútorvásárlási kölcsönre f. évben augusztus 1-ig a 60/20. költségvetési 
tételen rendelkezésre bocsátott és ott felhasznált összeget véglegesen ezen 
a tételen kell elszámolni. A továbbiakban e tétel terhére engedélyezést és 
kifizetést eszközölni nem lehet.

Jelen utasítás azonnali hatállyal lép életbe, ezzel egyidejűleg az illetményelő
leg és bútorvásárlási kölcsön folyósításával kapcsolatban korábban kiadott 
valamennyi utasítás érvényét veszti.
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Szám: 23—207/1955.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 

51. számú UTASÍTÁSA

a 32/1955. (VI. 8.) MT. számú rendeletnek a tűzrendészeti szabálysértési 
eljárásban való végrehajtásáról

A Minisztertanács 32/1955. (VI. 8.) MT. számú rendeletével (a továbbiak
ban: R.) szabályozta a szabálysértési eljárást. Az eljárási rendelkezések végre
hajtása során a tűzrendészeti szabálysértési eljárásban a rendelkezéseket a 
következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:

1. §.
(1) Az első fokú tűzrendészeti hatóságnál szabálysértési ügyekben a követ
kező személyek járnak el:
a) járási, városi, városi kerületi alosztályon — az alosztályparancsnok; ha 

kinevezett helyettese van — az alosztályparancsnok helyettes.
b) üzemi alosztályokon és önálló őrsökön — az alosztályparancsnok, illetőleg 

az őrsparancsnok; ha kinevezett helyettese van — az alosztály-, illetőleg 
őrsparancsnok helyettes,

c) járási kirendeltségeken — a kirendeltség vezetője.
(Szabálysértési hatóságként csak hatósági jogkört gyakorló tűzrendészeti 
szervek járhatnak el.)

(2 ) A  másodfokú tűzrendészeti hatóságnál szabálysértési ügyekben az osz
tályparancsnok, illetőleg annak szakmai helyettese jár el.
(3 ) Ha a másodfokú tűzrendészeti hatóság első fokú hatóságként jár el vala
mely tűzrendészeti hatóság ügyben (62/1952. (V II. 22.) MT. számú rende
let 3. §-a), az ilyen ügyekből keletkezett szabálysértési eljárásra első fokon 
a jelen § (1) bekezdésében, másodfokon pedig a (2) bekezdésben megjelölt 
hatósági személyek járnak el.

(A  jelen bekezdésben foglalt rendelkezésekből folyóan a szabálysér
tési eljárásban nincsen kiemelt (kivételes) hatáskörben való eljárás, 
kivéve a jelen § (4 ) bekezdését.)

(4 ) A  MÁV területén — a kiemelt vasútállomásokra vonatkozóan (MK. 
348/1954. KPM. sz. ut.) lefolytatandó tűzrendészeti szabálysértési eljá
rásra a tűzrendészeti osztályparancsnokságok önállóan jogosultak, azonban 
a hozott határozat egy példányát a területileg illetékes vasútigazgatóságnak 
tájékoztatás végett meg kell küldeni.
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Tűzrendészeti szabálysértési ügyekben a fő felügyeleti jogkörrel kapcsola
tos feladatokat (tehát a R. 62. §-ában megjelölt kérelem esetében is) a BM. 
OTP. Felügyeleti Osztálya látja el. (Kizárólagos hatáskör.)

3. §.
A  rendőrség és a tűzrendészet szervei — ha mindkét szerv hatáskörébe tar
tozó szabálysértést (k ét cselekmény vagy mulasztás) tartalmaz egy feljelen
tés — a feljelentés hatáskörükbe tartozó része tekintetében külön-külön foly
tatják le az eljárást, ezért a feljelentés vonatkozó részét egymáshoz kölcsö
nösen átteszik. — Ha egy feljelentett cselekmény valósít meg a rendőrség és 
a tűzrendészet szervei hatáskörébe tartozó szabálysértéseket, az eljárásra az 
a szerv köteles, melynél a feljelentést megtették.

4. §.

(1) A tűzrendészeti szabálysértési ügyben eljáró hatóság szabálysértés miatt 
10,— forinttól 300,— forintig terjedhető pénzbírságot szabhat ki, ha a sza
bálysértést törvény, törvényerejű rendelet, vagy minisztertanácsi rendelet, 
illetőleg a megyei tanács rendelete állapítja meg; 10,— forinttól 300,— 
forintig terjedhető pénzbírságot szabhat ki, ha a tűzrendészeti szabálysér
tést járási, járási jogú városi, fővárosi (városi) kerületi tanács, — és 10,—  
forinttól 100,— forintig terjedhető pénzbírságot, ha a tűzrendészeti szabály- 
sértést községi tanács rendelete állapítja meg.
(2) A  korábban, 1953. július elseje előtt miniszteri rendeletben megállapí
tott tűzrendészeti szabálysértéseket a kiszabható pénzbírság mértéke szem
pontjából (a SZHÖ. megjelenéséig) minisztertanácsi rendeletben megállapí
tott szabálysértéseknek kell tekinteni (azaz az ilyen szabálysértések esetében 
kiszabható pénzbírság mértéke: 10,— forinttól 500.— forintig).
(3) Több szabálysértés (több cselekmény) esetén a pénzbírságot egy ősz- 
szegben kell megállapítani (halmazat). — A szabálysértések halmazata ese
tében a szabálysértésre a jelen § (1 ) bekezdésében (R. 13. §) meghatározott 
összeget fel lehet emelni, nevezetesen:
a) ha az elkövetett valamennyi szabálysértésre ugyanaz az összeg van leg

magasabb összegként meghatározva, — a legmagasabb összeg másfélsze
reséig (pl. ha két a minisztertanács és egy a megyei tanács rendeletébe 
(500,— 500,— +  500,— forint) ütköző (összesen három) tűzren
dészeti szabálysértés kerül együttes elbírálás alá, a kiszabható pénzbír
ság legmagasabb összege 750,— forint),

b) olyan szabálysértések halmazata esetén pedig, melyekre különböző össze
gek vannak legmagasabb összegként meghatározva, ugyancsak a legma
gasabb összeg másfélszereséig, — azonban ez az összeg nem haladhatja

2 . § .
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meg az egyenként kiszabható pénzbírságok együttes összegét (pl. ha egy
a minisztertanács és egy a községi tanács rendeletében (500,------\ -  100,—
forint) ütköző (összesen kettő) tűzrendészeti szabálysértés kerül együt
tes elbírálás alá, a kiszabható pénzbírság legmagasabb összege nem 
750,— forintig, hanem csak 600,— forintig terjedhet).

5. §.

(1) A  tűzrendészeti szabálysértés ügyében eljáró hatóság hivatalból, továbbá 
a tanács és a rendőrség szervei, vagy egyéb szervek, illetőleg magánszemé
lyek feljelentése alapján kezdeményezhet eljárást.
(2) A  szabálysértés hivatalból való kezdeményezése alatt azt az esetet kell 
érteni, amikor a szabálysértési eljárásra jogosított személyek (jelen utasí
tás 1. és 2. §-a), valamint a tűzrendészeti hatóságok tűzrendészeti előadói 
közvetlenül észlelik a szabálysértést és ennek alapján indítják meg, illető
leg folytatják le az eljárást.
(3 ) Amennyiben az állami tűzoltóságnak a jelen § (2) bekezdésében meg 
nem jelölt tagjai észlelik a szabálysértést, arról szabályszerű feljelentést köte
lesek tenni az eljárásra illetékes szabálysértési hatósághoz (parancsnokhoz).

(E rendelkezéseknek megfelelően az instruktori és járőrszolgálatot tel
jesítő beosztottakat, de általában a hatósági jogkört nem gyakorló 
állami tűzoltói szervek vezetőit a feljelentésre szolgáló nyomtatvány
űrlappal el kell látni.)

6. §.

Amennyiben a tűzrendészeti szabálysértési ügyben eljáró hatóság azt álla
pítja meg, hogy a feljelentett cselekmény bűncselekmény, az ügyet az ügyész
séghez teszi á t.

7. §.
A  tűzrendészeti szabálysértési eljárást lefolytató hatósági személy a feljelen
tés alapján megvizsgálja azt, hogy a feljelentett cselekmény elbírálására ren- 
delkezik-e hatáskörrel és illetékességgel. A  vizsgálat alapján a következő 
intézkedéseket teheti:
a) átteszi az ügyet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz 

— ha saját hatáskörének vagy illetékességének hiányát észleli,
b) elutasítja a feljelentést, ha a R. 25. §-ában felsorolt valamely, a felje

lentés elutasítását maga után vonó ok forog fenn,
c) az elkövető meghallgatására határnapot tűz ki — ha a jelen § a) vagy 

b) pontjában foglalt rendelkezések szerint áttételnek vagy a feljelentés 
elutasításának nincs helye.
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(1 ) A tűzrendészeti szabálysértési ügyben az elkövető, a tanú és a szakértő 
meghallgatását a célszerűség, a nevelés, a szabálytalanságtól való visszatartó 
erő, egyben a takarékosság nagyobbfokú érvényrejuttatása szempontjából 
lehetőleg a helyszínen kell eszközölni.
(2 ) Feljelentés esetén elkövetőt azzal kell megidézni, hogy a meghallgatá
son köteles megjelenni. Ha azonban a szabálysértési eljárás hivatalból indult 
meg, a szabálysértés észlelése alkalmával foganatosított jegyzőkönyvi kikér
dezés befejezése után az elkövetőt rövid úton azzal kell megidézni, hogy a 
meghallgatáson nem köteles megjelenni. Amennyiben elkövető tovább véde
kezni nem kíván és ennek következtében a határnapon nem jelenik meg. a R. 
28. §-ának (4 ) bekezdése alapján kell határozatot hozni és azt részére pos
tán kikézbesítettetni.
(3) Elkövetőt a meghallgatásra tanúival együtt kell megidézni. A  bizonyí
tás kiegészítése szempontjából újabb tanú (szakértő) meghallgatását csak 
indokolt esetben kell elrendelni (ha a tanú) szakértő (az ügy érdemi elbírá
lására lényeges körülményről tud vallomást tenni). A feljelentő magánsze
mély tanúkénti kihallgatása helyett lehetőség szerint más tanú (pl. ellenőr
zést végző tűzoltó, instruktor vagy magánszemély) meghallgatása kívánatos.
(4) A meghallgatást csak a jelen utasítás 1. és 2. §-ában megjelölt szemé
lyek végezhetik.

9 . §.

(1) A  meghallgatás befejezése után — annak eredményétől függően — az 
eljáró hatóság pénzbírságot kiszabó, az eljárást megszüntető vagy áttételt 
elrendelő határozatot hoz.
(2) A kiszabandó pénzbírság mértékét a jelen utasítás 4. §-ában foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően, ezenbelül a szabálysértés tűzrendészeti szak
szempontból értékelt súlyosságához mérten kell — alapos mérlegelés után 
— megállapítani. Figyelembe kell azonban venni az elkövető javára, vagy 
terhére szolgáló körülményeket is, így az elkövető osztályhelyzetét, családi 
körülményeit, vagyoni viszonyait (jövedelmét, keresetét, ingatlan vagyonát), 
az elkövető magatartását a szabálysértés elkövetésekor, valamint meghallgatása 
során (így pl. beismerését, megbánást, stb.) és azt is, hogy az elkövetett sza
bálysértés súlyosságáról mennyiben volt tudomása.

(3) A pénzbírság kiszabását — a szabálysértés megállapítása esetén is — 
mellőzni kell, ha az elkövetett cselekmény tűzrendészeti szakszempontból 
jelentkező veszélyessége, súlya csekély s ezenfelül annak mellőzését az elkö
vető személyes körülményei is indokolják. (így  pl. azt, hogy elkövető cse
lekményeit helyesen felismerte és azok jövőbeni megelőzésére határozott 
szándékot mutat.)

8 . § .
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(1 ) A  pénzbírságot kiszabó határozatnak tartalmaznia kell a R. 43. §-ában 
foglalt adatokat.
(2 ) A  bírságoló szerv megjelöléseként a tűzoltói szerv hivatalos megjelölését 
kell alkalmazni, kiegészítve a: ,,mint szabálysértési hatóság” toldattal. (P l. 
BM. Kisvárdai járási osztály tűzrendészeti alosztályparancsnoka, mint első 
fokú szabálysértési hatóság.)
(3) A  szabálysértés megjelöléseként a 40/1953. (VII. 28.) BM. számú 
miniszterhelyettesi utasításban (hatásköri utasítás) felsorolt tűzrendészeti 
jogszabályokban foglalt szabálysértést kell megjelölni — a jogszabály szá
mára és a szabálysértést tartalmazó §-ra (bekezdésre, pontra) való — szám
szerű hivatkozással.

(A  tűzrendészeti hatósági határozatok rendelkező részében szereplő 
szöveg is természetszerűleg módosul a tekintetben, hogy a tűzrendé
szeti hatósági határozatokban ezentúl nem a kihágási eljárást, illető
leg a 62/1952. MT. számú rendelet alapján való bírságolást helyez
zük kilátásba, hanem a szabálysértési eljárást. Ennek megfelelően az 
ajánlott szöveg: amennyiben kötelezett az előírásokat a határozatban 
feltüntetett határidőre nem hajtja végre, ellene a KBTK. 141. § (1) 
bekezdése alapján a szabálysértési eljárás megindítása iránt intézke
dem. — A bírságolási határozatban — az új eljárás alkalmazása 
folytán — a 62. MT. rendelet szerinti bírságolási határozatnál szo
kásos, az előírások végrehajtására vonatkozó határidőt sem szabad 
feltüntetni, tehát a hatósági határozat végre nem hajtását követő bír
ságolási határozat kiadása után az újabb határidőt kiegészítő hatósági 
határozatban kell megállapítani. A  kiegészítő határozat készítésénél 
egyébként elegendő a végre nem hajtott határozati előírásra vonatkozó 
számszerű hivatkozás.)

(4 ) A pénzbírságot és az esetleges rendbüntetést külön-külön határozatban 
kell kiszabni (R. 31. § (2 ) bekezdés). Pénzbírságot egyösszegben csak az 
ugyanazon személy által elkövetett több szabálysértés miatt egyesített eljárás
ban szabad kiszabni.

(5 ) A  pénzbírság befizetésének módjára vonatkozóan a R. 59.. 60.. 61., és 
62. §-ában foglalt rendelkezéseket a 9350—2/1954. BM. OTP. számú 
parancsnoksági utasítás rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. Az eljárási 
költségeket a határozatban egyösszegben kell feltüntetni. Befizetésüknél a 
pénzbírság befizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. — Az 
eljárási költségeket bírságolás esetén az elkövető viseli.

(Az eljárási költségek megállapításának módjáról, valamint a költ
ségek kifizetéséről részletesen az ügyviteli szabályzat intézkedik.)

—  139 —

10 . § .

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /145



(6) A határozat indoklására vonatkozóan a szabálysértés elkövetésére vonat
kozó és jegyzőkönyvileg már rögzített konkrét bizonyítékokat kell röviden 
összegezni, figyelemmel a jelen utasítás 9. § (2 ) bekezdésben foglalt körül
ményekre. Meg kell állapítani abban az elkövetett szabálysértés helytelen, 
káros voltát — az általa előidézhető káros következményekre való rövid 
utalással és felhívni elkövetőt a helyes magatartásra.
(7) A fellebbezésre való utalásban a 8 napos halasztó hatályú fellebbezés 
lehetőségét kell feltüntetni és azt, hogy azt a másodfokú hatósághoz címezve 
— az első fokon eljáró hatóságnál kell benyújtani. (Ezt a záradékot csu
pán a bírságot kiszabó elsőfokú határozat esetében kell alkalmazni.) A  má
sodfokú határozat kiadása időpontjában jogerőssé, végrehajthatóvá válik 
(kivéve az ellene emelt ügyészi óvás esetét, amely a végrehajtásra halasztó 
hatályú), a fellebbezésre vonatkozóan a másodfokú határozatban tehát azt 
kell megállapítani, hogy a határozat ellen további jogorvoslatnak (fellebbe
zésnek) helye nincs.
(8) A határozatot csak a jelen utasítás 1. és 2. §-ában megjelölt hatósági 
személyek írhatják alá. A  bírságoló szerv bélyegzőjeként a tűzrendészeti ható
ság hivatalos bélyegzőjét kell használni.

11. §•

(1) Az eljárást megszüntető határozatot kell hozni a R. 44. §-ában meg
jelölt esetekben.
(2) A megszüntető határozat rendelkező részében röviden utalni kell a R. 
44. §-ára és meg kell jelölni az eljárás megszüntetésének okát, — indoklási 
részében pedig a megszüntetésre alapot nyújtó és a meghallgatási jegyző
könyvben már rögzített körülményeket kell röviden megjelölni.

12. § .

Az áttételt elrendelő határozat rendelkező részében azt kell megállapítani, 
hogy az ügy a feljelentés adataiból megállapíthatóan (a feljelentés tárgyát 
is megjelölve) nem tartozik az eljáró tűzrendészeti szabálysértési hatóság 
hatáskörébe, vagy illetékessége alá, ezért a R. 20., illetőleg 21. §-ára hivat
kozással az ügyet az eljáró hatóság az eljárásra hatáskörrel és illetékesség
gel rendelkező hatósághoz teszi át. Az áttételt elrendelő határozat indoko
lásában röviden meg kell jelölni az áttétel okát (pl. a cselekmény a BHÖ. 
165. pontjában, felvett tűzvész okozás bűntettének ténylállását látszik megvaló
sítani, melynek elbírálására a járásbíróság illetékes).

13. §.
Az ügy érdemében hozott határozatot minden esetben legalább két (egy irat
tári) példányban kell készíteni (ellentétben a meghallgatásról készített 
jegyzőkönyvvel, mely egy példányban készül), de mégis annyi példányban,
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hogy abból az elkövető (meghatalmazottja), továbbá az, aki ellen az eljárás 
folyt, vagy akinek jogát a lefoglalt tárgyra vonatkozó intézkedés sérti, egy 
példánnyal értesíthető legyen.

14. §.

Az igazolási kérelem a határozat végrehajtását nem függeszti fel, azonban 
a bírságoló szervek indokolt esetben felfüggeszthetik azt (pl. az igazolási 
kérelemben, melyet határidő mulasztás miatt a bírságoló szerv elutasított, 
kérelmező olyan indokokra hivatkozik, melyek a bírságolási határozat alap
jául szolgáló ténykedések újabb megvizsgálását teszik szükségessé, azaz a 
hatóság téves, vagy a valóságnak meg nem felelő adatokra építette határo
zatát).

15. §.

(1) A  szabálysértési eljárásban — az alábbi kivételektől eltekintve — min
den határozat ellen — határozat kézhez vételétől, illetőleg kihirdetésétől szá
mított 8 napon belül helye van fellebbezésnek, nincs azonban helye: az átté
telt elrendelő, a meghallgatást kitűző, valamint a fiatalkorú figyelmeztetése 
esetében — az eljárást megszüntető határozat ellen (R. 49. § ). Aki a hatá
rozatban kifejezetten megnyugodott és ezt a szabálysértési hatóságnak szó
val vagy írásban bejelentette, a határozat ellen fellebbezéssel már nem élhet.

(2 ) Fellebbezésnél a fellebbezési határidő kezdő időpontja a határozat ki
hirdetését, vagy a határozat kézhez vételét (kézbesítését) követő nap, záró
időpontja pedig az ettől számított 8 nap. A  fellebbezés bejelentésének, vala
mint egyéb közlésének időpontját nyilván kell tartani (a fellebbezési ügy
irat borítékját is csatolni kell az ügyirathoz).

16. §.

A  törvényes határidőn belül benyújtott fellebbezés ügyében a másodfokon 
eljáró hatóság 15 napon belül dönteni köteles — a felterjesztett összes ügy
iratok alapján (fellebbezésnél nincsen meghallgatás), a R. 52., 53. és 34. 
§-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

17. §.

A  másodfokon hozott, illetőleg a már jogerőre emelkedett elsőfokú határozat 
ellen (azaz ha ellene a törvényes határidőn belül fellebbezéssel nem éltek) 
továbbá jogorvoslatnak helye nincsen, azonban a fél a BM. Országos Tűz
rendészeti Parancsnokságtól kérheti a kiszabott bírság elengedését, vagy mér
séklését. Az e tárgyban előterjesztett kérelemnek a végrehajtásra halasztó 
hatálya nincsen (a kérelem jogorvoslatnak nem tekinthető).
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(1) A határozatot hozó hatóság (felettes szerv is) az ügyészi óvást 8 napon 
belül köteles megvizsgálni. Az óvás tekintetében elfoglalt álláspontjának meg
felelően:
a) az alaposnak talált óvás alapján korábbani határozatát hatályonkívül he

lyezi, új határozatot hoz és azt az óvástemelő ügyészségnek is megküldi 
egy példányban, 

b) az alaptalannak talált óvás alapján az óvást és határozatát (az összes 
mellékletekkel) közvetlen felettes szervének 8 napon belül felterjeszti és 
erről az óvást emelő ügyészséget is értesíti.

(2 ) A felettes szerv határozatát az érdekeltekkel, valamint az ügyészséggel 
az első fokú hatóság közli.

19. §.
(1) A  szabálysértési eljárás bevezetésével a 9360—2/1952. BM. számú uta
sítás 16. és 17. §-ában foglalt rendelkezéseket hatályon kívül helyezem.
(2) A szabálysértési eljárás ügyviteli szabályaira vonatkozóan külön utasí
tásban intézkedem.
Budapest. 1955. október 14.

18. §.

Szám: 10—3298/1955.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 

58. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1955. november 26-án.

A személyi igazolványokról kiadott rendelkezés alapján az állampolgárok 
túlnyomó többsége személyi igazolvánnyal rendelkezik. Ezért az államvédelmi 
(politikai nyomozó) szervek által kihallgatandó személyek (előállított, őrizetbe
vett, tanú, feljelentő, szakértő) adatainak azonosítását a személyi igazolvány 
alapján kell végrehajtani. Az előzetes letartóztatásba helyezett állampolgárok
tól a személyi igazolványt be kell vonni. A Legfőbb Ügyész 30/1955. sz. 
utasítása alapján a személyi adatok igazolására és a letartóztatásba helyezett 
személyi igazolványának kezelésére vonatkozóan a következőket rendelem el:
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A büntető eljárás során az állambiztonsági (politikai nyomozó) szervek által 
kihallgatott személyektől a személyi igazolvány felmutatását minden esetben 
meg kell követelni, ha a következő adatok felvétele, illetőleg igazolása szük
séges:

családi név és utónév,
születési hely és idő,
foglalkozás és szakképzettség,
állampolgárság,
szülők családi és utóneve,
lakás,
családi állapot,
házastárs neve. születési éve és helye, 
házasságkötés helye és ideje,
16 éven aluli gyermekek személyi adatai.

A  kihallgatásról készült jegyzőkönyvön a kihallgatott személy neve után a 
személyi igazolvány sorozatának és számának a bejegyzését fel kell tün
tetni.
Ha a kihallgatott személy személyi igazolványt mutat fel, az abban fog
lalt adatok igazolására egyéb okirati bizonyíték felmutatását nem kell meg
követelni, kivéve ha a személyi igazolvánnyal kapcsolatban visszaélés gya
núja merül fel. Ilyen esetben a személyi igazolványt bűnjelként le kell fog
lalni.
Az államvédelmi (politikai nyomozó) szervek által végrehajtott előzetes letar
tóztatás esetén a letartóztatottól a személyi igazolványt be kell vonni és titkos 
iratként kell kezelni. A  személyi igazolvány elvételét az előzetes letartóztatást 
elrendelő határozaton fel kell jegyezni. Ha az előzetes letartóztatott 4 napon 
belül szabadlábra kerül, a személyi igazolványt vissza kell adni és az átvételt a 
letartóztatást megszüntető határozaton a letartóztatott aláírásával el kell 
ismertetni.
Ha az előzetes letartóztatás egy hétnél tovább tart, a személyi igazolványt 
az illetékes rendőrhatóságnak szigorúan titkos iratként, állami futárszolgálat 
útján kell megküldeni.
Amennyiben az előzetes letartóztatott szabadlábrahelyezésít rendelik el, 
figyelmeztetni kell, hogy állandó lakhelye szerint illetékes rendőrhatóságnál 
jelentkezzék személyi igazolványának átvétele végett. A figyelmeztetés meg
történtét, a letartóztatást megszüntető határozaton fel kell tüntetni.
Ha a kihallgatott személy személyi igazolványt felmutatni nem tud, ezt a 
kihallgatási jegyzőkönyvön fel kell tüntetni, egyben annak az okát is meg
kell jelölni, hogy a kihallgatott személyi igazolvánnyal miért nem rendelke
zik. Ez esetben adatait egyéb okiratok útján kell ellenőrizni.
A  jelen utasítást a folyamatban lévő ügyekben is végre kell hajtani.
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Szám: 10—3319/1955.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

59. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1955. november 26-án.

Párt és kormányszerveink határozatai alapján széleskörű politikai felvilágo
sító és nevelő munka segítségével légoltalmunk kiépítése terén az elmúlt évek 
során jelentős eredményeket értünk el.
Munkánk következtében szerveink politikailag és szervezetileg megszilárdultak, 
műszakilag tovább fejlődtek. Fokozódott működőképességük és fejlődött ké
szenléti helyzetük.
Ellenőrzéseink során megállapítást nyert, hogy elért eredményeink különösen 
azokon a helyeken számottevők, ahol a légoltalomba bevont személyek elmé
leti felkészültsége alapos, gyakorlati munkája tervszerű, körültekintő és a fel
sőbb rendelkezéseknek megfelelő.
A  légoltalom előtt álló újabb feladatok sikeres végrehajtása azonban szüksé
gessé teszi a légoltalmi munka eredményességének növelését és módszereinek 
további javítását. Ennek elősegítése érdekében a légoltalom azon tagjai részére, 
akik a légoltalom kiépítésében elvi és gyakorlati vonatkozásban résztvesznek 
és hozzájárulnak a légoltalom ütőképességének fokozásához elismerés és meg
becsülés jeléül 1955. november 1-től kezdődően

l é g o l t a l m i  d i c s é r ő  o k l e v e l e t

(a továbbiakban oklevél) rendszeresítek. A  légoltalmi dicsérő o k levél elnye
résének feltételeit az alábbiakban szabályozom:I.

Az oklevél elnyerésére jogosult személyek köre

Az oklevél adományozható:
— a légoltalmi parancsnokoknak,
— a légoltalom függetlenített és egyenruházott személyi állománya tagjainak,
— a légoltalmi törzsek nem függetlenített tagjainak, valamint a szolgálat és 

egységparancsnokoknak,
— a légoltalom egyéb beosztottainak, valamint
— a párt és tömegszervezetek légoltalmi munkával megbízott tagjainak, illetve 

aktíváinak.
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Az adományozásra kerülő oklevelek keretszámát megyei, fővárosi, megyei jogú 
városi és minisztériumi viszonylatban az Országos Parancsnokság határozza 
meg. Az oklevelek adományozására a megyék, a főváros és a megyei jogú 
városok légoltalmi parancsnokai, illetve a minisztériumok légoltalmi osztály, 
— csoportvezetői, vagy légoltalmi felelősei a részükre adott keretszámon belül 
tesznek indokolt javaslatot.
Adott esetben a Légoltalmi Országos Parancsnokság közölheti esetenként alá
rendelt szerveivel, hogy mennyi a felső határa a kiadható oklevelek számának.

II.

Az oklevél elnyerésének feltételei

Az oklevél elnyerésének feltétele:
a) a légoltalmi parancsnoknál:

— a Párt. Kormány és a felsőbb légoltalmi szervek által meghatározott 
feladatok végrehajtásának elősegítése, illetve a végrehajtásban való 
rendszeres részvétel és a légoltalmi ismeretek tökéletes elsajátítása,

b) a légoltalom függetlenített és egyenruházott személyi állománya tagjainál:
— politikai oktatáson, valamint a légoltalmi szakmai és katonai kiképzése

ken való fegyelmezett, példamutató magatartás és kiváló tanulmányi 
előmenetel,

— aktív és eredményes részvétel a párt politikai munkában, a „Kiváló 
Légoltalmi Törzs" cím elnyerése,

— a vezetés és irányítás megszilárdítása, valamint a szervezési követel
mények megvalósítása és a kiképzések eredményességének biztosítása.

— a légoltalmi anyagokkal és pénzügyi hitelekkel való helyes gazdálko
dás, a takarékosság fokozott érvényesítése,

— a légoltalmi építkezések folyamatosságának és előírásszerű befejezésé
nek, valamint az elkészült létesítmények és műszaki berendezések kar
bantartásának biztosítása.

c) A  légoltalmi törzsek nem függetlenített tagjainál, a szolgálat és egység-
parancsnokoknál:
— a légoltalom tömegkapcsolatainak politikai nevelő és felvilágosító mun

kával történő szélesítése és a légoltalmi feladatok ellátására való ered
ményes mozgósítás terén végzett sikeres munka,

— a vezetés és irányítás megszilárdítása, a szervezés követelményeinek 
megvalósítása, valamint a kiképzések látogatottságának és eredményes
ségének növelése,

— a légoltalmi gyakorlatok alkalmával az irányító tisztségek (kárhely- 
parancsnok, egységparancsnok, stb.) kiváló ellátása,
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— a légoltalmi vagyonnak — különösen a légoltalmi építményeknek, be
rendezéseknek, és felszereléseknek, — mint társadalmi tulajdonnak 
megóvása terén végzett jó munka.

d) a légoltalom egyéb beosztottainál:
— a légoltalmi kiképzéseken és gyakorlatokon való rendszeres részvétel 

és a kiképzések anyagának tökéletes elsajátítása,
— a légoltalmi gyakorlatok előkészítése és lefolytatása során való tevé

kenység és példamutató részvétel, a kapott feladatok helyes végre
hajtása,

— a légoltalom egyéb feladatainak végrehajtásában való közreműködés,
e) a párt és tömegszervezetek légoltalmi munkával megbízott tagjainál, illetve

aktíváinál:
— a légoltalom tömeg kapcsolatainak elmélyítése és a légoltalmi felada

tok ellátására való mozgósítás terén végzett eredményes munka,
— a légoltalom önvédelmi szervezeteinek, politikai, szervezeti és szakmai 

továbbfejlesztése érdekében végzett sikeres tevékenység.

III.
Az oklevél adományozása

Az oklevél adományozásának jogát a légoltalom teljes személyi állománya, 
a megyék, valamint a párt és tömegszervezetek légoltalmi munkában kitűnt 
megbízottai felé az illetékes Belügyminiszterhelyettes gyakorolja.

IV.
Az oklevelek adományozásának ideje

Az oklevelek adományozása elsőízben a légoltalom 5 éves fennállásának év
fordulója alkalmából 1955. novemberében, a továbbiakban általában a kikép
zési év végén történik.
Kimagasló légoltalmi eredmények elérése esetén az oklevél fentiektől eltérő 
időpontban is adományozható.
Az oklevelek adományozása mindenkor ünnepélyes keretek között történik.

V.
Vegyes rendelkezések

Az oklevél rendszeresítése feladatává teszi minden légoltalmi parancsnoknak 
és egyéb légoltalmi vezetőnek, hogy alárendeltjei felé jelen rendelkezés ismer
tetéséről gondoskodjék, továbbá, hogy olyan tevékenységet fejtsen ki, mely 
a légoltalom személyi állományát az oklevél elnyerésére és ezen keresztül lég
oltalmunk ütőképességének továbbfokozására serkenti.
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Szám: 2—10/26/1956.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
26. számú PARANCSA

Budapest, 1956. április 10.

H o r v á t h  Sándor áv. alhadnagy elvtárs a BM. Határőrség pécsi kerü
let mohácsi FEP-jének beosztottja a hazánkban pusztító jeges árvíz idején 
esküjében fogadottakhoz hűen mentette a veszélyben lévő lakosságot, honfi
társait és e munka közben életét vesztette.
Horváth Sándor áv. alhadnagy elvtárs a dolgozó népért, a nép védelméért 
áldozta életét, hősi halált halt.
A mohácsi FEP párt- és KISZ-szervezetek javaslatára 

m e g p a r a n c s o l o m :
hogy a mohácsi FEP-et "Horváth Sándor elvtársról kell elnevezni.
Utasítom a Határőrség Parancsnokát, hogy a FEP épületén Horváth Sándor 
elvtárs hőstettének rövid leírását tartalmazó emléktáblát helyeztessen el. 
Állandó nevelő munkával biztosítsa, hogy a FEP mindenkori személyi állo
mánya megismerje Horváth Sándor elvtárs hőstettét és példaképének tartsa őt. 
Horváth Sándor elvtársat a FEP állománya örökös tagjaként kell kezelni.
A  fenti elnevezést a FEP kifelé, hivatalos munkája során ne használja.
Ezen parancsomat a Határőrség egész személyi állománya előtt ismertetni kell.

Szám: 2— 10/32—1956.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
32. számú PARANCSA

Budapest, 1956. május 14-én.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4/1956. (II. 8.) MT számú 
rendeletét — a fegyveres és rendészeti testületeknek, azok tagjai által oko
zott károk megtérítéséről —, valamint a rendelet végrehajtási utasítását tar
talmazó Kártérítési Szabályzatot kiadom.
A  Kártérítési Szabályzat kifejezésre juttatja, hogy a Belügyminisztérium 
vagyona a társadalmi tulajdon része és ezért e vagyont fokozottabban kell
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védeni a károkozó magatartásokkal szemben. A  szabályzat ezen feladat meg
valósításának fontos eszköze.
A  belügyminisztériumi vagyon megvédése minden belügyi beosztott köteles
sége. Ebből kifolyólag a belügyi beosztottaknak őrködniük kell a Belügymi
nisztérium vagyonának sérthetetlensége felett és haladéktalanul jelenteniök kell 
a Belügyminisztérium vagyonában észlelt vagy okozott kárt.
A szabályzat a károkozások elbírálására vonatkozó szabályokat egységes 
rendszerbe foglalja. Rendelkezéseinek betartása biztosítja a károk gyors meg
állapítását és a károkozókkal szembeni eljárás gyors lefolytatását. A szabály
zat így jelentősen hozzájárul az anyagi és pénzügyi fegyelem megszilárdítá
sához.
A szabályzat elsődleges feladata azonban előmozdítani a károk megelőzését. 
Ennek érdekében minden belügyi beosztott politikai öntudatának emelésével, 
éberségének, fegyelmezettségének fokozásával, valamint a Belügyminisztérium 
vagyontárgyainak gondos megóvásával bizonyítsa be, hogy hű őrzője a népi 
vagyonnak, védője társadalmi rendszerünk gazdasági alapjának.
A Kártérítési Szabályzat ismertetésével kapcsolatban

m e g p a r a n c s o l o m :
1. a Kártérítési Szabályzatot a vezetők (parancsnokok) behatóan tanulmá

nyozzák és az egész személyi állomány előtt 1956. június 30-ig — meg
felelő mértékben — ismertessék,

2. az anyagi és pénzügyi szolgálat beosztottai számára a BM. Anyagi és 
Technikai Főosztály, illetve a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály szervezze 
meg a Szabályzat gyakorlati oktatását.

Szám: 105/3042— 1956.

K Á R T É R Í T É S I  S Z A B Á L Y Z A T

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Belügyminisztérium minden beosztottjának kötelessége a Belügyminisztérium 
vagyonának, mint társadalmi tulajdonnak a kímélése, megóvása, a károk ide
jében való elhárítása, illetőleg a már bekövetkezett események, cselekmények 
káros következményeinek csökkentése.
Minden belügyminisztériumi beosztott köteles azonnal jelenteni a Belügymi
nisztérium vagyonában észlelt vagy okozott mindennemű kárt.
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Azt, aki hiteltérdemlően tudomást szerez arról, hogy a Belügyminisztérium 
vagyonának sérelmére bűntett elkövetése készül, vagy ilyen bűntettet követ
tek el, s erről mihelyt teheti, jelentést nem tesz — a törvény szerint —, 1 évig 
terjedhető börtönnel lehet büntetni.
A  Belügyminisztérium minden beosztottja a reábízott belügyminisztériumi 
vagyonért személyes felelősséggel tartozik.
A  Belügyminisztériumnak okozott károkat a legrövidebb időn belül meg kell 
téríteni.
A károk megtérítésénél jelen Szabályzat rendelkezései szerint kell eljárni.

II. FEJEZET

A KÁR FOGALMA ÉS A  KÁR ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Ut. 1. Kárnak kell tekinteni a Belügyminisztérium vagyonának a rendelte
tésszerű felhasználáson kívüleső minden csökkenését.
így különösen kárnak minősül:
a) a készpénzben, értékpapírban, vagy anyagban keletkező veszteség, 

hiány vagy értékcsökkenés, (amelyek például anyag elvesztéséből, 
megrongálásából, az anyagkarbantartás elmulasztásából, anyagi és 
pénzügyi normák jogtalan túllépéséből, szállítóeszközök jogtalan 
igénybevételéből, az állományfegyelem jogtalan megszegéséből, 
stb. keletkeztek),

b) a Belügyminisztérium vagyoni jogainak (követeléseinek) elvesz
tése vagy megsértése,

c) a Belügyminisztériumra — kötbér, bírság és késedelmi kamat ki
vételével — ellenszolgáltatás nélkül háramló vagyoni kötelezettsé
gek, stb.

Ut. 2. A kár nagyságának (összegszerűségének) megállapításánál az aláb
biakat kell figyelembevenni:
a) A  leltári ingóságokban keletkezett károk esetén új anyagoknál 

mindig a 100°/o-os árat, használt anyagoknál — ruházati anya
gok, kerékpárok, gépjárművek kivételével — a 70 %-os árat.

b) ruházati anyagoknál a le nem töltött kihordási idő alapján meg
állapított arányos értéket, ami azonban az új ár 69 %-ánál keve
sebb nem lehet, ha az elveszett cikk eredetileg új állapotban került 
kiadásra,

c) használt kerékpár elvesztése, valamint használt kerékpár, illetve 
gépjármű olyanfokú megrongálása esetén, hogy a használhatat
lanná vált, az elhasználtság fokának megfelelő értéket, de ez nem 
lehet kevesebb az esetleges forgalmi értéknél,
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d) a BM. gépjárműveinek szabályellenes igénybevétele esetén
— első esetben a megfelelő közhasználatú személy-, illetőleg 

tehergépkocsi kétszeres viteldíját,
— második esetben a megfelelő közhasználatú gépkocsi három

szoros viteldíját (lásd 65/1950. (III. 2.) és 48/1954. (VIII. 
1.) MT. sz. rendelet),

e) élelmiszereknél, fegyverzeti-, lőszer- és egyéb haditechnikai anya
goknál, valamint orvosi és gyógyszeranyagoknál minden esetben 
a 100% -os árat,

f) olyan anyagoknál, amelyeken a használat látszólagos kopást vagy 
természetes rongálódást nem okoz (pl. ablaküveg, stb.), a 
100%-os árat,

g) kitöltetlen, illetve kitöltött, de fel nem használt utazási utalványok 
elvesztésekor
— egy útra szóló utazási utalvány esetén 50,— Ft-ot,
— menettérti utazási utalvány esetén 100,— Ft-ot.

Az előző, a )—g) bekezdésekben szereplő ár alatt a mindenkor érvé
nyes árjegyzékben feltüntetett árakat, ezek hiányában a megrongáló
dott, veszendőbe ment anyagok (tárgyak, eszközök) tényleges beszer
zési árát kell érteni. Közfogyasztás tárgyát is képező cikkeknél — 
amennyiben a tényleges beszerzési vagy árjegyzéki ár ennél nem 
nagyobb —, ár alatt a fogyasztói ár értendő.

Ut. 3. Ha a megrongálódott anyagot kijavítják vagy kijavíttatják, a kár 
összegszerűségének megállapításánál a javítási számla végösszege az 
irányadó.

Ut. 4. Ha a kár olyan természetű, hogy összegszerűségének megállapítása az 
Ut. 2. és 3. pontjai értelmében nem lehetséges (pl. épületben esett 
rongálódás, stb.). a kár öszegszerűségét becslés útján kell megálla
pítani.

III. FEJEZET

a  k á r t é r ít é s i  f e l e l ö s s é g r e v o n á s  m ó d j a  é s  m é r t é k e

R. 1. § (1) bek. A  fegyveres és rendészeti testület tagja köteles meg
téríteni azt a vagyoni kárt, amelyet a testületnek vétkes magatartással 
(tevéssel vagy mulasztással) okozott.

Ut. 5. Vétkesnek kell tekinteni a károkozó magatartást akkor, ha a kárt 
szándékosan vagy gondatlanul okozták.
A  vétkesség a kártérítési felelösségrevonás előfeltétele.
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Ut. 6. A  vétkesség előzetes megállapítása nélkül is felel a hiányért a rak
tár vagy pénztár kezelője, de csak akkor, ha nem tudja bizonyítani, 
hogy a hiányt (kárt) más személy okozta.

Ut. 7. A  Belügyminisztériumot ért kár megtérítésére elsődlegesen azt a sze
mélyt (személyeket) kell kötelezni, aki vétkes magatartásával a kárt 
közvetlenül vagy közvetve idézte elő, másodlagosan pedig azt, aki 
ellenőrzési vagy intézkedési kötelezettségét elmulasztotta, feltéve hogy 
a mulasztással a kár keletkezése vagy növekedése összefügg.

Ut. 8. Leltár-, raktárhiány formájában keletkezett kárért a kezeléssel meg
bízott — vezető és beosztott — személyek együttesen felelősek. 
Pénztárhiányért a pénztár kezelője a felelős.

Ut. 9. Jogtalan kifizetés esetében a felvevőt, illetve a kifizetésért felelős sze
mélyt kell visszafizetésre, illetőleg kártérítésre kötelezni.
R. 1. § (2) bek. A kártérítési eljárás lefolytatása, illetőleg az oko
zott kár megtérítése nem mentesíti a kár okozóját a vétkes magatar
tás miatti fegyelmi vagy büntető felelősségrevonás alól.

Ut. 10. Ha valaki fegyelmi vétség vagy bűncselekmény elkövetésével okoz 
kárt a Belügyminisztériumnak, a károkozót fegyelmileg, illetve bűn
vádi úton is felelősségre kell vonni. Hogy milyen cselekmény vagy 
mulasztás képez fegyelmi vétséget vagy bűncselekményt, azt a Fe
gyelmi Utasítás, illetőleg a büntető jogszabályok (Hatályos Anyagi 
Büntetőjogi Szabályok Hivatalos összeállítása: BHÖ és a Katonai 
Büntetőtörvénykönyv: Ktbtk.) határozzák meg.
R. 1. § (3) bek. Ha a károkozó magatartás miatt a vétkes személy 
ellen büntető eljárás indul, a kár megtérítésére irányuló igényt a kato
nai bíróságnál kell előterjeszteni.

Ut. 11. A  R. 1. § (3 ) bekezdés esetében az illetékes parancsnoknak csak a 
kárfelvételi eljárást kell lefolytatnia (lásd Ut. 26. és 27. pont), s 
annak anyagát a kárigény bizonyítására a katonai ügyészségnek, 
illetve katonai bíróságnak megküldenie.
R. 1. § (4) bek. Ha a kártokozó magatartást az illetékes parancsnok 
fegyelmi jogkörében bírálja el, ugyanő intézkedik a kár megtérítése 
iránt is.
R. 1. § (5) bek. Az illetékes parancsnok intézkedik a kártérítés felől 
akkor is, ha a katonai bíróság a kártokozó személy bűnösségét meg
állapította, de a kártérítés felől érdemben nem határozott, feltéve, 
hogy az elítélt a tényleges szolgálatban továbbra is megmaradt.

Ut. 12. A  R. 1. § (4 ) és (5) bekezdésből eredően az illetékes parancsnok 
fegyelmi jogkörében bírálja el a károkozó magatartást — és 
így tehát ő állapítja meg a kártérítést akkor is —, ha a maga
tartás:
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a) olyan kisebb súlyú bűntettet képez, amelyre a törvények 1 évnél 
kevesebb börtönbüntetést állapítanak meg és ezért a parancsnok 
jogosult azt — büntető eljárás mellőzésével — fegyelmi hatás
körében elbírálni,

b) olyan bűntettet képez, amelynek elbírálását a katonai ügyészség 
vagy a katonai bíróság az illetékes parancsnok fegyelmi hatás
körébe visszautalta.

Ut. 13. Ha a R. 1. § (5) bekezdése esetében az elítélt nem marad a Bel
ügyminisztérium tényleges szolgálatában, ellene a kárigényt csak 
polgári perrel lehet érvényesíteni. (Az eljárási szabályokat lásd: 
45/1955. sz. miniszterhelyettesi utasításban.)
R. 2. § (1) bek. Az 1. § (4) és (5) bekezdése értelmében az ille
tékes parancsnok által lefolytatott eljárás során a kártokozót a tény
leges kár összegének megtérítésére kell kötelezni. Ha a kár összege 
meghaladja a károkozó havi összilletményének háromszorosát, a vét
kes személyre háromhavi összilletményének megfelelő kártérítést kell 
kiróni.

Ut. 14. összilletmény alatt a rendfokozati és beosztási illetmény, valamint 
— a családi pótlék kivételével — az összes pótlék összegét kell 
érteni.
Sorállományú személyeknél összilletmény alatt a zsoldilletmény, ha
tárőr- vagy karhatalmi pótdíj. illetve az esetleges beosztási illetmény 
együttes összege értendő. A  kártérítés összegének megállapításánál 
(kirovásánál) a károkozáskori illetmény az irányadó.

Ut. 15. Ha a kárt több személy együttesen okozza, a felelősség mindegyik 
károkozó saját egyhavi összilletményének háromszorosáig terjed. 
Amennyiben a tényleges kár összege nem éri el az együttes károko
zók egyhavi összilletményének háromszorosát, a károkozókat illet
ményeik arányában kell kártérítésre kötelezni. A  kirótt összes kár
térítés azonban a tényleges kár összegénél kevesebb nem lehet. (Lásd 
2. sz. mintában.)
R. 2. § (2) bek. A  kár összegének azon részéért, amellyel a tény
leges kár értéke meghaladja az (1) bekezdés esetében kiróható leg
magasabb kártérítési összeget, a kötelező ellenőrzést vagy intézke
dést elmulasztó személyt kell az (1) bekezdésben meghatározott 
mértékig felelősségre vonni, ha a kár keletkezése a mulasztással 
összefügg.

Ut. 16. Ha több személy mulasztja el az ellenőrzési kötelezettség teljesí
tését, felelősségük mértékére az Ut. 15. pontjában foglaltak is 
irányadók.
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R. 3. §. Az 1. és 2. §-ok rendelkezései a leltár-, raktár-, illetőleg 
a pénztárhiányok esetében fennálló felelősségre is irányadók.

Ut. 17. Ha a tényleges raktár- vagy leltárhiány több kezelő esetében együtt- 
tes egyhavi összilletményüknek háromszorosánál kevesebb, a kártérí
tést a kezelők illetményeinek arányában kell megállapítani.
R. 4. § (1) bek. Pénzbeni járandóságok jogtalan kifizetése esetében, 
amennyiben vétkesség nem áll fenn, a felvevőt az így felvett összeg 
erejéig, rendszeresen fizetett illetmény és pótlék esetében pedig ösz- 
szesen a két hónapon át jogtalanul felvett összeg erejéig kell vissza
fizetésre kötelezni.
R. 4. § (2) bek. Az (1) bekezdés esetében a kárnak a visszafize
tés útján meg nem térülő összegét a jogtalan kifizetésért felelős sze
mély tartozik megtéríteni az 1. és 2. § rendelkezései szerint.
R. 4. § (3) bek. Amennyiben a jogtalan kifizetés a kifizetésért fele
lős személy és a felvevő vétkessége miatt történik, a vétkes szemé
lyek az 1. és 2. §-ok rendelkezései szerint tartoznak felelősséggel.

Ut. 18. A R. 4. § (1) bekezdésében vétkesség hiányán a jóhiszeműséget, 
a R. 4. § (3 ) bekezdésében a vétkesség fennforgása alatt pedig 
a rosszhiszeműséget (tud a jogtalan kifizetésről, illetve helytelen 
adatok bemondásával azt előidézi) kell érteni.

Ut. 19. Nincs helye kártérítési felelősségrevonásnak a belügyminisztériumi 
beosztottal szemben, ha a kárt rajta kívülálló ok (erőhatalom, har
madik személy elháríthatatlan cselekménye, stb.) idézte elő, illetve 
ha a kárt a beosztott idézte ugyan elő, de abban teljesen vétlen. 
Raktár-, leltár-, pénztárhiány esetén a raktáros (pénztáros) csak 
akkor mentesül a kártérítési felelősségrevonás alól, ha bebizonyítja, 
hogy a hiányt más személyek okozták.
Az előző bekezdésben foglalt esetekben a kárt a Belügyminisztérium 
viseli, feltéve, hogy azt a vétkes károkozóval (beosztottal vagy tes
tületen kívüli személlyel) megtéríttetni nem lehet.

Ut. 20. A Belügyminisztérium kárviselését határozattal kell megállapítani. 
Meghozatalára az alábbiak jogosultak:
a) 3 000,— Ft értékhatárig a Belügyminisztérium
b) 20 000,— Ft értékhatárig a miniszterhelyettes,
c) 20 000.— Ft-on felüli értéknél kizárólag a miniszter (1. sz. 

minta).
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IV. FEJEZET

a  k á r t é r í t é s i  ( i. f o k ú ) e l j á r á s  l e f o l y t a t á s a

R. 55. § (1) bek. A kártérítési eljárást az illetékes egységparancs
nok köteles a kár felfedezése után Haladéktalanul megindítani.
A  kártérítésre kötelezést írásbeli határozattal, harminc napon belül 
kell elrendelnie, ezt a határidőt az elöljáró parancsnok kivételesen
— legfeljebb további harminc nappal — meghosszabbíthatja.

Ut. 21. Illetékes parancsnok, illetve egységparancsnok alatt — általában
— a kárfelvételi (vizsgálati) eljárás lefolytatása szempontjából 
a károsult belügyi szerv (alakulat, osztály, őrs stb.) parancsnokát, 
az I. fokú kártérítési határozat meghozatala szempontjából pedig az 
önálló számadótest parancsnokát kell érteni.

Ut. 22. Az önálló számadótest parancsnokának jogköre illeti meg:
a) speciális légoltalmi szakanyagokban okozott károk esetében a 

megyei (megyei jogú városi, Budapesten fővárosi) légoltalmi 
törzsparancsnokot,

b) tűzrendészeti szakanyagokban okozott károknál a megyei tűz
oltó osztályparancsnokot,

c) egészségügyi szakanyagokban okozott károknál a BM. Egészség- 
ügyi Osztály alosztályvezetőit,

d) a Belügyminisztérium központi szerveinél:
— a személyi állomány által használt személyi felszerelésben, 

továbbá a BM. Központi Ellátó Osztály gazdálkodási kö
rébe utalt berendezési és felszerelési anyagokban okozott ká
rok esetében a BM. Központi Ellátó Osztály vezetőjét,

— központi raktárakban (garázs) tárolt készletekben okozott 
károk esetén a Belügyminisztérium illetékes szakosztályának 
vezetőjét,

— a Belügyminisztérium központi, de pénzügyileg nem önálló 
szerveinél okozott pénzügyi károk esetén a BM. Terv- és 
Pénzügyi Főosztály Központi Pénzügyi Osztályának veze
tőjét.

Ut. 23. Jelen szabályzatnak minden olyan rendelkezése, amely az önálló 
számadótest parancsnokával kapcsolatos, értelemszerűen irányadó az 
Ut. 22. pontban felsorolt szervek vezetőire is.

Ut. 24. A  károsult belügyi szerv parancsnoka a bejelentett, illetőleg észlelt 
káreseményről köteles haladéktalanul, részletesen tájékozódni.
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Ut. 25. Ha a károkozó magatartás bűntettet képez, a károsult belügyi szerv 
parancsnoka a káresetet haladéktalanul jelenteni köteles az önálló 
számadótest parancsnokának. Egyidejűleg köteles megtenni azokat 
a halaszthatatlan intézkedéseket, amelyek a kárösszeg megállapítása, 
a bizonyítékok biztosítása, a helyszín és a nyomok változatlan meg
őrzése, valamint a bűnös személy esetleges kézrekerítése és őrizetbe
vétele érdekében szükségesek.
Miután az önálló számadótest parancsnoka a bűncselekmény útján 
okozott kárról értesül, a nyomozás lefolytatása végett az illetékes 
nyomozóhatóságokat haladéktalanul értesítenie kell.
Fegyverelvesztés esetén a 018/1953. sz. miniszteri parancsban fog
laltakat is végre kell hajtani.

Ut. 26. A  károsult belügyi szerv parancsnoka a kár felfedezése után a kár- 
felvételi eljárást azonnal indítsa meg, illetőleg súlyosabb (rendkí
vüli) káresetekben az önálló számadótest parancsnokának rövid úton 
haladéktalanul tegyen jelentést. Ez utóbbi esetben az önálló szám
adótest parancsnoka köteles a vizsgálati eljárást irányítani.
A kárfelvételi (vizsgálati) eljárás során ki kell hallgatni mindazokat, 
akik a káreset körülményeiről tudnak vagy tudomással bírhatnak. 
A  káreset körülményeinek tisztázásához — szükség esetén — bizott
ságot vagy szakértőt kell igénybe venni.
A kihallgatásokat külön-külön és elkülönítve kell foganatosítani és 
a vallomásokat ugyanígy jegyzőkönyvben rögzíteni.

Ut. 27. A  felvett jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a kihallgatott (károkozó, tanú) személyi adatait:

nevét, rendfokozatát, anyja nevét, születési helyét, idejét, beosz
tási helyét, lakhelyét, továbbá a kihallgatott összilletményét és 
az illetményéből történő havi levonások összegét,

b) a káreset helyét, idejét és lefolyását,
c) a kár részletes leírását (leltári ingóságok esetén veszendőbe ment 

anyagok cikkcsoportok szerinti felsorolását),
d) mindazon adatokat, amelyek a kár nagyságának megállapításá

hoz felhasználhatók,
e) a károkozó kihallgatása esetén, nyilatkozatát arravonatkozóan, 

hogy hajlandó-e kárt megtéríteni.
A kihallgatott személyek fontosabb megjegyzéseit, lehetőleg szósze- 
rint kell felvenni, különösen akkor, ha azok a kár előidézésére és a 
felelősség kérdésére közvetlenül utalnak.
A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni és a kihallga- 
tottal, valamint a kihallgatásnál résztvevőkkel alá kell Íratni.
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Ut. 28. Amennyiben a károkozó az előző pontban foglaltak szerint felvett 
jegyzőkönyvben kártérítési kötelezettségét elismeri és a kárt hajlandó 
megtéríteni, a parancsnok — minden más eljárás mellőzésével — 
nyugta és ellennyugta ellenében szedje be a kátérítési összeget. Ennek 
megtörténtét valamennyi jegyzőkönyvpéldány hátlapján igazolni kell. 
A  beszedett összegeket, illetve jegyzőkönyveket az önálló számadó
test pénzügyi osztályának meg kell küldeni.
Amennyiben a károkozó elismerés ellenére sem hajlandó — 48 órán 
belül — a kártérítési összeget megfizetni, a parancsnok a kárfelvé
teli jegyzőkönyvet az önálló számadótest parancsnokának küldje 
meg a kártérítési határozat meghozatala végett.
Amennyiben a károkozó a kárt nem ismeri el, a parancsnok az eljá
rás befejezéséről szóló véleményes jelentésében jelölje meg a kár 
pontos összegét, nevezze meg a kár előidézésében felelős személyt 
és a vizsgálati anyag (jegyzőkönyvek 2 példányban, bizonyító ok
iratok, stb.) csatolása mellett haladéktalanul küldje meg az önálló 
számadótest parancsnokának.

Ut. 29. A 10 000,— forintot meghaladó vagy rendkívüli jelentőségű károk 
esetében a kárfelvételi eljárás megindításával egyidejűleg, de leg
később 48 órán belül a Belügyminisztériumnak (lásd: Ut. 59. pontja) 
jelentést kell tenni.

Ut. 30. A káresemények kivizsgálásával egyidejűleg minden olyan körül
ményt meg kell szüntetni, ami a szolgálat zavartalan ellátását aka
dályozza.
Szükség esetén a kárt azonnal helyre kell állítani, illetőleg állíttatni. 
(A  helyreállítási költséget a kárösszeg megállapításánál figyelembe 
kell venni.)
Ha a kár továbbterjedésétől vagy elhatalmasodásától kell tartani, a 
károsult belügyi szerv parancsnoka, ennek megakadályozására min
den eszközt vegyen igénybe és szükség esetén felettes hatóságától 
kérjen sürgős segítséget.

Ut. 31. Az ellenőrző szervek által feltárt anyag- vagy pénzhiányról fel
vett jegyzőkönyv egy példányát az önálló számadótest parancsnoká
nak kell átadni a kártérítési határozat meghozatala végett.

Ut. 32. A  Belügyminisztérium indokolt esetben bármely kártérítési ügyet, I. 
fokú elbírálásra is, magához vehet.

Ut. 33. A  kártérítési határozatot minden felelős személy ellen külön-külön 
kell meghozni, kivéve, ha összefüggés áll fenn. A  határozatnak az 
alábbiakat kell tartalmaznia:

—  156 - -

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /162



a) rendelkező rész:
— a kártérítésre kötelezett nevét és személyi adatait (születési 

hely, idő, anyja neve, beosztási helye, összilletménye),
— a kártérítés összegét,
— a havi levonások mértékét,
— a jogorvoslati határidőt.

b) indoklási rész:
— a tényállás rövid leírását,
— a veszendőbe ment, megrongálódott anyagok felsorolását, 

(cikkcsoportonként és cikkenként),
— a tényleges kár összegét,
— a felelősség (vétkesség) igazolására szolgáló bizonyítékok 

(okiratok, tanúk, stb.) megnevezését, a részletfizetési ked
vezmény megállapításánál figyelembe vett súlyosbító és eny
hítő körülményeket (ismételt károkozás, szolgálati magatar
tás. szociális helyzet, stb.) (2. sz. minta).

A Határozatból:
a) egy példányt (eredeti) a kártérítésre kötelezettnek — ajánlott 

levélben, illetőleg aláírás ellenében — haladéktalanul meg kell 
küldeni, illetve átadni,

b) egy példányt az anyagi osztály vezetőjének, (hadtápparancs- 
noknak) kell átadni, ha anyagi természetű a kár,

c) egy példány a pénzügyi osztály vezetőjéhez továbbítandó,
d) egy példány pedig a kárügyi iratoknál marad.

Ut. 34. Az I. fokú kártérítési eljárás lefolytatására a R. 5. § (1) bekez
désében meghatározott határidőn belül 20 napot kárfelvételi, 10 
napot pedig a határozathozatali eljárásra kell fordítani.
A  R-ben az I. fokú eljárás lefolytatására megállapított 30 napos 
határidő meghosszabbítására a Belügyminisztérium jogosult. Lásd: 
Ut. 39. pontja szerint.)
R. 3. § (2) bek. Ha a kár okozásában az illetékes parancsnokot is 
felelősség terheli, a kártérítési eljárás lefolytatása és a határozat 
meghozatala az eggyel magasabb elöljáróra tartozik.

Ut. 35. Ha a kár okozásában vagy felmerültében az önálló számadótest 
parancsnokát is felelősség terheli, a kártérítési eljárás lefolytatása 
és a határozat meghozatala a Belügyminisztériumra tartozik.
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V. FEJEZET
A PANASZ (II. FOKÚ) ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA

R. 6. § (1) bek. Az elsőfokú határozat ellen a kártérítésre kötele
zett személy a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül 
panasszal élhet az elöljáró parancsnokhoz. A  panasznak az első
fokú határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.
R. 6. § (2) bek.) Az elöljáró parancsnok a panasz kézhezvételé
től számított harminc napon belül véglegesen határoz.

Ut. 36. A  panaszt ahhoz a szervhez kell a szolgálati út betartásával be
nyújtani, amelyik az I. fokú határozatot hozta.

Ut. 37. Az elkésett panaszt minden külön érdemi vizsgálat nélkül vissza 
kell utasítani, amelyről a panasztevőt írásban értesíteni kell.

Ut. 38. Az időben benyújtott panaszt a vonatkozó összes kárügyi iratokkal 
együtt az I. fokú határozatot meghozó önálló számadótest parancs
noka haladéktalanul köteles felterjeszteni a Belügyminisztériumhoz 
a panaszeljárás lefolytatása céljából.
A  II. fokú szerv a panaszt határozattal bírálja el. A  határozat vagy
a) helybenhagyja,
b) megváltoztatja vagy
c) hatályon kívül helyezi az I. fokú határozatot és az I. fokon 

eljárt szervet új eljárás lefolytatására utasítja. (Erre az esetre 
akkor van szükség, ha az I. fokú szerv megsértette a kártérítési 
eljárásra vonatkozó szabályokat, pl. nem hallgatta ki a károko
zót, fontos és ismert bizonyítékokat nem szerzett be, stb.).

Ut. 39. A II. fokú kártérítési határozat alakjára és tartalmára egyébként 
az I. fokú kártérítési határozatra megállapított szabályok értelemsze
rűen az irányadók. Az I. fokú határozat megváltoztatása esetén — 
a szükséghez képest — intézkedni kell a kötelezett személy részére 
esetleg visszajáró összegek tekintetében is (3. sz. minta).
R. 6. § (3) bek. A  másodfokú határozat ellen további jogorvoslat
nak vagy polgári bíróság előtt keresetindításnak helye nincs.

VI. FEJEZET
a  k á r t é r ít é s i  ö s s z e g e k  b e h a j t á s a

R. 7. §. A  2. §. értelmében kirótt kártérítés a kötelezett személy 
illetményéből — az illetékes parancsnok által a körülményekhez 
képest megállapított — részletekben folyamatosan kerül levonásra, 
amely esetenként nem haladhatja meg az összilletmény 50 százalékát.
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Ut. 40. Az önálló számadótest parancsoka által meghozott I. fokú kárté
rítési határozat végrehajtása a határozat egy példányának a pénz
ügyi osztály részére történő átadásával kezdődik.
A  pénzügyi osztály a kirótt kártérítési összeget a kötelezett terhére 
köteles előjegyzésbe venni. Az előjegyzésbe vételt az előjegyzés tétel
számának (KTK. szám) feltüntetésével, a kárügyi iratokhoz csa
tolt határozatpéldány hátlapjára rá kell vezetni.

Ut. 41. A  határozat szerint havonként esedékes résztörlesztési összegeket a 
kötelezett illetményéből az I. fokú határozat meghozatalát követő 
első illetményszámfejtéstől kezdődően levonásba kell hozni.
Az illetmény terhelő tartozások levonási sorrendjét a vonatkozó 
pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

Ut. 42. Mind a kártérítési határozat, mind pedig az Ut. 28. pontja szerint 
jegyzőkönyvbe foglalt elismerő nyilatkozat alapján befolyt összeg 
bevételként való elszámolásáról a pénzkezelési szabályok szerint kell 
gondoskodni.

Ut. 43. Amennyiben a kártérítésre kötelezett más számadótest alárendeltsé
gébe kerül, fennálló tartozását oda kell átszámítani (4. sz. minta).

Ut. 44. A  kártérítési összegeket mindenkor az a szerv (pénzügyi osztály) 
köteles behajtani, amely a tartozást akár eredeti előjegyzésből, akár 
átszámításból kifolyólag nyilvántartja.
R. 8. §-át lásd: VII. fejezetben.
R. 9. §-át lásd: VIII. fejezetben.
R. 10. §. A  fegyveres, illetőleg rendészeti testület kötelékéből kivált 
(leszerelt, kilépett) személyek jogerősen megállapított tartozásait — 
az egység parancsnokának értesítése alapján — a kötelezett lakhelye 
szerint illetékes tanács végrehajtó bizottsága pénzügyi szakigazgatási 
szerve közadók módjára köteles behajtani.

Ut. 43. Ha a kártérítésre kötelezett személyt a Belügyminisztérium kötelé
kéből elbocsátják, (elbocsátás kérelemre, fegyelmi úton, stb.). a 
kártérítés címén fennálló tartozását a lakhelye szerint illetékes ( já 
rási, városi, városkerületi) tanács VB pénzügyi osztályával a "Hát
ralékosok jegyzéke" elnevezésű kimutatáson kell közölni.

A  hátralékosok jegyzékét értelemszerűen kell kitölteni és a szám
adótest bevételi számlaszámát (MNB fiókjelző számát is), valamint 
a számla pontos elnevezését gépírással külön fel kell rajta tüntetni.
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VII. FEJEZET

a  k á r t é r í t é s i  ö s s z e g  m é r s é k l é s e  é s  l e í r á s a

R. 8. §. Ha a kártérítésre akár az illetékes parancsnok, akár a ka
tonai bíróság által kötelezett személy a kárösszeg részbeni megtérítése 
mellett szolgálatának kiváló ellátásával arra érdemes, kivételes mél
tányosság esetén a miniszter a kártérítés összegét utólag mérsékelheti.

Ut. 46. A  kártérítési összeg mérséklését csak a kártérítésre kötelezett kér
heti, a szolgálati út betartásával.
A  kérelmet ahhoz az önálló számadótesthez kell benyújtani, ame
lyik a kártérítési összeget behajtás végett nyilvántartja. A  számadó
test vezetője köteles megvizsgálni, hogy a kérelemben foglaltak meg
felelnek-e a valóságnak és véleményes jelentésével a kérelmet a vo
natkozó kárügyi iratokkal együtt, 10 napon belül a Belügyminiszté
riumhoz kell felterjeszteni. A  véleményes jelentésben részletesen ki 
kell térni a kérelmező minősítésére (szolgálati magatartás, kitünteté
sek. dicséretek, szociális helyzet, stb.) valamint fel kell tüntetni a 
kérelem beadásáig már letörlesztett összeget.

Ut. 47. A  kártérítési összegek mérséklésére — kizárólag kérelem alapján — 
az alábbiak jogosultak:
a) 5 000,— Ft értékhatárig a Belügyminisztérium (Ut. 59. pont 

szerint).
b) 20 000,— Ft értékhatárig a miniszterhelyettes,
c) 20 000,— Ft-on felüli értékben kizárólag a miniszter.

Ut. 48. A  46. pont szerint előterjesztett kérelemmel érdemben csak akkor 
lehet foglalkozni, ha a kérelmező a kirótt kártérítésnek legalább 
25 százalékát már törlesztette, e nélkül a kérelmet — érdemi vizsgá
lat nélkül — el kell utasítani, vagyis azt a számadótest elbírálásra 
fel nem terjesztheti.

Ut. 49. A  kártérítési összeg mérséklése iránt előterjesztett kérelemben — 
a hatáskörrel bíró személy — 30 napon belül hozza meg határoza
tát. (5. sz. minta.)
A  határozatot a kérelmező részére haladék nélkül kézbesíteni kell.

Ut. 50. A  kártérítési összeg mérséklése alapján a már befizetett törlesztési 
részleteket a kötelezett részére visszafizetni nem lehet.

R. 11. §. A jelen rendelet előző rendelkezései szerint meg nem térülő 
kárösszeget — a miniszter által meghatározott jogkörben — a fegy-
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veres, illetőleg a rendészeti testület megfelelő parancsnokai jogosul
tak leírási tanúsítvánnyal véglegesen leírni.

Ut. 51. A  kártérítési összegeket le kell írni, ha minden kétséget kizáróan 
bebizonyosodott, hogy behajtani nem lehet, feltéve, hogy a behajt
hatatlanság nem mások mulasztásából ered. (Lásd: Ut. 7. 44, és 
60. pontjait). Amennyiben a behajthatatlanság valakinek a cselek
ményére vagy mulasztására vezethető vissza, — ez esetben a R. 1. 
és 2. §-ai az irányadók.

Ut. 52. A kártérítési összeg behajthatatlannak minősül, ha:
a) a kártérítésre kötelezett meghal és vagyont nem hagyott hátra,
b) a kártérítésre kötelezett él ugyan, de teljesen vagyontalan és tar

tós munkaképtelensége miatt nem lép munkaviszonyba, illetőleg 
részére előreláthatólag hagyaték nem nyílik meg. (Tartós munka- 
képtelenség akkor állapítható meg, ha a teljes munkaképtelen
ség 3 évre előreláthatóan bizonyos),

c) az ország területét elhagyta és semminemű vagyont nem hagyott 
hátra,

d) az a 200,— Ft-on aluli kártérítési összeg, amelynek közadók 
módjára történő behajtását az illetékes tanács egyszer megkísé
relte, de az eredménytelen maradt (első nemleges zálogolási 
jegyzőkönyv, stb.).

Ut. 53. Az előjegyzett kárösszegek leírására — az Ut. 52. pontjában meg
határozott és kizárólag behajthatatlansági esetekben — az alábbiak 
jogosultak:
a) 2 000,— Ft értékhatárig az önálló számadótest parancsnoka,
b) 2 000,— Ft értékhatáron felül a Belügyminisztérium.

Ut. 54. A  kárösszegek leírása határozattal (leírási tanúsítvány) történik. 
(6 . sz. minta).
Az Ut. 53. (pont b) bekezdése esetében a határozat meghozatalára 
az önálló számadótest parancsnoka javaslatot tesz. A  javaslatban 
részletesen jelenteni és iratokkal igazolni kell azokat az intézkedé
seket, amelyeket az előjegyzett kárösszeg behajtása végett az önálló 
számadótest — eredménytelenül — megtett.

Ut. 55. A  veszendőbement értékek függőtételként történő előjegyzésére, vala
mint a végleges kiadásbahelyezésére nézve a mindenkor érvényben 
levő pénzkezelési és anyagnyilvántartási utasítások rendelkezései irány
adók.
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VIII. FEJEZET 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

R. 12. §. E rendeletben foglaltakat a Néphadsereg, a Pénzügyőrség, 
a Vámőrség, valamint a Belügyminisztérium fegyveres és rendészeti 
testületéinek tagjaira kell alkalmazni.

Ut. 56. A  R. 12. §-a alapján jelen szabályzat rendelkezéseit csak olyan 
károk elbírálására lehet alkalmazni, amelyeket a Belügyminisztérium 
fegyveres és rendészeti testületéinek tagjái a Belügyminisztérium és 
szervei vagyonában okoztak.
Alkalmazni kell tehát a szabályzat rendelkezéseit a belügyi szervek 
kultúrotthonainál. társadalmi egyesületeinél, közétkeztetéseinél, 
üdülő- és gyermekintézményeinél keletkezett károk esetén is, amennyi
ben a kárt testületi tagok okozták.
R. 9. §. E rendelet szerint kell eljárni azon károkozókkal szemben 
is, akiknek a fegyveres testülettel szemben fennálló szolgálati jog-
viszonya bármely oknál fogva megszűnt.

Ut. 57. A  R. 9. § értelmében jelen szabályzat szerint kell eljárni még akkor 
is, ha a kárt a szolgálati jogviszony megszűnése után fedezték fel.

Ut. 58. Nem terjed ki a szabályzat hatálya:
a) a Belügyminisztérium polgári alkalmazottai által okozott károk 

elbírálására,
b) a Belügyminisztérium főfelügyelete alá tartozó vállalatok, vala

mint a Dózsa-sportegyesületek vagyonában okozott károkra, még 
akkor sem. ha a kárt testületi tag okozta,

c) azokra a károkozó testületi tagokra, akiket a katonai bíróságok 
a károkozás miatt elítéltek és emiatt nem maradtak a Belügy
minisztérium vagy szervei tényleges szolgálatában,

d) a károkozó jogutódjára, továbbá
e) mindazon személyekre, akik a Belügyminisztériummal és szer

veivel a károkozás idején szolgálati viszonyban nem álltak.
Az a )—e) bekezdésekben foglalt esetekben a kárigényt a Munka 
Törvénykönyve és az azt kiegészítő és módosító szabályok sze
rint, illetve polgári bíróság útján kell érvényesíteni.

Ut. 59. Jelen szabályzatban a panaszeljárás lefolytatása, a felelősség hiá
nyában történő határozat meghozatala, a kártérítési összegek mér
séklése és leírása szempontjából használt „Belügyminisztérium" ki
fejezés alatt, pénzügyi károk esetén a BM. Terv- és Pénzügyi Főosz
tályt, anyagi károk esetén a BM. Anyagi és Technikai Főosztályt,
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szakanyagokban okozott károk esetén pedig a BM. Légoltalom 
Országos Parancsnokságot, a BM. Tűzrendészeti Országos Parancs
nokságot, illetve a BM. Egészségügyi és Szociális Osztályt kell 
érteni.

Ut. 60. Az önálló számadótestek parancsnokai kötelesek — legalább ne
gyedévenként — a kárügyek intézését hatáskörükben ellenőrizni és 
a kirótt kártérítések behajtását szorgalmaztatni. 
Amennyiben az önálló számadótest parancsnoka jelen szabályzat 
betartásában mulasztást észlel, a mulasztás természetéhez és súlyá
hoz képest, köteles a szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg
tenni.

Ut. 61. A kártérítési eljárás elvi irányítása a BM. Terv- és Pénzügyi Fő
osztály feladata. Ebben a feladatkörben a BM. Terv- és Pénzügyi 
Főosztály tartozik dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyekre 
vonatkozóan sem a minisztertanácsi rendelet, sem pedig a jelen uta
sítás rendelkezést nem tartalmaz.
A  BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály Vezetője jogosult jelen végre
hajtási utasítást mindazokkal a rendelkezésekkel kiegészíteni, ame
lyek a gyakorlati végrehajtás során szükségessé válnak és a rende
let, valamint az utasítás elveivel nem ellentétesek.

Ut. 62. A szabályzat végrehajtását a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály 
rendszeresen ellenőrizzze. Ha ellenőrzései során avagy bejelentés 
folytán azt észleli, hogy valamely kártérítési határozat a törvényes
séget vagy a jelen szabályzat rendelkezéseit sérti, az ilyen határo
zatot megsemmisítheti és új határozatot hozhat.
Az anyagi természetű kárügyekben a jogerős kártérítési határozatok 
megsemmisítése előtt köteles kikérni — a szükséghez képest — az 
illetékes szakosztály véleményét.

Ut. 63. Titkos jellegű kár megállapítására és általában a kártérítési eljárás 
lefolytatására a titoktartás szempontjait, illetőleg szabályait alkal
mazni kell.
R. 13. § (1) bek. Jelen rendelet az 1956. évi február hó 8. napján 
lép hatályba. Végrehajtásáról a honvédelmi miniszter, a belügymi
niszter, valamint a pénzügyminiszter gondoskodik.
R. 13. § (2) bek. Hatálybalépésével a 220/1950. (V III. 27.) MT. 
számú rendelet hatályát veszti.

Ut. 64. Ugyanígy hatályukat vesztik a végrehajtási utasítással ellentétes 
korábbi rendelkezések is, így különösen a 90—2/1952. BM. sz. 
rendelet.
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M I N T Á K
a Kártérítési Szabályzat anyagához

1. sz. minta.

Belügyminisztérium Tárgy: Rajsátor használhatat-
Anyagi és Technikai Főosztály lanná válása

Szám: 104—5/4— 1955.

H A T Á R O Z A T

Kártérítés kirovását mellőzöm.
A keletkezett 800,— Ft (Nyolcszáz) összegű kárt a Belügyminisztérium viseli.

I N D O K O L Á S

1955. július 20-án, nyári nagygyakorlat tartama alatt támadt szélvihar az 
erdei elhelyezésben lévő egység körletében egy fát kidöntött, mely egy raj
sátorra esett. A  rajsátor használhatatlanná vált.
Tekintettel arra, hogy a kárt erőhatalom okozta, mely elhárítható nem volt, 
a Kárt. Szab. Ut. 19. pontja értelmében a keletkezett kárt a Belügyminiszté
riumnak kell viselnie.
Budapest, 1955. augusztus 15.

BM. Anyagi és Technikai Főo. Vezetője
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2 . sz . m in ta .

BM. Somogy megyei Főosztály Tárgy: Kovács Dénes r. őrm. és
(Főkapitányság) Makarész János r. szkv.

Kaposvár kárügye.

Szám: 17—Vegy—6/1— 1955.

H A T Á R O Z A T

KOVÁCS DÉNES r. őrmestert (Pilisszántó, 1930. Földvári Júlia, beo. 
BM. Somogy megyei Főosztály (Főkapitányság) ill.: 1.100,— Ft)
2.146,24 Ft (Kettőezeregyszáznegyvenhat 24/100 forint)
MAKARÉSZ JÁNOS r. szakaszvezetőt (Tamási, 1929. Ibránczky Mária, 
beo.: BM. Somogy megyei Főosztály (Főkapitányság) ill.: 800.— Ft)
1.560,56 Ft (Egyezerötszázhatvan 56/100 forint) 
kártérítés megfizetésére kötelezem.
Kötelezettek a kirótt kártérítési összegeket havi 100.— Ft-os részletekben tar
toznak megtéríteni, illetményükből történő levonás útján.
Ezen határozat ellen 8 napon belül benyújtható — a végrehajtásra nem 
halasztó hatályú — panasznak van helye.

I N D O K O L Á S

Kötelezettek a főosztályhoz (főkapitánysághoz) tartozó ruházati raktár kezelői 
voltak.
Az 1955. március 1-én végzett leltározás során az alábbi cikkekkel nem tud
tak elszámolni:

6 db lovaglónadrág fésűs keki 3.168,— Ft
4 db lovaglónadrág fésűs kék 2.624,— Ft
2 db téli szőrméssapka 386,— Ft

összesen: 6.178,— Ft

A hiányzó cikkek azonban használt, de kifogástalan és rendeltetésszerű hasz
nálatra alkalmas állapotúak voltak és ezért a Kárt. Szab. Ut. 2. pont b) be
kezdés alapján a II. értékcsoportnak megfelelő 60 százalékos értéket, vagyis 
3.706,80 Ft-ot kellett kárösszegként megállapítani.
Kötelezettek a leltáridőszakban keletkezett fenti hiányok okát megjelölni nem 
tudták, illetve nem adtak olyan bizonyítékokat amelyekből azt lehetne megálla
pítani, hogy a hiányok harmadik személy jogellenes cselekményeinek (lopás, 
stb.) következményei.
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A  Kárt. Szab. Ut. 8. pontja értelmében a raktárhiányért a vezető és beosz
tott személyek együttesen felelősek.
A  Kárt. Szab. R. 3. §, illetve a R. 2. § (1 ) bekezdés alapján kötelezettekre 
külön-külön 3 havi illetményüknek megfelelő kártérítés volna kiróható, mivel 
azonban a tényleges kár a kötelezettek 3 havi illetményeinek együttes össze
génél kevesebb, a kártérítést illetményeik arányában, — a rendelkező rész sze
rint — kellett megállapítani. (A  kötelezettek együttes havi illetménye 1.900.— 
Ft ehhez viszonyítva I. rendű kötelezett illetménye 37,9 százalék, II. rendűé 
pedig 42,1 százalék.)
A  törlesztési kedvezmény megállapításánál tekintettel voltam a kötelezettek 
családos állapotára, valamint egyébként megfelelő szolgálati magatartásukra.
A  jogorvoslati lehetőség az eljárási szabályokon alapszik.
Kaposvár, 1955. március 25.

főosztályvezető ( főkapitány)
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3 . sz . m in ta

BM. Anyagi és Technikai Főosztály 
Ruházati Osztály

Szám: 104—1/1955.

Tárgy: Kovács Dénes r. őrm. és 
Makarész János r. szkv. 
kárügye.

H A T Á R O Z A T

A 17—Vegy—6/1 —1955. sz. kártérítési alaphatározatot 
h e l y b e n h a g y o m

Határozatom ellen további jogorvoslatnak és bíróság előtti keresetindításnak 
helye nincs.

I N D O K O L Á S

Kötelekezettek az I. fokú határozatot sérelmesnek tartották és ezért határidő
ben, panasszal támadták meg.
Kötelezettek panaszukban nem állítottak olyan új tényeket, főként pedig nem 
szolgáltattak olyan újabb bizonyítékokat, amelyek rájuknézve kedvezőbb hatá
rozat meghozatalát eredményeznék.
Kötelezetteknek az az állítása, hogy a kár a kellő gondosság kifejtése mellett 
is bekövetkezett volna, nem helytálló, mivel a vizsgáltai anyag, illetve eljárás 
kétséget kizáróan bebizonyította, hogy kötelezettek nem vezették megfelelően a 
nyilvántartásokat, sőt a ruházati cikkeket sok esetben szabálytalanul és önké
nyesen cserélgették.

Másrészt meg kell jegyezni, hogy a Kárt. Szab. Ut. 19. pontja szerint a köte
lezettek a felelősség alól csak akkor mentesülhetnének, ha bizonyítani tudnák, 
hogy a hiányt harmadik személyek okozták. Enélkül a vétlenségre való hivat
kozást nem is lehet figyelembe venni.
A  fentiek folytán nyilvánvaló, hogy az I. fokú határozatnak még csak rész
beni megváltoztatása is indokolatlan lenne.
A  további jogorvoslati lehetőség kizárása a Kárt. Szab. R. 6. § (3) bekez
désén alapszik.

Budapest, 1955. április 20.

BM. Anyagi és Technikai Főosztály 
Ruházati Osztály Vezetője
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4. sz. minta

ÉRTESÍTÉSI r é s z

Értesítem, hogy .......................................................... .. rendf.: ...............................
Szül. év: ...............hely: ............................. Anyja neve: ..............................................
.......................................  terhére alakulatomnál ....................... Ft összegű tartozás
áll fenn. Nevezett tartozása (Pü. ruh. élm. gk. fegyv. hír. műsz. egyéb) kár
okozás miatt lett előjegyezve.
Fent jelzett összegű tartozást átszámítom. Kérem, hogy az átszámított összeg 
előjegyzésbevételét (KTK tételszám megjelölésével a válaszlapon 8 napon
belül igazolja vissza és az előjegyzett összeg levonásáról havi ..............  Ft-os
részletekben gondoskodjék.
Kelt .......................................  PH.

BM.

pénzügyi oszt. vezető

BM. ...............................................................................
Pénzügyi Osztály vezetőjének

Hiv. sz . :  ................................................... ...................

BM. ............................................

BM.
Pénzügyi Osztály vezetőjének

Szám:

VISSZAIGAZOLÁSI RÉSZ

Értesítem, hogy ....................................................................  rendf.: ...........................
Szül. év: ...................  hely: ...................................  Anyja neve: ...........................
....................................... terhére átszámított .............................  Ft összegű tartozását
a KTK ....................... sorszám alatt előjegyeztem.
Az összeg levonásáról havi ...........................  Ft-os részletekben gondoskodom.
Kelt PH.

pénzügyi oszt. vezető
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Belügyminisztérium 
Anyagi és Technikai Főosztály

5 . sz . m in ta

Tárgy: Kovács Dénes r. őrm. 
mérséklési kérelme.

Szám: 104—1/1— 1955.

H A T Á R O Z A T

KOVÁCS DÉNES r. őrm. terhére a 17—Vegy—6/1 —1955. sz. kártérítési 
alaphatározat alapján előjegyzett kártérítési összeget 
1.000,— Ft-ra (Egyezer forintra) mérsékelem.
Kötelezett az 1.000,— Ft-on felüli, — de eddig még nem törlesztett — kár
tartozást megtéríteni nem tartozik.
Kötelezett javára havi 50,— Ft-os részletfizetési kedvezményt engedélyezek. 

I N D O K O L Á S

Kötelezettet más károkozóval együtt a rendelkező részben hivatkozott határo
zattal kártérítésre kötelezték.
A  kirótt kártérítésből kötelezett 800,— Ft-ot már törlesztett.
A  kötelezett kártartozásának mérséklése iránt kérelemmel fordult a Belügy
minisztériumhoz, előadván, hogy a térítési időszakban gyermeke született, há
zastársa tartósan munkaképtelenné vált, továbbmenően, hogy szülei munka- 
képtelenné váltak és tartásukról neki kell gondoskodnia, illetve, hogy szüleit 
ténylegesen tartja is. A  kérelmező utalt arra is, hogy időközben egyízben ki
tüntették.
Kötelezett elöljárójának véleményes jelentéséből megállapítottam, a kérelem
ben foglaltak a valóságnak megfelelnek és ezért — tekintve, hogy a Kárt. 
Szab. R. 8. §-ban foglalt feltételek fennforognak — a kártérítésnek a ren
delkező rész szerinti mérséklése indokolt volt.

A  további részletfizetési kedvezményt ugyancsak a kötelezett anyagi és szo
ciális viszonyaira tekintettel állapítottam meg.
Budapest, 1955. december 31.

BM. Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője
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BM. Somogy megyei Főosztály 
(Főkapitányság) 

Kaposvár

6. sz. minta
Tárgy: Makarész János r. szkv.

kártartozásának leírása.

Szám: 17—Vegy—6/2—1955.

H A T Á R O Z A T

MAKARÉSZ JÁNOS volt r. szakaszvezető (Tamási, 1929. Ibránczky 
Mária) terhére a 17—Vegy—6/1— 1955. sz. határozattal kirótt kártérítési 
összegből a még le nem törlesztett

860,56 (Nyolcszázhatvan 56/100 forint) 
leírását elrendelem.

I N D O K O L Á S

Kötelezett 1955. október 20-án elhunyt.
A  haláleset tényét a beszerzett anyakönyvi kivonat, a vagyontalanságot pedig 
hatósági vagyoni bizonyítvány igazolja.
Figyelemmel arra, hogy a még le nem törlesztett kártartozás behajthatatlan, 
a Kárt. Szab. R. 11. §, valamint az Ut. 52/a. bekezdése alapján a még fenn
álló tartozás leírását el kellett rendelni.
Kaposvár. 1955 november 10.

főosztályvezető (főkapitány)
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Szám: 2—10/70/1956.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
70. számú PARANCSA

Budapest, 1956. július hó 30.

Az utóbbi időben egyes országgyűlési képviselő elvtársak kifogás tárgyává 
tették, hogy egyes központi, illetve területi belügyi szervek vezetői nem kellő 
gonddal intézik az országgyűlési képviselők panaszait, észrevételeit, javas
latait.
Az országgyűlési képviselő elvtársak által kifogás tárgyává tett kérdések töb
bek között a következők:
Egyes belügyi vezetőkhöz többszöri megkeresés után is nehezen tudnak be
jutni.
A  képviselők által belügyi szervekhez továbbított különböző ügyek intézése 
nem kellő figyelemmel történik. Gyakran késve, vagy nem kielégítő választ 
kapnak.
Előfordul, hogy különböző esetekben belügyi beosztottak (a rendőrség, a 
határőrség tagjai) igazoltatások alkalmával nem veszik figyelembe az ország- 
gyűlési képviselők törvényben lefektetett kivételezettségi jogait (igazoltatás 
alkalmával különböző felesleges kérdéseket tesznek fel. nem kellő tisztelettel 
és udvariassággal viseltetnek egyes képviselőkkel szemben).
A  fenti hiányosságok maradéktalan megszüntetése érdekében 

m e g p a r a n c s o l o m :
1. A  Belügyminisztérium központi szerveihez az országgyűlési képviselők

től beérkező írásos, vagy szóbeli bejelentéseket, kéréseket, javaslatokat, 
észrevételeket, stb. az érdekelt szervek vezetői a legnagyobb gonddal, 
körültekintéssel, a lehető legrövidebb időn belül vizsgálják meg és az ügy 
elintézéséről minden esetben írásban tájékoztassák a bejelentést tevő 
országgyűlési képviselő elvtársakat.
Amennyiben országgyűlési képviselőktől a BM. Panasz Irodájához, vagy 
a BM. Titkárságához bejelentések érkeznek (tehát nem közvetlenül a 
belügyi szervek felső vezetőihez,  ezeket kivizsgálás előtt jelenteni kell 
a Miniszternek, vagy az illetékes miniszterhelyettes elvtársnak, akik kije
lölik azt a vezetőt, aki felelős a bejelentések, panaszok kivizsgálásáért. 
A  kijelölt vezető köteles annak, akitől a megbízást kapta, a megtett intéz
kedésekről jelentést tenni.

2. A megyei (budapesti) főosztály (főkapitányság) vezetők, járási osztály 
(kapitányság) vezetők, Határőrség és Karhatalom Országos parancsnok
sága önálló alakulatainak vezetői gondoskodjanak arról, hogy az ország-
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gyűlési képviselő elvtársaktól alárendeltségükben lévő alegységekhez tett 
bejelentéseket, panaszokat hozzájuk jelentsék. Ha az országgyűlési képvi
selő elvtársak kívánják, a felsorolt szervek vezetői személyesen hallgassák 
meg a képviselő elvtársakat.
A  felsorolt szervek vezetői ellenőrizzék, hogy az alájuk rendelt alegysé
gek vezetői körültekintően, gondosan és időben tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket az ilyen bejelentésekkel kapcsolatban és arról, hogy a kép
viselő elvtársakat írásban tájékoztassák.

3. A  rendőri szervek vezetői, a Határőrség kerületparancsnokai gondoskod
janak arról, hogy igazoltatás alkalmával az országgyűlési képviselő elvtár
saknak megadják azt a tiszteletet és jogot, melyet számukra a törvény biz
tosít.

A  Belügyminisztérium és szerveinek összes vezetőitől, beosztottaitól elvárom, 
hogy az országgyűlési képviselő elvtársak munkáját, tevékenységét, ahol és 
amennyiben erre szükség van, közvetlen, vagy közvetett úton mindenben elő
segítsék.
Ezen parancsomat megfelelő mértékben a Belügyminisztérium és szervei egész 
személyi állománya előtt ki kell hirdetni.

Szám: 2— 10/81/56.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
81. számú PARANCSA

Budapest, 1956. szeptember 14-én

( M ó d o s í t á s s a l  !)

Az állami és hivatali szervek munkájában komoly segítséget jelent a dolgo
zókkal való kapcsolat jó megteremtése. Fokozottabb mértékben vonatkozik 
ez a Belügyminisztérium valamennyi szervére, mert feladataik maradéktalan 
végrehajtása, munkájának eredményes és hathatós elvégzése a dolgozók leg
szélesebb rétegeivel való állandó és szoros kapcsolat kiszélesítésének, elmé
lyítésének egyik jelentős eszköze a lakosság részéről érkező bejelentések 
panaszok, kérelmek gyors és lelkiismeretes kivizsgálása, elintézése.
A  dolgozók bejelentéseinek intézéséről szóló 1954. évi I. törvény képezte a 
panaszügyi munka alapját az 1957. évi IV. törvény megalkotásáig. Az alap
törvényt egészítették ki a korábban kiadott belügyminiszteri parancsok, vala-
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mint egyéb rendelkezések és szabályzatok, melyek jelenleg is érvényben 
vannak.
Az eltelt idő alatt a BM. panaszirodák nagyrésze eredményes és jó munkát 
végzett. A  dolgozók egyre nagyobb számban, növekvő bizalommal keresik fel 
azokat, és ezzel nagyban hozzájárulnak a belügyi szervek és a dolgozók kö
zötti kapcsolat kialakításához, szorosabbá tételéhez. A  dolgozók bejelentései 
komoly segítséget jelentenek a belügyi szervek munkájában. Bejelentéseikkel 
nem egy esetben súlyos bűncselekmények felderítését és a törvénysértők meg
büntetését segítik elő.
Az elért eredmények mellett azonban számos olyan hiányosság tapasztalható, 
amely akadályozza a panaszügyi munka magasabb színvonalra való emelését, 
a dolgozók bejelentéseinek, panaszainak, kérelmeinek jobb elintézését. A  leg
főbb hiányosság, hogy egyes vezetők még mindig lebecsülik ezt a munka- 
területet, feleslegesnek tartják a panaszügyekkel való foglalkozást. Egyes 
helyeken erre a munkaterületre olyan embereket állítanak be, akik képessé
gük, vagy egészségügyi állapotuk miatt más munkaterületen nem alkalmaz
hatók.
Egyes főosztályok (főkapitányságok) vezetői egyáltalán nem, vagy csak felü
letesen ellenőrzik a panaszirodák működését. Egyes helyeken a vezetők a meg
felelő elhelyezést nem biztosítják a panaszirodák részére, olyformában, hogy 
oda a lakosság akadálytalanul bemehessen. Továbbá megállapítható az is. hogy 
egyes panaszügyi tisztek nem adnak jelzéseket a vezetők részére a fontosabb 
bejelentésekről, panaszokról kellő időben, amikor az a szervek munkáját 
elősegítené. I.
A panaszügyek lelkiismeretes elintézéséért a megyei (budapesti) főosztályok 
(főkapitányságok) vezetői felelősek. Ezért a hatáskörükbe tartozó panaszügyi 
tiszteket rendszeresen ellenőrizzék, számoltassák be és a munkájuk minőségét 
értékeljék, a levont következtetéseket használják fel a főkapitányság munkájá
nak megjavítására.
A főosztályok (főkapitányságok) vezetői a panaszügyi munka elvégzésével 
olyan tiszteket bízzanak meg, akik politikai, szakmai képzettségüknél lógva 
alkalmasak ezen munka jó elvégzésére.
A  főosztályok (főkapitányságok) gondoskodjanak a panaszirodák megfelelő 
elhelyezéséről oly módon, hogy az a lakosság részére minden akadályoztatás 
(külön belépési engedély) nélkül megközelíthető legyen.
A  járási székhelyeken a panaszügyi munka irányítása a járási osztály (kapi
tányság) vezetőjének hatáskörébe tartozik. A  panaszok és bejelentések fel
vételét, a jelentősebb ügyek kivizsgálását az általa kijelölt beosztott végezze. 
A panaszfelvételt és a k iv izsgálások menetét az osztály (kapitányság) veze
tője rendszeresen ellenőrizze.
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A  megyei főosztályok (főkapitányságok), illetve járási osztályok (kapitány
ságok) vezetői havonta legalább egy alkalommal tartsanak lehetőleg előre 
meghatározott napokon és időpontban fogadónapokat. A  fogadónapok idejét 
és helyét a helyi lehetőségek igénybevételével kell a lakossággal tudatni.
A megyei (budapesti) főosztály (főkapitányság) panaszirodájának vezetője 
a főosztály (főkapitányság) titkárságának állományába tartozik.
A  megyei (budapesti) főosztályok (főkapitányságok) titkárságának vezetői 
gondoskodjanak arról, hogy a panaszügyi előadók ismerjék az érvényben lévő 
jogszabályokat, parancsokat és utasításokat. Ennek érdekében áttanulmányo
zás céljából bocsássák rendelkezésükre a Magyar Közlönyt, a RUT-ot, vala
mint a munkájukra vonatkozó egyéb parancsokat és utasításokat.
A megyei (budapesti) főosztályok (főkapitányságok) titkárságának vezetői 
gondoskodjanak a panaszügyi előadók szakmai képzéséről. A  panaszügyi 
munka jellegére való tekintettel a panaszügyi tiszteknek az összes rendőri vona
lat érintő ismereteket fokozatosan el kell sajátítani (bűnügyi, igazgatásrendé
szeti, közrendvédelmi, stb.).

II.

A megyei (budapesti) főosztályok (rendőrfőkapitányságok) panaszirodáinak 
vezetését függetlenített panaszügyi előadó (tiszt) látja el.

Feladata:
a) a személyesen vagy írásban érkezett bejelentések, panaszok, kérelmek és 

beadványok feldolgozása,
b) jelentősebb ügyek személyes kivizsgálása,
c) az ügyek kivizsgálása céljából illetékes szervhez való küldése,
d) a szervektől kapott vizsgálati jelentések értékelése,
e) a szervek, illetve felek részére történő válaszadás,
f) félfogadás,
g) írásos jelentésadás a havonta elvégzett munkáról a főosztály (főkapitány

ság) vezetőjének,
h) negyedévi jelentés (statisztika) elkészítése és megküldése a BM. Köz

ponti Panaszirodának.
A panaszügyi előadónak a hozzáérkező beadványokat az 1957. évi IV. tör
vény alapján kell minősítenie, függetlenül attól, hogy azt a fél milyen jel
leggel (bejelentés, panasz, kérelem, fellebbezés) ruházza fel és a továbbiak
ban az 1954. évi IV. törvény 64. § alapján kell eljárnia.
Az MSZMP Központi Vezetőségének Irodájától, a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány Titkárságától, valamint az országggyűlési kép
viselőktől érkező beadványokat vagy általuk személyesen megtett bejelenté-
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seket, panaszokat, soronkívül személyesen kell kivizsgálni, illetve elintézni. 
A  beadvány elintézéséről a főosztály (főkapitányság) vezetőjének jóvá
hagyása után a küldő szervet vagy országgyűlési képviselőt azonnal tájékoz
tatni kell.
A  személyesen tett panaszokat, bejelentéseket, ha
a) a panasz a Belügyminisztérium szerveire, BM. beosztottakra vonatkozik, 

azt minden esetben írásban kell rögzíteni és a féllel aláíratni,

b) a panasz más szervre vonatkozik, a panasztevővel közölni kell, hogy az 
ügye elintézése végett hova forduljon. Egyben közölni kell, hogy kivizs
gálásra panaszát a panasziroda továbbítja, de a továbbiakban közvetle
nül az illetékes szervhez forduljon.

A  levélben beérkezett panaszt, amennyiben az nem a BM. szervek, vagy 
beosztottak ellen szól, illetve nem intézkedéseikkel kapcsolatos — a bűncse
lekményekre utaló bejelentések kivételével — az illetékes szervhez kell továb
bítani. A  megküldéssel egyidejűleg fel kell hívni a szerv figyelmét, hogy 
a vizsgálat eredményéről a panaszttevőt közvetlenül értesítse. A panaszt- 
tevőt az ügy áttételéről három napon belül értesíteni kell. Hasonlóképpen 
kell intézkedni abban az esetben is, ha bejelentésről vagy kérelemről van szó. 
Az írásban érkezett beadványokat a panasziroda vezetője, amennyiben azo
kat nem személyesen vizsgálja ki, kivizsgálás céljából küldje meg a hatás- 
körileg illetékes szervnek. A  valamely szerv (személy) intézkedésével kap
csolatos bejelentéseket, panaszokat — kivizsgálás céljából — minden eset
ben az érintett szerv (személy) felettes szervének kell megküldeni.
Vizsgálatra való kiküldés alkalmával a panaszügyi előadó átiratában jelölje 
meg a határidőt, ugyanakkor gondoskodjon arról, hogy az illetékes szerv a 
jelentését az előírt határidőre megküldje. Amennyiben ezt előzetes engedély 
nélkül elmulasztják, küldjön sürgetést, ismétlődés esetén jelentést kell tennie 
a főosztály (főkapitányság) vezetőjének.
A  felsőbb szervtől vizsgálatra, intézkedésre leküldött ügyeket a panaszügyi 
előadó az előírt határidőre vizsgálja ki, illetve vizsgáltassa ki. Ha az ügy 
természeténél fogva hosszabb kivizsgálást igényel, úgy a felsőbb szervtől 
írásban határidő meghosszabbítást kell kérni.

A  panaszügyi előadó értékelje a hozzá beérkezett vizsgálati jelentéseket, 
amennyiben azt nem találja megfelelőnek, úgy újabb kivizsgálás lefolyta
tása végett küldje meg a vizsgálatot lefolytató szervnek, vagy az illetékes 
felsőbb szervének. Amennyiben a vizsgálat eredményével a továbbiakban 
sem ért egyet, úgy észrevételeivel forduljon közvetlenül az illetékes szerv 
vezetőjéhez. Súlyosabb törvénysértés esetén tegyen jelentést a főosztály (főka
pitányság) vezetőjének.
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A  jelentősebb ügyeket a panaszügyi előadó személyesen vizsgálja ki. Ennek 
megvalósítása érdekében a félfogadást a helyi viszonyoknak megfelelő napo
kon kell megtartani. Pl. vásári, piaci napokon. Gondoskodni kell arról, hogy 
a panasziroda bejáratánál jól látható helyen ki legyen függesztve a félfoga
dás ideje.
A  BM. beosztott ellen érkezett panasz, bejelentés esetén, ha a vizsgálat 
annak helytállóságát már bebizonyította, a panaszügyi előadó az iratokat 
küldje meg a fegyelmi szervnek.
A  panaszost (bejelentőt) az ügy kivizsgálásának eredményéről minden eset
ben értesíteni kell (30 napon belül). Ha az ügy természeténél fogva hosz- 
szabb kivizsgálást igényel, erről a panaszost értesíteni kell.

A  beadványt küldő félnek (szervnek) írandó választ a konspiráció szem- 
előtt tartásával, kulturált hangnemben, kellő megalapozottsággal kell elkészí
teni. A válaszból a panaszos érezze azt. hogy beadványával a belügyi szer
vek komolyan foglalkoztak és hogy ezzel a munkánkat segítette. Serkentse 
a panasztevőt a válasz arra, hogy az észlelt hiányosságokat a jövőben is 
közölje.
A  félfogadás alkalmával a panaszügyi előadó udvariasan foglalkozzon a 
felekkel. Halgassa meg türelemmel a látszólag legjelentéktelenebb ügyeket 
is. Az ilyen beszélgetések alkalmával a panaszügyi előadók több esetben 
olyan adatokról, tényekről szerezhetnek tudomást, amelyek a belügyi szer
vek számára nagy jelentőséggel bírnak.

A  BM. Központi Panasziroda feladata, működése azonos a megyei (buda
pesti) főosztályok (főkapitányságok) panaszirodáinak működésével. A  BM. 
Központi Panasziroda vezetője a beérkezett panaszokat, beadványokat kivizs
gálás céljából közvetlenül küldi meg a BM. illetékes szerveinek. A szervek 
vezetői a kivizsgálás eredményéről a megadott határidőn belül kötelesek a BM. 
Központi Panasziroda vezetőjét tájékoztatni.

A  megyei (budapesti) főosztályok (főkapitányságok) panaszirodáinak műkö
dését szakszempontból a BM. Központi Panasziroda irányítja. A  BM. Köz
ponti Panasziroda adjon meg minden segítséget a főosztályok (főkapitány
ságok) panaszirodáinak a munka eredményes elvégzéséhez és rendszeresen 
ellenőrizze azok munkáját.
Országos viszonylatban a panaszügyi munkát a BM. Titkárság vezetője irá
nyítja és ellenőrzi.
A  panaszügyek iratainak kezelésére vonatkozó szabályokat a Belügyminisz
térium Titkárságának vezetője állapítja meg.
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2— 15/15/1956.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
15. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1956. június 14-én

A  Minisztertanács határozatot hozott a magyar állampolgároknak a Szovjet
unióba és a népi demokratikus országokba való kiutazásának megkönnyítésé
ről. (M T. 3240. és 3241. (III. 31.) 1956. sz. határozata.)
Hozzájárult, hogy magyar állampolgárok rokoni látogatás céljából és egyes 
különleges esetekben személyi igazolvánnyal utazhassanak a Szovjetunióba és 
a népi demokratikus országokba.
A  Minisztertanács határozatai végrehajtására a Külügyminiszterrel és a Köz
lekedés- és Postaügyi Miniszterrel egyetértésben az alábbiakat rendelem:I.
1. A  személyi igazolvánnyal való utazás zavartalan lebonyolítása végett a BM. 

KEOKH. Útlevélosztálya Budapesten az IBUSZ Útlevél- és Vízum- 
osztálya mellett BM. útlevél kirendeltséget létesít, amely a budapesti és 
pest megyei lakosok ügyében a személyi igazolványokat a kiutazási enge
déllyel ellátja.

II.

2. Magyar állampolgárok a Szovjetunióba:
a) rokoni látogatás (apa, anya, testvér, házastárs meglátogatása) céljából, 

valamint
b) egyes különleges esetekben (pl. gyógykezelés) személyi igazolvánnyal 

utazhatnak.

A  kiutazási engedély három hónapig érvényes.
A budapesti és pest megyei lakosok Budapesten az IBUSZ Útlevél- és 
Vízumosztályán, a vidéki lakosok a BM. megyei főosztályok (főkapitány
ságok) KEOKH útlevél csoportjainál személyesen adhatják be kérelmeiket.
A  kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmező által kitöltött kérőlapot, (kérdőív), amelyet a BM. 

KEOKH Útlevélosztálya, illetve a járási, megyei BM. szervek adnak 
ki 2.— Ft illeték lerovása ellenében,

b) munkaadói véleményezést,
c) gyermekeknél, ha egyedül (szülők nélkül) utazik szülői beleegyezést,
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d) magyar szöveggel kiállított vízumkérőlapot (a budapesti, megyei 
IBUSZ szervek adják ki).

3. A budapesti és pest megyei lakosoktól átvett kérelmeket az IBUSZ Útlevél- 
és Vízumosztálya, a BM. KEOKH kirendeltség vezetőjének adja át, aki 
a kérelmekben dönt.

4. A  megyei főosztályok (főkapitányságok) a kérelmeket véleményezéssel 
megküldik a BM. KEOKH Útlevélosztálynak. A  BM. KEOKH Útlevél- 
osztály a beérkezett kérelmek ügyében dönt és egyidejűleg a vízumkérő
lapot és a személyi igazolványhoz szükséges pótlapot továbbítja az 
IBUSZ Útlevél- és Vízumosztályának.

3. Az IBUSZ a budapesti és vidéki vízumkérőlapokat orosz nyelvre lefor
dítja és megküldi a Szovjet Nagykövetségnek.

6. Az IBUSZ a vízum megszerzése után értéklevélben megküldi a kérelme
zőnek a ki- és beutazási engedéllyel ellátott személyi igazolványhoz érvé
nyes pótlapot.

III.

1. Magyar állampolgárok a népi demokratikus országokba:
a) rokoni látogatás (apa, anya, testvér, házastárs. nagyszülő, unoka meg

látogatása) céljából valamint,
b) egyes különleges esetekben (pl. gyógykezelés)
személyi igazolvánnyal utazhatnak. A  kiutazási engedély három hónapig 
érvényes.

2. A budapesti és pest megyei lakosok Budapesten az IBUSZ Útlevél- és 
Vízumosztályán személyesen adhatják be kérelmeiket.

A kérelemhez mellékelni kell:
a) kérőlapot (kérdőívet), amelyet az IBUSZ-nál lévő BM. KEOKH 
kirendeltség ad ki 2,— Ft illeték ellenében,

b) munkaadói véleményezést,
c) gyermekeknél, ha egyedül (szülők nélkül) utaznak szülői beleegyezést.

3. A kérelmekkel az IBUSZ Útlevél- és Vízumosztálya a II. 3. pontban fog
laltak szerint jár el.

4. Az IBUSZ Útlevélosztálya a kiutazási engedéllyel ellátott pótlapra meg
szerzi a vízumot és értéklevélben megküldi a kérelmezőnek.

3. A Vidéki lakosok kérelmeiket a BM. megyei főosztály (főkapitányság) 
útlevél csoportjának személyesen adhatják be.
A kérelemhez mellékelni kell a III. 3. pontban meghatározott okmányokat. 
A BM. megyei főosztály (főkapitányság) útlevél-csoportja a kérelmeket
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véleménnyel ellátva döntés végett a főosztályvezető (főkapitány), vagy 
operatív helyettes elé terjeszti. A  döntés után az útlevél-csoport a kiutazási 
engedéllyel ellátott pótlapokat átadja a megyei IBUSZ megbízottnak, aki 
megküldi azokat az IBUSZ központi (budapesti) Útlevél- és Vízumosz- 
tályának a beutazási engedély (vízum) megszerzése végett.

6. Az IBUSZ Útlevél- és Vízumosztálya a ki- és beutazási engedéllyel e llá 
tott — a személyi igazolványhoz érvényes — pótlapokat értéklevélben 
megküldi a kérelmezőnek.

IV.

1. A  kiutazási engedély illetéke személyenként 50,— Ft.
2. A  jelen utasítás III. fejezetében foglaltakat a Román, Lengyel, Bolgár 

Népköztársaságok és a Csehszlovák Köztársaság viszonylatában lehel
alkalmazni.

Szám: 36—221/1956.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESENEK 

19. számú PARANCSA

Budapest, 1956. június hó 30

TÁRGY: A nyugati határszéli rendőri szervek feladatai a határvédelemben

Népköztársaságunk határainak védelmében a határmenti rendőri szervek több 
esetben hatásos segítséget nyújtottak a határsértők elfogásában. Szoros együtt
működésben a BM. határőrség alakulataival sikeresen oldották meg a határ
őrizet fokozottabb megszilárdításában rájuk háruló feladatokat.
Az eredményesebb munka megköveteli, hogy a BM. Határőrség és a rendőri 
szervek — határsértés esetén való együttműködése — az új viszonyoknak 
megfelelően egységesen szabályozva legyen.
A  rendőri szerveknek fő feladata a példás közrend és közbiztonság megterem
tése és fenntartása, a bűncselekmények megelőzése és felderítése. A  biztonságos 
határőrzés csakis a határsávban uralkodó példás közrend és közbiztonsági 
állapotok mellett érhető el. Éppen ezért a BM. rendőri erőinek fő feladatként 
kell ezt kezelnie, emellett sajátos eszközeivel a büntetlen határsértések felszá-
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molása érdekében segítséget kell nyújtania a határőrségnek. Különösen nagy 
jelentőséggel bír a nyugati határsáv-szakaszon a rendőri és határőr szervek jól 
szervezett szoros együttműködése a műszaki — technikai akadályrendszer eltá
volítása után, mert a kialakult új helyzetben fokozott lehetőség nyílik a határ
sértésekre mind a kémek, diverzánsok. mint egyes lakosok részéről.
A nyugati határszélen lévő rendőri szervek fokozott közrendvédelmi és bűn
üldözési tevékenységének biztosítása, valamint a rendőri és határőr szervek 
szoros együttműködésének megteremtése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1. A határszéli megyei főosztályvezetők (rendőrfőkapitányok), városi és 
járási osztályvezetők (rendőrkapitányok) és rendőrőrsparancsnokok az 
eredményes határőrzés érdekében érjék el. hogy működési területükön 
példás közbiztonsági állapotok uralkodjanak. Fő figyelmet fordítsanak 
a bűncselekmények megelőzésére, a megtörtént bűncselekmények tettesei
nek felderítésére.

2. Az érintett városi és járási rendőrkapitányságok az illetékes határőr
parancsnoksággal egyetértésben dolgozzanak ki együttműködési tervet. 
Ebben határozzák meg a kapcsolattartás, értesítésadás módját és a rendőri 
egységek feladatait. Ezek a rendőri feladatok lehetnek: operatív úton. 
hírforrások útján, vagy egyéb úton tudomásukra jutott konkrét kiszökési 
szándék azonnali közlése a határőr-kerület parancsnokával, járőrözés, 
figyelés, igazoltatás, társadalmi erők mozgósítása, a lakosság tájékozta
tása. A  határsávban lévő rendőrőrsök ezeket a feladatokat a működési 
területükön végezzék.
Az őrsök együttműködésére vonatkozó tervet a városi, járási osztályvezető 
(rendőrkapitány) és a határőrségi zászlóalj, illetve kerület parancsnoka 
hagyja jóvá. A  tervet tudomásulvételre az egy fokkal magasabb parancs
nokhoz fel kell terjeszteni.

3. Riadót a rendőri szervek részére a rendőrőrs parancsnoka, városi-, járási 
osztály (rendőrkapitányság) vezetője, illetve annak elöljárói rendelhetnek 
el. Ez utóbbi esetben az alsóbb szerv parancsnokát utólag tájékoztatni 
kell.

4. Riadót a rendőri szervek parancsnokai csak abban az esetben rendelhet
nek el. ha az ország belseje felé irányuló határsértés történik. A  megyei 
főosztályvezető (kapitányságvezető) értékelése alapján rendkívüli esetben 
kifelé történő határsértési szándék megakadályozására is elrendelhető 
riadó.
A járőrszolgálatba vezényelt rendőröket el kell igazítani a teendőkre. 
Ezzel egyidőben értesíteni kell az őrshöz tartozó valamennyi körzeti meg
bízottat a szükséges intézkedések megtétele céljából.
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5. A körzeti megbízottak riadó esetén a riadótervben előírtak szerint köte
lesek szolgálatukat ellátni. Amennyiben nincsenek riadóztatva. de a határ
sértés tényéről tudomást szereztek, vegyék fel a kapcsolatot T. szemé
lyeikkel. önkéntes rendőreikkel és használják fel a tőlük szerzett érte
süléseket a határsértők elfogására.
önkéntes rendőröket riadó esetén is csak a szabályzatukban meghatáro
zott időtartamra lehet igénybevenni.

6. A  határsértés jellegétől függően riadó esetén a bűnügyi beosztottakat ope
ratív intézkedések bevezetésére kell utasítani.

7. Az érintett főosztályok (rendőrkapitányságok) a megelőzés és felderítés 
érdekében tegyék meg a szükséges operatív intézkedéseket. Térképezzék 
fel azokat a személyeket, akik csempészéssel foglalkoztak, illetve azokat, 
akik ilyen szempontból számításba jöhetnek. A  beszerzett adatokat közöl
jék, illetve beszéljék meg az illetékes határőrkerület felderítő osztályával 
és a területi határőr felderítő-tiszttel.
A  határsávi rendőrségi parancsnokok érjék el, hogy az önkéntes rendőrök 
száma gyorsabban növekedjék és egyre több becsületes dolgozó segítse a 
rendőrséget munkájában.
A  határsávban az önkéntes rendőröket, hírforrásokat megfelelően ki kell 
oktatni a határsértők felderítésére, elfogásának módjára, meg kell szer
vezni velük a szükség szerinti gyors kapcsolatfelvételt.

8. Az érintett rendőrkapitányságok az illetékes határőrparancsnoksággal 
egyetértésben a személyi igazolvány alosztály és a rendőrőrsök bevonásá
val esetenként tartsanak okmányellenőrzést a határ közelében lévő állami 
gazdaságokban, gépállomáson, stb. Az ellenőrzés során felül kell vizs
gálni az idénymunkások okmányait is ügyelve arra, hogy a lakosságot 
feleslegesen ne zaklassák,

9. A  főosztályok (rendőrfőkapitányságok) vezetői intézkedjenek, hogy a 
rendőrőrsök járőrei, illetve körzeti megbízottai a határsértők felkutatása, 
illetve a csempészés megakadályozása érdekében rendszeresen ellenőrizzék 
a határövezetben lévő vasútállomások személyforgalmát azokon a helye
ken, ahol BM. Vasúti szervek nincsenek.

10. Az érintett megyék főosztályvezetői szüntessék meg a határsávban lévő 
rendőrőrsök beosztottainak indokolatlan fluktuációját, gondoskodjanak 
arról, hogy a teljes létszám kellő szakmai és politikai felkészültséggel, 
rendőri tapasztalattal rendelkező rendőrökből álljon.

Jelen parancsomat az érintett rendőri szervek személyi állománya előtt a rájuk 
vonatkozó mértékben oktatni kell.
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S z á m : 3 6 — 4 6 / 1 9 3 6 .

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

5. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1956. február 10

TÁRGY: A  csapatok, szervek által használt épületekben a tűzbiztonság 
és tűzvédelem szabályozása

Ellenőrzés során megállapítottam, hogy a BM. csapatoknál és szerveknél a 
tűzbiztonsági rendszabályokat nem tartják be. A  laktanyákban tűzoltórészleg, 
tűzőrség nem működik, a tűzvédelmi feladatok ellátására nincs felelős kije
lölve, a tűzvédelmi oktatásra és kiképzésre nem fektetnek súlyt.
A  kiadott tűzoltófelszerelések elhanyagolt állapotban vannak. Egy-egy elhe
lyezésre szolgáló épületre nincs tűzrendészeti előírás, nincs meghatározva, hogy 
ott milyen tűzoltófelszerelést kell tartani.
A  tűzvédelmet valamennyi elhelyezésre szolgáló épületben biztosítani kell. 
A  tűzvédelmi előírások betartásán keresztül el kell érni az esetleges tűznél 
az azonnali eredményes oltási beavatkozást, a tűzkár elkerülését.
A  BM. épületek tűzvédelmének egységes biztosítása érdekében — a Miniszter- 
tanács 62/1952. (V II. 22.) MT. sz. határozatában kapott felhatalmazás 
alapján elrendelem:
1. Figyelemmel a fennálló hiányosságokra az Anyagi és T echnikai Főosz

tály és az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság együttesen szabályozzák 
a csapatok és szervek tűzvédelem biztosításával kapcsolatos feladatait.

2. Az elhelyezésre szolgáló épületekre a BM. megyei (budapesti) főosztály
hoz (főkapitánysághoz) tartozó tűzrendészeti hatóságok 1956. április 30-ig 
írásban határozzák meg azokat a tűzbiztonsági szabályokat, amelyeknek 
betartásával biztosítható épületeink tűzvédelme.

3 A tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében a csapatoknál tűzoltóparancsno
kokat, a szerveknél tűzbiztonsági felelősöket kell a beosztottak közül kije
lölni, meg kell szervezni a tűzoltórészleget, gondoskodni kell ezek rendsze
res oktatásáról.

4. A csapatok és szervek parancsnokai felelősek a parancsonkság és hozzá
tartozó alegységek elhelyezésére szolgáló épületek tűzvédelmének megszer
vezéséért, az ezzel kapcsolatban kiadott rendelkezések betartásáért.
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S z á m : 3 6 — 8 9 / 1 9 5 6 .

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

10. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1956. április 11.

TÁRGY: Az Országos Tűzoltó Egyesület megszüntetése 
és az önkéntes Tüzoltótestületek Felügyeleti Osztályának felállítása

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának a községi tűzoltótestületek 
alapszabály-mintájáról szóló 1001. (I. 4.) 1956. számú határozatában meg
jelölt feladatok végrehajtása, a községi tűzoltóság szerveinek szervezeti meg
erősítése, valamint az egységes testületi munka biztosítása érdekében az aláb
biakat rendelem el: I.

1. Az Országos Tűzoltó Egyesületet 1956. április 15. napjával megszüntetem, 
ezzel egyidejűleg az állami, üzemi és községi tűzoltóság tagjainak tagdíj- 
fizetését is meg kell szüntetni.

2. Az állami tűzoltóság tagjainak kulturális neveléséről a továbbikban a BM. 
Országos Tűzrendészeti Parancsnokság gondoskodjon.

3. A  BM. Országos Tűzrendészeti Parancsnokság vezetője gondoskodjon 
arról, hogy az üzemi tűzoltóság tagjai 1956. április 15-ig belépjenek az 
illetékes iparági szakszervezetbe. Gondoskodni kell arról, hogy az üzemi 
tűzoltók segélyezését 1956. január 1-től az iparági szakszervezetek 
végezzék.

4. Az Országos Tűzoltó Egyesület klubját 1956. április 15. napjával meg
szüntetem. A  klub jelenlegi helyiségében a tűzoltóság szakmai könyvtárát 
kell elhelyezni.

II.

5. Az önkéntes tűzoltótestületek feletti közvetlen felügyeletet 1956. IV. 1-től 
az állami tűzoltóság járási (városi), illetőleg megyei szervei gyakorolják.

6. A  községi tűzoltótestületek feletti felügyelet ellátása céljából 1956. ápri
lis 15-i hatállyal az Országos Tűzrendészeti Parancsnokságon belül ö n 
kéntes Tűzoltótestületek Felügyeleti Osztálya felállítását rendelem el.
A  Felügyeleti Osztály létszáma 11 fő; ebből 1 osztályvezető, 1 osztály
vezetőhelyettes, 3 főelőadó, 4 előadó 1 gyors és gépíró, 1 gépjármű- 
vezető.
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7. A Felügyeleti Osztály működését^ Parancsnokság vezetőjének irányítása 
alatt végzi és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek az alapszabály
mintából a Belügyminisztériumra hárulnak.

8. A Felügyeleti Osztály fenntartási költségeiről a Belügyminisztérium gon
doskodik.

9. A Felügyeleti Osztály főbb feladatai:
a) felügyeletet gyakorol a községi tűzoltótestületek munkája felett, ellen

őrzi a Belügyminisztérium járási (városi), illetőleg megyei tűzrendé- 
szeti szerveinek az önkéntes tűzoltósággal kapcsolatos munkáját.

b) a testületekről, valamint azok taglétszámáról számszerű nyilvántartást 
vezet, előterjesztést készít a Parancsnokság vezetőjéhez azok jutal
mazására és kitüntetésére,

c) toborzás útján rendszeresen gondoskodik a községi tűzoltóság szerve
zetszerű létszámának biztosításáról, gondoskodik továbbá a területfele
lősi szolgálat szervezéséről és irányításáról,

d) megszervezi a különböző fokozatú tűzoltóversenyeket,
e) megszervezi és ellenőrzi a testületek tagjainak szakmai továbbképzését,
f) gondoskodik a mezőgazdasági és lakóházi tűzrendészeti szabályok 

ismertetéséről, valamint a tűzoltóság munkájának népszerűsítéséről,
g) irányítja a tűzoltózenekar munkáját, megszabja feladatait és gondos

kodik rendszeres szerepeltetéséről,
h) kidolgozza a testületek szervezési, gazdasági és kulturális munkájának 

főbb irányelveit,
10. A Baleseti Segélyezőpénztárt továbbra is fenntartom. A  Felügyeleti Osz

tály dolgozza ki annak új alapszabályát. A  Segélyezőpénztár által kezelt 
összegből 1956. április 1-től csak községi önkéntes tűzoltó testületi tag 
részesíthető ellátásban, illetve juttatásban. 1956. év folyamán még az 
üzemi tűzoltók segélyezését is a Baleseti Segélyezőpénztár látja el.

11. Jelen utasításommal megszüntetett Országos Tűzoltó Egyesület tulajdonát 
képező ingóvagyont, valamint az összes bevételt 1956. április 1-től a 
községi önkéntes tűzoltótestületek támogatására kell fordítani.

12. Az Országos Tűzoltó Egyesület tulajdonát képező CB. 157. frsz. sze
mélygépkocsit 1956. április 1-i hatállyal belügyi állományba kell venni 
és az önkéntes Tűzoltótestületek Felügyeleti Osztálya rendelkezésére kell 
bocsátani.
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S z á m : 2 0 — 2 9 2 / 5 / 1 9 5 6 .

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMIN ISZTERHELYETTESÉNEK 

15. sz. UTASÍTÁSA

Budapest, 1956. június hó 18-án

TÁRGY: Börtönből szabadulok személyi igazolvánnyal való ellátása

A börtönbüntetésük kitöltése után elbocsátottak személyi igazolvánnyal tör
ténő ellátását, miután eddig, ez egységesen szabályozva nem volt — amennyi
ben személyi igazolvánnyal még nem voltak ellátva — az alábbiakban szabá
lyozom:
1 Aki a kiszabott börtönbüntetést kitöltötte, vagy egyébként börtönbünte

tésből szabadult és személyi igazolvánnyal ellátva még nem volt, köteles 
szabadulása után 48 órán belül a lakóhelyén lévő rendőrkapitányság sze
mélyi igazolvány és igazgatásrendészeti alosztályán jelentkezni.

2. Jelentkezéskor részére állandó személyi igazolványt kell kiadni akkor, ha 
elbocsájtó-levelén kívül az 1/1954. BM. sz. rendelet 5. §-ában előírt ok
iratokat, 2 .db fényképet és illetékbélyeget benyújtja. Ilyen esetben az 
állandó igazolványt a jelentkezéskor azonnal ki kell adni:

3. Az olyan szabaduló részére, aki az említett okiratokat bemutatni, illetőleg 
a fényképet benyújtani nem tudja, egy hónapi érvényességi idővel ideig
lenes személyi igazolványt kell kiállítani és a jelentkezéskor azonnal kiadni. 
Az ideiglenes igazolványt a bemutatott elbocsátó-levél és személyes nyi
latkozat alapján kell kiállítani.

4. Az ideiglenes igazolvánnyal ellátott személyt figyelmeztetni kell arra, 
hogy az előírt okiratokat, fényképet szerezze be és az ideiglenes igazol
vány érvényességi idején belül jelentkezzék az állandó igazolvány kiállí
tása végett.

5. A  szabaduló személyi törzslapjának „Feljegyzések” rovatában fel kell 
jegyezni a börtönbe történt befogadás és az elbocsájtás napját, valamint 
az elbocsájtó-levél számát.

6. Amennyiben a börtönből elbocsátott személy jelentkezésekor az állandó 
lakás bejelentését igazoló bejelentőszelvényt felmutatni nem tudja, állandó 
lakóhelyének azt a helyet kell tekinteni, amely az elbocsájtó-levelében 
meg van jelölve. Ilyen esetben bejelentőszelvény-másolatot kiállítani nem 
szabad.

7. Az utasításban megjelölt ,.Elbocsátó-levél” helyett letartóztatottaknál és 
a börtönbüntetés félbeszakítása esetén „Szabadlábrahelyezési igazolvány"-t 
a feltételes szabadságra bocsátottaknál pedig „Feltételes szabadságra 
bocsátott igazolvány”-t kell érteni.

— 185 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /191



S z á m : 2 0 — 2 9 2 / 6 / 1 9 5 6 .

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

16. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1956. június 18-án

(M  ó d o s í t á s s a l !)

TÁRGY: Börtönből szabadulok személyi igazolvánnyal való ellátása

A börtönökből szabaduló személyeket — amennyiben korábban személyi iga
zolvánnyal ellátva nem voltak — a lakóhelyükön lévő rendőrkapitányságok 
látják el személyi igazolvánnyal.
A  személyi igazolványok kiadásának zavartalan biztosítása érdekében az ilyen 
személyek szabadításánál a börtönparancsnokságoknak (külön munkahely
parancsnokságoknak) az alábbiak szerint kell eljárni:
1. A  szabadulót a Bv. szabályzat 189. paragrafus (3) bekezdésében foglalt

eljárás során részletesen tájékoztatni kell arról, hogy
a) szabadulásától számított 48 órán belül jelentkezzék a lakóhelye szerinti 

rendőrkapitányságon a személyi igazolvány kiváltása végett.
b) jelentkezésekor mutassa be elbocsátólevelét (szabadlábrahelyezési iga

zolványát), születési anyakönyvi kivonatát, (amennyiben házas, házas
sági anyakönyvi kivonatát, ha van 16 éven aluli gyermeke, úgy annak 
születési anyakönyvi kivonatát is),
katonai igazolványát, az egyetemi, főiskolai képzettséggel rendelkezők 
az ezt bizonyító okiratokat is. Vigyen magával 2 db személyi igazol
vány céljára készült fényképet és 1 db 4,— Ft illetékbélyeget. Részére 
az állandó személyi igazolványt azonnal ki fogják adni,

c) amennyiben a szabaduló a felsorolt okiratokkal nem rendelkezik vagy 
a fényképet az előírt idő alatt elkészíttetni nem tudja, jelentkezési köte
lezettségének ettől függetlenül tegyen eleget, mutassa be elbocsátó leve
lét (szabadlábrahelyezési igazolványát) és részére az iratokat pótló 
személyes nyilatkozat felvétele után egy hónapig érvényes ideiglenes 
igazolványt fognak azonnal kiadni,

d) az ideiglenes igazolvány érvényességi időtartamán belül a hiányzó ira
tokat vagy fényképet szerezze be és ismét jelentkezzék az állandó iga
zolvány kiváltása végett. Amennyiben az ideiglenes igazolvány érvé
nyességi ideje alatt elhelyezkedett, munkahelyéről munkaadói igazol
ványt is vigyen magával.
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2. Ha a szabaduló olyan városba vagy községbe, illetőleg az ország olyan 
részébe kíván utazni, ahonnan jogerős bírói ítélettel ki van utasítva, az 
elbccsátólevelén — amennyiben a letöltött börtönbüntetéssel együtt a bíró
ság kiutasítást is kimondott — a kiutasítás időtartamát és azt a helyet, 
ahonnan a szabaduló ki van utasítva, meg kell jelölni.
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A BELÜGYMINISZTER, A  HONVÉDELMI MINISZTER,
AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER ÉS A  LEGFŐBB ÜGYÉSZ 

29/1954. SZÁMú  EGYÜTTES UTASÍTÁSA

a büntetésvégrehajtás során a bíróságokra háruló feladatokról.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §•

A  kiszabott büntetés végrehajtásáról és az államot illető bűnügyi költségek 
behajtásáról — a büntetés végrehajtásával felmerült költségek kivételével — 
az elsőfokon eljárt bíróság gondoskodik.

2. §.
A kiszabott büntetés végrehajtása és a bűnügyi költségek behajtása során az 
elsőfokon eljárt bíróság:
a) a halálbüntetés végrehajtása végett az elítéltet a börtönnek átadja,
b) a szabadságvesztésbüntetésre ítéltet a börtönbe beutalja,
c) a javító-nevelő munkára ítéltet a kijelölt munkahelyre beutalja,
d) a biztonsági őrizetbe helyezett terheltet a Büntetésvégrehajtási Országos 

Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe beutalja,
e) a pénzfőbüntetés és pénzmellékbüntetés, az elkobzás, az elkobzást pótló 

egyenérték (térítés) a vagyonelkobzás és a vagyoni előny behajtása érde
kében szükséges intézkedéseket megteszi,

f ) az államot illető bűnügyi költség behajtása érdekében szükséges intézke
déseket megteszi, kivéve azokat, amelyek a büntetés végrehajtásával fel
merült költség behajtására irányulnak,

g) a közügyektől eltiltás, a foglalkozástól eltiltás és a kiutasítás végrehaj
tása érdekében szükséges intézkedéseket megteszi.

3 . §.

(1) A halálbüntetést, a szabadságvesztésbüntetést és a biztonsági őrizetet a 
belügyminisztérium büntetésvégrehajtási szervei hajtják végre. Ugyanezen 
szervek ellenőrzik a javító-nevelő munka végrehajtását.
(2) A pénzfőbüntetést és pénzmellékbüntetést, az elkobzást, a vagyonelkob
zást, az elkobzást pótló egyenérték (térítés), a vagyoni előny és az államot 
illető bűnügyi költség behajtását az 1954. évi II. törvény 61. §-ában emlí
tett bírósági végrehajtói szervezet megalkotásáig az igazságügyi gazdasági
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hivatalok, illetőleg a megyei (fővárosi) bírósági gazdasági hivatalok a helyi 
tanácsok közreműködésével foganatosítják.
(3 ) Az igazságügyminiszter utasításában szabályozza, hogy milyen időpont
tól kell a vagyoni jellegű büntetések foganatosítása végett a helyi tanács 
helyett a bírósági végrehajtót megkeresni.
(4 ) A  közügyektől eltiltásról - és a foglalkozástól eltiltásról a nyilvántartásra 
illetékes szervet a lakóhely szerint illetékes rendőrhatóságok értesítik. Az 
ország területéről történő kiutasítást a Külföldieket Ellenőrző Országos Köz
ponti Hatóság (KEOKH) a meghatározott városból vagy községből, illetve 
az ország meghatározott területéről történő kiutasítást pedig az elítélt lakó
helye szerint illetékes rendőrhatóság foganatosítja.

4. §.
A  jogerős büntetések végrehajtása iránt késedelem nélkül rendszerint az íté
let jogerőre emelkedésének a napján intézkedni kell.

5. §.
(1 ) A szabadságvesztésbüntetés megkezdésére, valamint a pénzfőbüntetés és 
pénzmellékbüntetés (továbbiakban: pénzbüntetés) megfizetésére az elsőfokú 
bíróság fontos okból halasztást adhat, illetőleg a pénzbüntetés megfizetésére 
az elítélt életkörülményeinek megfelelő részletfizetést engedélyezhet.
(2 ) A. tárgyalás befejezése után nyomban előterjesztett halasztási vagy rész
letfizetési kérelem tekintetében a másodfokú bíróságnak az ügyben eljárt 
tanácsa is dönthet.

6. §.
(1 ) A  2. §-ban meghatározott intézkedéseket az a hivatásos bíró teszi meg. 
aki az elsőfokú ítéletet hozó tanácsot vezette.
(2 ) Az 5. § (1) bekezdésében említett kérelmek tekintetében az elsőfokú 
bíróságnak az ügyben eljárt tanácsa határoz.
(3 ) Az elsőfokon eljárt hivatásos bíró, illetőleg tanács akadályoztatása ese
tén a halaszthatatlan intézkedéseket — ideértve a halasztási kérelem tárgyá
ban való döntést is — a bíróság elnöke által kijelölt bíró, illetőleg tanács 
(soros bíró, soros tanács) teszi meg.

7. §.
A  bíróságnak a kiszabott büntetések végrehajtásával és az államot illető 
bűnügyi költségek behajtásával kapcsolatos ügyviteli tennivalóit a büntetés
végrehajtási iroda látja el.
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A megkezdett szabadságvesztésbüntetés félbeszakítását fontos okból a belügy
miniszter engedélyezheti.

9. §.
Az 1954. évi 17. tvr. 33. §-a értelmében a három hónapot meghaladó bör
tönbüntetésre ítéltek feltételes szabadságrabocsátását a belügyminiszter ren
deli el.

10. §.
(1 ) A  Legfelsőbb Bíróság elnöke, illetőleg a legfőbb ügyész az általa tör
vényességi óvással megtámadott határozat végrehajtását felfüggesztheti, ille
tőleg félbeszakíthatja. Ugyanilyen intézkedést tehet a Legfelsőbb Bíróság 
eljáró tanácsa perújítás esetén, ha a perújítási indítványt megalapozottnak 
találja.
(2 ) A szabadságvesztésbüntetés félbeszakítására, valamint a feltételes sza- 
badságrabocsátásra vonatkozó szabályokat a belügyminiszter az igazságügy- 
miniszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben külön utasításban álla
pítja meg.

11. §•
(1) A büntető eljárásnak megszüntetésére irányuló kegyelmi kérelmet a Nép- 
köztársaság Elnöki Tanácsához a legfőbb ügyész terjeszti fel.
(2 ) A büntetés elengedésére irányuló kegyelmi kérelmet a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsához az igazságügyminiszter terjeszti fel. A  büntetések kegye
lemből elengedése iránt a legfőbb ügyész is tehet előterjesztést a Népköztár
saság Elnöki Tanácsához. Az igazságügyminiszter, illetve a legfőbb ügyész 
ilyen esetben elrendelheti a büntetés végrehajtásának elhalasztását. (Bp.
241/A. § (3 ) bek.).

II. fejezet

A büntetésvégrehajtási iroda

12. §.
(1) Nagyobb ügyforgalmú bíróságok mellett büntetésvégrehajtási irodát kell 
szervezni. A  büntetésvégrehajtási ügyviteli tennivalók ellátásával általában 
a bírósági büntető irodát kell megbízni.
(2) A büntetésvégrehajtási iroda végzi a büntetés végrehajtásával kapcso
latos ügyviteli tennivalókat, kivéve azokat, amelyeket jogszabály vagy a jelen 
utasítás kifejezetten a bíróság vagy valamely más szerv hatáskörébe utal.
(3) A  (2 ) bekezdésben említett feladatok ellátása érdekében
a) vezeti a jelen utasítás mellékletét képező nyilvántartó könyvet,
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b) gondoskodik az elítélt átadásáról a börtönnek és ennek érdekében a szük
séghez képest kísérő személy kirendelése végett a börtönparancsnokhoz 
vagy a rendőrhatósághoz fordul,

c) gondoskodik a bírói értesítésnek a börtönhöz, illetőleg az igazságügyi gaz
dasági hivatalhoz, vagy a megyei (fővárosi) bíróság gazdasági hivata
lához való továbbításáról, továbbá a mellékbüntetés nyilvántartási lapnak 
az illetékes rendőrhatósághoz való megküldéséről,

d) végzi mindazokat a tennivalókat, amelyeket az 1600/1952. I. M. sz. 
igazságügyminiszteri utasítás a bírósági irodák hatáskörébe utal.

(4) Kisebb forgalmú bíróságokon a büntetésvégrehajtási iroda feladatainak 
ellátásával egy arra alkalmas irodakezelő (büntetésvégrehajtással megbízott 
irodakezelő) is megbízható.
(5 ) Ahol a jelen utasítás bírósági büntetésvégrehajtási irodát említ, ezen a 
büntetésvégrehajtással megbízott irodakezelőt is érteni kell.
(6 ) A  jelen utasításban szabályozott büntetésvégrehajtási tennivalók mara
déktalan és pontos végrehajtásáért a büntetésvégrehajtási iroda vezetője, ille
tőleg a bírósági büntetésvégrehajtási előadó fegyelmileg és büntetőjogilag is 
felelős.

13. §.

(1 ) A  büntetésvégrehajtási feladatok ellátása során a bírósági büntetésvégre
hajtási iroda (a továbbiakban iroda) a következő ügykönyveket fekteti fel 
és vezeti:
1. szabadságvesztésbüntetés végrehajtási napló,
2. beutalókönyv a szabadságvesztésbüntetés végrehajtására,
3. lakhelykutatások és elfogatóparancsok nyilvántartókönyve,
4. javító-nevelő munkára ítéltek ügykönyve,
5. nyilvántartási könyv.
(2 ) Az iroda az (1 ) bekezdésben felsorolt ügykönyveket olyan terjedelem
ben készíti el. hogy ezek az egész évi szükségletnek megfeleljenek. Minden 
évben új könyveket kell felfektetni és elölről kezdődő sorszámozással vezetni. 
A  régi könyveket az év végén — az utolsó tételt követően — le kell zárni, 
s a fennálló tételeket pedig eredeti sorszámozással kezdő tételként az újon
nan nyitott ügykönyvbe kell átvezetni.
(3 ) Az ügykönyveket kemény táblába kell kötni és azokat a bíróság elnö
kével hitelesíttetni kell.
(4 ) Az előző évi ügykönyveket zárt helyen, gondosan meg kell őrizni.
(5 ) Az ügykönyvek felfektetésére, kezelésére és az ügykönyvekkel kapcso
latos értesítésadásra a bírósági ügyviteli szabályok megfelelő rendelkezései 
irányadók.
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(1 ) Az ügykönyvek a bejegyzéseket időrendben, illetőleg az érkezés sor
rendjében tartalmazzák. Az ügykönyveket egyéb ügyek nyilvántartására fel
használni nem szabad.
(2) A  Szvn. ügykönyv mellett névmutatót is kell vezetni.
(3 ) Az iroda által kiadott, illetve átadott minden egyes iratot átadókönyv
vel kell átadni, kivéve, ha a kézbesítés postai úton történik. Postai úton min
dig csak tértivevényes, ajánlott küldeményeket szabad kézbesíteni.

14. §.

III. fejezet.

A halálbüntetés, a szabadságvesztésbüntetés és a javító-nevelő munka 
végrehajtása. Az értesítés.

15. § .

(1) Jogerősen elítélt személyt a börtön csak a bíróság utasítására (rendel
vényére) fogad be.
(2 ) A  bíróság olyan nem jogerősen elítélt személy befogadására is adhat 
utasítást, akinek előzetes letartóztatását rendelte el.

16. §.
(1) A  jogerős ítéletet hozó bíróság az ítélet jogerőre emelkedésekor — ha
csak a szabadságvesztésbüntetés végrehajtását próbaidőre nem függesztette 
fel —, nyomban értesítést (VI. sz. minta) állít ki és ezt — ha a jogerős 
ítéletet az elsőfokú bíróság hozta és az elítélt jelen van, vele együtt — az 
irodának adja át.
(2 ) Az értesítés kiállításáért és az irodának való haladéktalan átadásáért 
a tanács elnöke felelős.
(3) Ha a fellebbezést visszavonták, de az iratokat az elsőfokon eljárt bíró
ság már felterjesztette, az értesítést a másodfokú bíróságnak kell kiállítania. 
Ebben az esetben a másodfokú bíróság az értesítést további intézkedés végett 
haladéktalanul megküldi az elsőfokon eljárt bíróságnak (a büntetésvégrehaj
tási irodának).
(4 ) A  másodfokú bíróság a (3 ) bekezdés esetén kívül is haladéktalanul 
intézkedik az általa hozott jogerős ítéletekről kiállított értékesítéseknek az első- 
fokon eljárt bíróság büntetésvégrehajtási irodájához való megküldése iránt.
(5 ) A (3 ) és (4 ) bekezdésben említett esetekben az értesítés megküldését 
a tanács elnöke ellenőrzi és ennek megtörténtét az iratboríték belső oldalán 
aláírásával és kelettel ellátva igazolja.
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A  büntetés végrehajtására, valamint a büntetés végrehajtásának esetleges el
halasztására vonatkozó utasítást (rendelvényt) a bíróság az értesítő hátoldalán 
feltünteti.

17. §.
Az ügy előírása az Szvn. ügykönyvben.

18. §.
(1) Az iroda az átvett értesítés és az erre vezetett rendelvény alapján a 
büntetésvégrehajtási ügyet az Szvn. ügykönyvben nyomban előírja, az Szvn. 
számot az értesítés hátoldalán feltűnően feljegyzi, az értesítés átvételét az 
ügyviteli szabályokban megállapított módon (az iratborítékon aláírásával) 
az iratoknál elismeri, végül gondoskodik arról, hogy a bíróság büntetőlajstro
mának vezetője az Szvn. számot a büntetőlajstrom 21. rovatába színes írón
nal bevezesse.

(2 ) Ha a bíróság az elítéltnek a tárgyaláson halasztást adott, az iroda a ha
lasztás végső időpontját az Szvn. ügykönyv 9. rovatában feljegyzi és az 
ügyet a büntetés végrehajtásának megkezdésére engedélyezett határnapig 
nyilvántartásba helyezi.
(3 ) Ha az elítélt írásban (jegyzőkönyvbemondás útján) kér halasztást, vagy 
ismételt halasztási kérelmet terjeszt elő és a bíróság a kérelemnek helyt adott, 
az iroda a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(4 ) Az Szvn. ügykönyv „Intézkedések" feliratú rovatában az előző rendel
kezésekben említett adatokon kívül is minden egyéb olyan beadványt és intéz
kedést (kérelmet, halasztást, áttételt, stb.) fel kell jegyezni, amely az ügy
höz érkezett, illetőleg amelyet a bíróság vagy az iroda a büntetés végrehaj
tásának érdekében a beutalás időpontjáig foganatosított.
(5 ) Az iroda a bírói értesítéseket és azok mellékleteit (beadványok, kérel
mek) az Szvn. számok sorrendjében a büntetőügy irataitól elkülönítve kezeli, 
mindaddig, amíg a végrehajtás megkezdésére nem kerül sor. A  végrehajtás 
megkezdése után az iroda a visszamaradt iratokat a büntetőügy irataihoz 
csatolja, illetőleg a megkeresett bíróság azokat irattárba helyezi.

A halálbüntetés végrehajtása.

19. §.

(1) A  jogerősen halálraítéltet az elsőfokú bíróság, amennyiben a büntetés 
még nem hajtható végre, az értesítésben ennek kihangsúlyozása mellett (színes 
irónnal aláhúzás) — a 21. §. (1) és (2) bekezdésében meghatározott mó
don — a börtönnek átadja és az ügyet a kegyelem tárgyában hozott dön
tésig nyilvántartásba helyezi.
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(2) Amikor a halálbüntetés végrehajthatóvá válik, a bíróság kitűzi a végre
hajtás időpontját és erről az ügyészt, a bírósági orvosokat, valamint a bör
tönt értesíti.
(3 ) A halálbüntetést a börtön hajtja végre.
(4) A végrehajtás részletes szabályait a belügyminiszter az igazságügy
miniszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben külön utasításban szabá
lyozza.
(3) Halálbüntetésnek kegyelemből szabadságvesztésbüntetésre való átváltoz
tatása esetén a bíróság az általános szabályok szerint jár el.

Az elítélt előállítása a szabadságvesztésbüntetés megkezdésére
20. §.

(1) Ha a szabadságvesztésbüntetés végrehajtására nem nyomban a jogerős 
ítélet kihirdetése után kerül sor, a bíróság — amennyiben a felhívás az eset
leges halasztás megadásával egyidőben nem történik meg, — az elítéltet 
felhívja, hogy szabadságvesztésbüntetésének megkezdése végett meghatáro
zott időpontban a büntetésvégrehajtási irodában jelentkezzék, feltéve, hogy 
az ítélet végrehajtására illetékes bíróság mellett vagy székhelyén börtön van. 
A felhívást a tértivevénnyel úgy kell kiadni, hogy azt az elítélt a büntetés 
végrehajtására kijelölt napot megelőzően, lehetőleg 8 nappal korábban kézhez- 
kapja.
(2) Ha az (1 ) bekezdésben meghatározott esetben szökés veszélye forog 
fenn, vagy ha az elítélt halasztást kapott és a végrehajtás megkezdésére ki
jelölt napon az irodánál nem jelentkezett, illetőleg ha az (1 ) bekezdés szerint 
kiadott felhívás eredményre nem vezetett, a bíróság haladéktalanul intézke
dik az elítélt elővezetése iránt. Az iroda ennek érdekében a halasztásra, ille
tőleg a felhívásra elrendelt nyilvántartás lejárta után a bíróságnak nyomban 
jelentést tesz.
(3) Az iroda az (1) és (2) bekezdések szerint tett intézkedéseket az Szvn. 
ügykönyv 9. rovatában előírja és az ügyet a kitűzött határnapra, illetőleg 
az elővezetés foganatosításáig nyilvántartásba helyezi.
(4) Ha az elítélt ismeretlen helyen tartózkodik és az elrendelt lakhelykuta
tás eredményre nem vezetett, a bíróság elfogatóparancsot bocsát ki. Az iroda 
az elítélt előkerüléséig, illetőleg az elévülési idő elteltéig az ügyet nyilván
tartja.

Az elítélt átadása a börtönnek
21. §.

(1) Ha az elítélt az irodában megjelent, vagy elővezették, ha részére a bíró
ság halasztást (további halasztást) nem engedélyezett, az iroda a Szvn.
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ügykönyv 8. rovatába bejegyzi az elítélt börtönbeutalásának napját, amely- 
azonos az elítélt megjelenésének (elővezetésének) napjával.
(2 ) Az iroda az (1 ) bekezdésben foglaltak végrehajtása után kitölti a be
utalókönyvet és az elítéltet a büntetésvégrehajtási értesítéssel együtt haladék
talanul átadja — az átvétel elismertetése mellett — a helybeli börtönnek, 
intézkedik az elítéltnek büntetésvégrehajtási őrrel, illetőleg ennek hiányában 
rendőrközeggel a területileg illetékes börtönbe átkísértetése iránt. Ha a bíróság 
az ítéletet már írásbafoglalta, ennek egy kiadmányát is csatolni kell az érte
sítés mellé.

22 . §.
(1 ) Ha az elítélt akár más ügyből kifolyólag büntetését tölti, akár a végre
hajtásra kerülő jogerős ítélettel befejezett ügyben előzetes letartóztatásban 
van, az iroda az Szvn. ügykönyv 8. rovatába a bírói értesítés átadásának 
a napját jegyzi be, illetőleg az előbbi esetben ezenfelül még azt is, hogy az 
elítélt ,,más ügyben büntetését tölti”.
(2) A  beutalókönyvet az (1) bekezdés esetében is ki kell tölteni és az átvé
telt az elítéltet előállító őrrel kell elismertetni.

23. §.
H a az előzetes letartóztatásban lévő terhelt a másodfokú tárgyaláson jelen 
volt, a másodfokú bíróság elnöke a jogerős ítéletről kiállított értesítésben fel
tünteti azt a börtönt, amelyik a terheltet a másodfokú tárgyalásra előállította. 
Az iroda a továbbiakban a 18. §-ban és a 21. § (1) és (2 ) bekezdésében 
foglaltak szerint jár el azzal, hogy az Szvn. ügykönyv 8. rovatába a másod
fokú tárgyalás napját jegyzi be és az elítéltet abba a börtönbe utalja be. 
amely a terheltet a másodfokú tárgyalásra előállította.

Az ügy kivezetése

24. §.
(1) Ha az elítélt beutalása és átadása az előbbi rendelkezéseknek megfele
lően megtörtént, illetőleg a bíróság más bíróságot keresett meg a büntetés 
végrehajtása végett (25. §) az iroda az Szvn. ügykönyv 10. rovatában a 
befejezés megjelölése végett — színes irónnal a ,,Bef." bejegyzést alkal
mazza.

(2 ) Ha az elítélt börtönbeutalásakor, vagy a megkeresés elküldésekor az 
ítélet még nem volt írásbafoglalva, az iroda a jogerősségi és végrehajtósági 
záradékkal ellátott ítéletkiadmányt pótlólag küldi meg annak a börtönnek, 
ahová az elítéltet beutalta, illetőleg ahhoz a bírósághoz, amelyet a szabadság
vesztésbüntetés végrehajtása végett megkeresett.
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Más bíróság megkeresése a szabadságvesztésbüntetés végrehajtása iránt

25. §.
(1) Az elítélt hat hónapon aluli szabadságvesztésbüntetését általában a lakó
helye szerint illetékes járási börtönben kell végrehajtani.
(2) Ha a hat hónapot el nem érő szabadságvesztésbüntetést nem nyomban 
a jogerős ítélet kihirdetése után kell végrehajtani és a büntetés végrehajtá
sáról gondoskodó bíróság mellett vagy székhelyén, vagy annak a bíróságnak 
székhelyén, amely a büntetés végrehajtásáról gondoskodik, börtön nincs, a 
szabadságvesztésbüntetés végrehajtása végett azt az elítélt lakóhelyéhez leg
közelebb fekvő bíróságot kell megkeresni, amely mellett börtön van.
(3 ) A  (2) bekezdés esetében az ítéletet hozó elsőfokú bíróság, — ameny- 
nyiben a felhívás az esetleges halasztás megadásával egyidőben nem történt 
meg, — a 20. § (1) bekezdésében meghatározott módon felhívja az elítél
tet, hogy szabadságvesztés büntetésének megkezdése végett meghatározott 
időpontban a (2 ) bekezdés alapján megkeresett bíróság büntetésvégrehajtási 
irodájában jelentkezzék.

26. §.
(1) A  hat hónapi vagy ennél hosszabb tartamban kiszabott szabadságvesztés
büntetés végrehajtása rendszerint az első fokú bíróság szerint illetékes me
gyei börtönben történik.
(2 ) A hat hónapi vagy ezt meghaladó tartamban kiszabott szabadságvesz
tésbüntetés végrehajtása végett, — amennyiben annak foganatbavételére nem 
nyomban a jogerős ítélet kihirdetése után kerül sor — a 25. § (3 ) bekez
désében meghatározott módon az elsőfokú bíróság szerint illetékes megyei 
bíróságot kell megkeresni.

27. §.
(1) A  büntetésvégrehajtási iroda — a 18. § (1) bekezdésében foglaltak 
végrehajtása után — a megkereséshez csatolja a büntetésvégrehajtási érte
sítés és az ítéletnek egy jogerősségi, végrehajthatósági záradékkal ellátott 
kiadmányát. Ez utóbbi hiányában a 24. § (2) bekezdése szerint jár el.
(2) A  megkeresett bírósággal a megkeresésben közölni kell a már megtett 
intézkedéseket (felhívás, elővezetés elrendelése).

28. §.
(1) A megkeresett bíróság a megkeresés, valamint a büntetésvégrehajtási 
értesítés vétele után az ügyet a büntetőlajtsrom 11. rovatába bevezeti, s azt 
a saját Szvn. ügykönyvében haladék nélkül előírja. Ha a megkereső bíróság 
a 25. § (3 ). illetve a 26. § (3 ) bekezdésében foglaltak szerint intézkedett, 
az iroda az ügyet az elítélt jelentkezéséig (elővezetéséig), illetőleg a meg-
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kereső bíróság által közölt hat hónapig nyilvántartásba helyezi, majd a bün
tetés végrehajtása érdekében szükséges további intézkedéseket saját hatás
körében megteszi.
(2 ) A  büntetésvégrehajtásnak foganatbavételéről a megkeresett bíróság a 
megkereső bíróságot haladáktalanul értesíteni köteles.

29. §.
(1) Ha a büntetést kórházi ápolásra szoruló elítélten kell végrehajtani és 
részére a bíróság halasztást nem adott, a büntetés végrehajtása végett az 
elítélt lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróságot kell megkeresni.
(2) A  megkeresett bíróság az elítéltet a megyei bírósági orvossal vagy szak
értőként alkalmazott orvossal (börtönorvossal) megvizsgáltatja, aki vélemé-
nyében nyilatkozik abban a kérdésben, hogy az elítélt állapota olyan súlyos-e, 
hogy a büntetést csupán a büntetésvégrehajtási kórházban lehet végrehajtani.
(3 ) Ha a (2) bekezdés alapján a lefolytatott vizsgálat szerint a büntetést 
csak kórházban lehet végrehajtani, a kiszabott büntetés pedig az egy évet 
nem haladja meg és az elítélt szökésétől nem kell tartani, a bíróság az elítél
tet felhívja, hogy meghatározott időpontban a Budapesti Büntetésvégrehaj
tási Kórházban jelentkezzék. A  megkeresett bíróság erről az intézkedésről az 
..értesítés" egyidejű megküldése mellett a Budapesti Büntetésvégrehajtási 
Kórházat értesíti és az ügyet a Büntetésvégrehajtási Kórház értesítéséig nyil
vántartásba helyezi.
(4) Ha az elítélt a Büntetésvégrehajtási Kórházban a meghatározott idő
pontban nem jelentkezett, a megkeresett bíróság a 20. § (2 ) bekezdésben 
foglaltak szerint jár el.
(3) A (3 ) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a megkeresett bíróság 
az elítéltet a börtönbe beutalja. Ebben az esetben a börtön parancsnoka hala
déktalanul intézkedik az elítéltnek a Büntetésvégrehajtási Kórházba átkísér- 
tetése iránt. A megkeresett bíróság a börtönbe utalja azt az elítéltet is, aki
vel szemben a büntetés a szakértő véleménye szerint börtönben is végrehajt
ható.

30. §.
(1) Azokban az ügyekben, amelyekben elsőfokon a Legfelsőbb Bíróság járt 
el, a büntetést az a bíróság hajtja végre, amelynek hatásköréből és illeté
kességéből a Legfelsőbb Bíróság az ügyet magához vonta. A  Legfelsőbb 
Bíróság ilyen esetben az értesítés egyidejű megküldése mellett a büntetés 
végrehajtására illetékes bíróságot a végrehajtásról való gondoskodás végett 
haladéktalanul megkeresi.
(2 ) Ha a terhelt előzetes letartóztatásban van, a Legfelsőbb Bíróság a 23. 
§ rendelkezései szerint jár el.
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A  szabadságvesztésbüntetés végrehajtása katonai szolgálatot teljesítő 
elítéltekkel szemben

31. §.
(1 ) Ha polgári bíróság a jogerős ítélet meghozatalának időpontjában katonai 
bíróság hatásköre alá tartozó személlyel szemben (Néphadsereg, belügyminisz
térium államvédelmi (állambiztonsági) szervei, határőrség, rendőrség, a bünte
tésvégrehajtási szervek, a hivatásos légoltalmi szervek, az állami tűzoltóság, a 
pénzügyőrség és vámőrség tagjai) állapít meg szabadságvesztésbüntetést, vagy 
a polgári bíróság által kiszabott szabadságvesztésbüntetést ilyen személyen kell 
végrehajtani, a bíróság a jogerős ítélet egy kiadmányának csatolása 
mellett megkeresi az elítélt szolgálati helye szerint illetékes katonai bíróságot, 
hogy az elítéltet a megkeresésben megjelölt bíróság büntetésvégrehajtási irodá
jához kísértesse át.
(2) A katonai bíróság köteles a megkeresés elintézése előtt beszerezni az ille
tékes csapatparancsnokság véleményét.
(3) Amennyiben az (1 ) bekezdésben említett elítéltekkel szemben kiszabott 
szabadságvesztésbüntetés az egy évet meghaladja és a szabadságvesztésbün
tetésnek nyomban a jogerős ítélet kihirdetése után foganatbavétele mutatkozik 
szükségesnek, a bíróság a jelenlévő elítéltet a 21. § (1) és (2 ) bekezdésében 
megjelölt módon a börtönnek átadja és erről az intézkedésről az elítélt szol
gálati helye (postafiók száma) szerint illetékes katonai hatóságot azzal érte
síti, hogy az elítéltet helyezze nem tényleges állományba.
(4) Az ilyen elítéltet a börtönből más börtönbe vagy munkahelyre átszállítani 
mindaddig nem lehet, amíg a nem tényleges állományba helyezés nem történt 
meg.

32. §.

(1) A büntetés végrehajtásáról gondoskodó bíróság a 31. § (3 ) bekezdésé
ben meghatározott esetekben az általános szabályok szerint jár el.
(2) Amennyiben a szabadságvesztésbüntetés végrehajtásáról a katonai bíró
ságot megkereső bíróság gondoskodik és a szabadságvesztésbüntetés végrehaj
tására nyomban az ítélet kihirdetése után nem kerül sor, az iroda a 18. § (1) 
bekezdésében foglaltak teljesítése után — az ügyet az elítélt átkísértetéséig. 
illetőleg amennyiben a bíróság a szabadságvesztésbüntetés végrehajtását a kato
nai bíróság megkeresésére az elítélt leszereléséig elhalasztotta, a leszerelés idő
pontjáig nyilvántartásba helyezi.
(3 ) Ha katonai bíróságot megkereső bíróság — a 23. és 26. §-okban foglal
tak szerint nem azonos azzal a bírósággal, amely az elítéltet a börtönbe be
utalja — a bíróság a katonai bíróság megkeresésével egyidejűleg a 23. és 26. 
§-ban foglalt szabályok szerint ezt a bíróságot a szabadságvesztésbüntetés 
végrehajtása végett azzal keresi meg, hogy az elítéltnek átkísértetése iránt a 
szükséges intézkedést megtette.
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(4 ) Ha a katonai bíróság a szabadságvesztésbüntetés végrehajtásának elha
lasztását kéri, megkeresését ahhoz a bírósághoz intézi, amelynek büntetésvégre
hajtási irodájához az elítéltet át kellene kísértetni.

Eljárás lakhelykutatás és elfogatóparancs kibocsátása esetén

33. §.
(1 ) Lakhelykutatás vagy elfogatóparancs kibocsátása esetén az iroda a Lak
helykutatások és Elfogatóparancsok Nyilvántartókönyvének megfelelő rova
tait kitölti és az iratokat a bíróság által elrendelt ideig nyilvántartásba helyezi.
(2) Ha a bíróság az ügyész megkeresésére külföldön tartózkodó terhelt ellen 
bocsát ki elfogatóparancsot (Bp. 108. §) az iroda az elfogatóparancs kibo
csátásával egyidőben a nyilvántartókönyv 8. ,,Észrevételek” rovatában szines 
irónnal ,"Bef." bejegyzést alkalmazza.

34. §.
Ha a bíróság a lakhelykutatást vagy elfogatóparancsot visszavonta, az iroda 
a nyilvántartókönyv 7. rovatát a visszavonás okának rövid feltüntetése mellett 
kitölti. A nyilvántartókönyv 8. rovatát az iroda szines irónnal lakhelykutatás 
esetén nyomban, elfogatóparancs visszavonása esetén pedig akkor húzza át. 
ha az elfogatóparancs visszavonása a Körözési Értesítőben megjelent.

35. §.
(1) A  Körözési Értesítőt és Mutatót az iroda kezeli.
(2 ) Az iroda a Körözési Értesítőnek az elfogatóparancsok kibocsátására és 
visszavonására vonatkozó adatait — megjelenése után nyomban — egyezteti 
a nyilvántartókönyv adataival és a nyilvántartókönyvet ennek megfelelően 
helyesbíti, a visszavonás közzététele után a nyilvántartókönyv 8. rovatát szines 
irónnal áthúzza.

A  javító-nevelő munka végrehajtása

36. §.

(1) Ha javító-nevelő munkát megállapító ítélet elsőfokon jogerőre emelkedett 
a tanács elnöke az elítéltet felhívja, hogy a részére kijelölt munkahelyet három 
napon belül foglalja el.
(2) A  tanács elnöke utasítsa az irodát, hogy a 16. § (1) bekezdése szerint 
kiállított értesítést ajánlott küldeményként haladéktalanul kézbesíttesse a ki
jelölt munkahely vezetőjének és ennek megtörténtét az iratborítékon jegyezze 
fel.
(3) A  másodfokú bíróság az általa kiállított értesítés tekintetében a 16. 
§ (3 ) és (4) bekezdése értelmében jár el. Ebben az esetben az elsőfokú bíró-
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ság felhívja az elítéltet, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 3 napon belül 
a kijelölt munkahelyen jelentkezzék és felhívásához csatolja a másodfokú bíró
ság jogerős ítéletének egy kiadmányát.

37. §.
(1 ) Ha a javító-nevelő munkát megállapító ítélet az elsőfokú bíróság előtt 
nyomban jogerőre emelkedett, az ítélet kihirdetésétől számított 24 órán belül, 
egyébként pedig az iratoknak a fellebbezési bíróságtól való visszaérkezésének 
a napján a bíróság utasítja az irodát, hogy a jogerősségi és végrehajtási zára
dékkal ellátott első és másodbírói ítéletnek egy-egy kiadmányát és — ameny- 
nyiben az értesítés kézbesítése a 36. § (2 ) bekezdése értelmében még nem 
történt meg — az értesítést, az ítéletben kijelölt munkahely vezetőjének (igaz
gatójának) az ítéletkiadmányokat pedig a Belügyminisztérium Büntetésvégre
hajtási Parancsnokságának (Bp. V. Jászai Mari tér 17.), valamint a kijelölt 
munkahely szerint területileg illetékes Belügyminisztériumi Megyei Főosztály
nak (főkapitányságnak) haladéktalanul küldje meg.
(2) Az iroda a kézbesítendő ítélet adatai alapján a javító-nevelő munkára 
ítéltek ügykönyvét kitölti, ennek 10. rovatát az ítéletek elküldésével egyidő- 
ben színes irónnal áthúzza és gondoskodik arról is, hogy a büntetőlajtsrom 21. 
rovatában a javító-nevelő munkára ítéltek ügykönyvének tételszámát színes 
irónnal bejegyezze.
(3 ) Azokban az esetekben, amikor a javító-nevelő munka megkezdésére vo
natkozó felhívást is az elsőfokú bíróság kézbesíti (36. § (3 ) bekezdés) a
10. rovat áthúzására csak akkor kerül sor, amikor a felhívásnak az elítélt 
részére kézbesítése megtörtént.

38. §.

(1 ) Ha a 36. § (3 ) bekezdésében meghatározott esetben a felhívás az el
ítélt részére azért nem volt k ézbesíthető, mert ismeretlen helyen tartózkodik, 
a bíróság lakhelykutatást rendel el és az iratokat az elítélt tartózkodó helyé
nek ismeretessé válásáig, illetőleg az elévülés bekövetkezéséig nyilvántartásba 
helyezi.
(2) Javító-nevelő munkára ítélttel szemben elfogatóparancsot kibocsátani nem 
lehet.
(3 ) Arról, hogy a javító-nevelő munka megkezdésére vonatkozó felhívás az 
elítélt részére nem volt kézbesíthető, a 37. § (1) bekezdésében felsorolt szer
veket is értesíteni kell.

39. §.
(1) H a a bíróság a javító-nevelő munkát szabadságvesztésbüntetésre változ
tatja át, a végrehajtás tekintetében a szabadságvesztésbüntetésre vonatkozó 
általános szabályok az irányadók.
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(2 ) Azt, hogy a bíróság a javító-nevelő munkát szabadságvesztésbüntetésre 
változtatta át, a ,,Javító-nevelő munkára ítéltek ügykönyvének” 10. (Észre
vételek) rovatába fel kell tüntetni és erről a 37. § (1) bekezdésében említett 
szerveket értesíteni kell.

Biztonsági őrizet végrehajtása

40. §.
(1) Ha a bíróság a terheltét biztonsági őrizetbe utalja, erről az intézkedés
ről a 16. § (1) bekezdésének megfelelően értesítést állít ki.
(2 ) A börtönbeutalásra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkal
mazni, hogy azokban az esetekben, amikor a végrehajtásra nem nyomban a 
határozat kihirdetése után kerül sor, minden esetben a terhelt lakóhelye sze
rint illetékes megyei (fővárosi) bíróságot kell a börtönbeutalás érdekében 
megkeresni.
(3 ) A  beutalás foganatosítása után a börtön parancsnoka haladéktalanul 
intézkedik a terheltnek a „Büntetésvégrehajtási Országos Megfigyelő és Elme
gyógyintézetbe” átkísértetése (beszállítása) iránt.

Előzetes letartóztatás

41. §.
(1 ) Előzetes letartóztatás esetében a gyanúsítottnak a börtönbe való befo
gadása vagy szabadlábrahelyezése az államvédelmi (állambiztonsági) vizsgá
lati szerv, illetőleg az ügyész határozata és utasítása (rendelvénye) alapján 
történik.
(2 ) A  vádirat benyújtása után a bíróság által elrendelt előzetes letartózta
tást az ügyész foganatosítja. A bíróság az előzetes letartóztatás elrendelé
séről (fenntartásáról) az ügyészt értesíti.
(3 ) A  vádirat benyújtása után az előzetes letartóztatásban lévő terheltet a 
bíróság értesítése és az ügyész rendelvénye alapján az a börtön helyezi sza
badlábra, amely a terheltet előállította, illetőleg amelynek őrizetében a ter
helt van.

42. §.
(1 ) Az előzetes letartóztatásban lévő személyek felett a felügyeleti és fe
gyelmi jogkört a börtönparancsnok gyakorolja.
(2 ) Fegyelmi jogkörében a börtönparancsnok a következő intézkedéseket 
alkalmazhatja: 1. dorgálás, 2. megrovás, 3. kedvezményelvonás, három hó
napig terjedő időtartamra, 4. egyszerű magánelzárás harminc napig terjedő
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időtartamra, 5. szigorított magánelzárás, 20 napig terjedő időtartamra és 6. 
sötétzárka tizenöt napig terjedő időtartamra.
(3) Az előzetes letartóztatásban lévőkkel a beszélgetést az ügyész engedé
lyezi és ő dönt a letartóztatottak kérelmei (levélírás, csomagküldési kérelem, 
stb.) tárgyában.
(4 ) Az ügyésznek ez a jogköre nem érinti a tanács elnökének az előzetes 
letartóztatottak elővezetésének elrendelésére, valamint a tárgyalás tartama 
alatt a terhelt őrizetének meghatározására, illetve a tárgyaláson kívül, de 
a bíróság előtt tanúsított magatartása miatt fegyelmi büntetés kiszabására 
vonatkozó jogkörét. A  tanács elnökét ebben a körben az ügyészével meg
egyező fegyelmi jogkör illeti meg.
(5) A büntetésvégrehajtási őrök a tanács elnökének a tárgyalás megtartásá
val kapcsolatos rendelkezéseit, továbbá a tárgyalás tartama alatt adott uta
sításait teljesíteni kötelesek.
(6) A  tanács elnöke kizárólag a tárgyalóteremben és a tárgyalás tartama 
alatt — bármely, a perre tartozó kérdésben — beszélgetést engedélyezhet 
a védővel és hozzátartozóival. Jegyzet készítése végett üres jegyzetfüzet és 
irón átadását engedélyezheti.

(7) A  tárgyalás befejezése után a hozzátartozóval való beszélgetésre kizáró
lag a tárgyaló ügyész adhat rendkívüli engedélyt. A beszélgetés ilyen eset
ben csak a börtönben folytatható le.

43. §.

(1) A bíróság az ügyészt az ügyben hozott nem jogerős érdemi határoza
táról is értesíteni köteles.
(2) Az értesítés, amennyiben az ügyész az előkészítő ülésen, tárgyaláson 
jelen volt, értesítés átadásával, egyébként pedig a bíróság határozatának 
kézbesítésével történik.

44. §.
(1) Ha az elsőfokon nem jogerősen elítélt terheltet az elsőfokú ítélet meg
hozatala után elszállították abból a börtönből amely a tárgyalásra előállította, 
vagy fogvatartási helyét a későbbiek során megváltoztatták, minden esetben 
az a börtön (munkahely), amely a terheltet elszállította, az elsőfokú bíró
ságot a terhelt tartózkodó helyéről haladéktalanul értesíteni köteles.

(2 ) Amennyiben az értesítés megkezdésekor az elsőfokú bíróság az iratokat 
már felterjesztette a másodfokú bírósághoz, az értesítést ehhez a bírósághoz 
haladéktalanul express küldeményként továbbítja.
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IV. fejezet

Halasztás a szabadságvesztésbüntetés megkezdésére

45. §.

(1) Az ügyben eljárt elsőfokú bíróság kérelemre, fontos okból — így külö
nösen, ha ezt rendkívül fontos termelési érdek, az elítélt munkaviszonyának 
a természete, figyelmen kívül nem hagyható terhes személyi vagy családi 
körülményei indokolják, a szabadságvesztésbüntetés megkezdésére kivételesen 
két hónapig terjedhető halasztást engedélyezhet, ha a kiszabott börtönbün
tetés a két évet nem haladja meg és az elítélt szökésétől nem kell tartani.
(2 ) A  másodfokú bíróság a fellebbezési tárgyalás befejezése után nyomban 
előterjesztett kérelem folytán a halasztást az (1 ) bekezdésben meghatározott 
keretek között ugyancsak megadhatja.
(3 ) Az elsőfokú bíróság a halasztást egyízben, az (1) bekezdésben meg
határozott keretek között meghosszabbíthatja.
(4 ) Javító-nevelő munkára ítélés esetén a javító-nevelő munka megkezdé
sére csupán egy ízben és legfeljebb 15 napig terjedhető halasztás engedé
lyezhető.
(5) A  bíróság az eset összes körülményeinek, a kérelem alapjául szolgáló 
okoknak gondos megvizsgálása után döntését annak figyelembevételével 
hozza meg, hogy a kiszabott büntetés csak akkor eredményezheti az elérni 
kívánt célt. ha az ítélet meghozatalát mielőbb nyomon követi a büntetés 
végrehajtása.

46. §.
Az elsőfokú bíróság, ha az ügy rendkívüli körülményei alapján indokoltnak 
mutatkozik, a szabadságvesztésbüntetés megkezdésére a 45. § (1) és (3 ) 
bekezdésében meghatározott mértéken túl is engedélyezhet halasztást, illető
leg a 2 évet meghaladó szabadságvesztésbüntetés végrehajtását is elhalaszt
hatja.

47. §.

(1 ) Ha a polgári bíróság a Néphadseregnek, a belügyminisztérium államvédelmi 
(állambiztonsági) szerveinek, a határőrségnek, a hivatásos légoltalm i szerveknek 
sorállományú tagjával szemben egy évet meg nem haladó szabadságvesztésbün
tetést szabott ki, vagy ilyen büntetést ilyen személlyel szemben kell végrehaj
tani és a katonai bíróság kérte a szabadságvesztésbüntetés végrehajtásának az 
elítélt leszereléséig való elhalasztását, a bíróság a szabadságvesztésbüntetés 
végrehajtását az elítélt szolgálatának a végéig elhalasztani köteles.
(2 ) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a polgári bíróságok az elítélt 
katonai hatóságát (parancsnokát) a halasztás engedélyezéséről azzal értesí-
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tik, hogy az elítélt katonai szolgálatának megszűnését és az elítélt leszerelése 
utáni tartózkodó helyét annak idején közölje. Az iroda a büntetésvégrehaj
tási ügyet az elítélt leszereléséig nyilvántartásba helyezi.
(3) Az elítélt szolgálatának letelte után a szabadságvesztésbüntetés, illetőleg 
a javító-nevelő munka foganatbavétele előtt a bűnügyi iratokat az igazságügy
miniszterhez kell felterjeszteni az egyéni kegyelem feltételeinek megvizsgálása 
céljából.

48. §.
Hatósági, kórházi, vagy SZTK orvos által kiállított bizonyítvánnyal igazolt 
súlyos, az elítélt életét veszélyeztető, vagy ragályos betegség esetén a sza
badságvesztésbüntetés foganatbavételét az elítélt felgyógyulásáig el kell ha
lasztani, hacsak a büntetés azonnali végrehajtását a társadalom védelme, 
vagy egyéb fontos ok szükségessé nem teszi.

49. §.
(1) Rendszerint el kell halasztani a szabadságvesztésbüntetés végrehajtá
sát azokkal a nőkkel szemben is, akik szüléshez közel állanak, vagy hathó
naposnál fiatalabb gyermeküket szoptatják.
(2 ) Ilyen esetben a halasztás legkésőbb a szülést követő hatodik hónap vé
géig terjedhet.
(3 ) Szüléshez közelálló nőkkel, vagy hathónaposnál fiatalabb gyermeküket 
szoptató anyákkal szemben a szabadságvesztésbüntetést csupán akkor lehet 
foganatba venni, ha ezt a társadalom védelme, vagy egyéb fontos ok (szökés, 
veszélye) szükségessé teszi.

50. §.
(1) Halasztás iránti kérelmet nyomban a határozat kihirdetése után a jog
erős határozatot hozó bíróságnál, egyébként pedig az illetékes elsőfokú bíró
ságnál lehet előterjeszteni, illetőleg jegyzőkönyvbe mondani.
(2 ) A megkeresett bíróság a nála előterjesztett kérelmet döntés végett a meg
kereső bíróságnak küldi meg.
(3 ) Ha a 47. § (1 ) bekezdésében említett esetben a katonai bíróság az el
ítélt szabadságvesztésbüntetésének katonai szolgálata végéig való elhalasz
tását attól a bíróságtól kéri, ahová az elítéltet át kellene kísértetnie és ez a 
bíróság nem azonos az ítéletet hozó elsőfokú bírósággal (32. § (3 ) bekezdés) 
a halasztást a megkeresett bíróság adja meg és erről a bírósági értesítés 
visszaküldése mellett a megkereső bíróságot értesíti.
(4) A (3 ) bekezdés esetében az ítéletet hozó elsőfokú bíróság (megkereső 
bíróság) a továbbiakban a 32. § (2 ) bekezdésének második tétele szerint 
jár el.
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(5 ) A  megkeresett bíróság a büntetés foganatbavételét a kérelem elintézé
séig függőben tarthatja, ha a nála előterjesztett halasztás iránti kérelem tel
jesíthetőnek mutatkozik.

51. §.
(1 ) A  bíróság a halasztás iránt előterjesztett kérelmet a felvett jegyzőköny
vön, illetőleg a benyújtott iraton intézi el.
(2 ) Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyet ad, az elítéltet felhívja, 
hogy meghatározott időpontban a felhívásban megjelölt bíróság büntetés
végrehajtási irodájában jelentkezzék börtönbüntetésének megkezdése végett.
(3 ) A  bíróság a megkeresett bíróságot az (1 ), illetőleg a (2 ) bekezdés 
szerinti határozatáról haladéktalanul értesíti.

52. §.
(1 ) Ha a Legfelsőbb Bíróság elnöke, illetőleg a legfőbb ügyész az általa tör
vényességi óvással megtámadott határozat végrehajtását felfüggeszti, erről 
az intézkedéséről az ügyben eljárt elsőfokú bíróságot haladéktalanul értesíti.
(2 ) Amennyiben az értesítés kézhezvételekor a szabadságvesztésbüntetés 
végrehajtását még nem vették foganatba, a bíróság a szabadságvesztésbün
tetés végrehajtását bizonytalan időre elhalasztja s erről a szükséghez képest 
a már megkeresett bíróságot azonnal értesíti.
(3 ) A  (2 ) bekezdésben meghatározott esetben az elsőfokú bíróság a törvé
nyességi óvás eredményétől függően dönt a szabadságvesztésbüntetés foga- 
natbavétele iránt. A  törvényességi óvás elintézéséig az ügyet nyilvántartásba 
helyezi.

(4) Ha a szabadságvesztésbüntetés foganatbavétele az (1) bekezdés ese
tében az értesítés kézhezvételekor már megtörtént, erről a bíróság a legfőbb 
ügyészt haladéktalanul értesíti, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság elnökének ha
ladéktalanul jelentést tesz.

V. fejezet

A  pénzfőbüntetés és pénzmellékbüntetés, valamint az egyéb mellékbüntetések
végrehajtása

Általános szabályok

53. §.
(1 ) A  jogerős ítéletet hozó bíróság az ítélet jogerőre emelkedésekor nyom
ban egységes értesítést állít ki és ad át, illetőleg küld meg az első fokú bíró
ság büntetésvégrehajtási irodájának a
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a) pénz fő- és mellékbüntetésről,
b) a bűnjel tárgyában hozott határozatáról,
c) a vagyonelkobzásról, az elkobzást pótló egyenérték (térítés, illetve a va

gyoni előny) megfizetésére kötelezésről,
cl) a bűnügyi költségekről.
(2) Az (1) bekezdésben említett értesítést kell kiállítani az eljárás során 
akár a polgári, akár a büntetőbíróság által kiszabott pénzbírságról is.
(3 ) Nem kell értesítést kiállítani a pénz fő- és mellékbüntetésről, ha annak 
végrehajtását a bíróság próbaidőre felfüggesztette.

(4) Az (1) és (2 ) bekezdés szerinti értesítést a szabadságvesztésbüntetésseí 
kapcsolatos értesítéstől függetlenül kell kiállítani.
(5 ) A  16. § rendelkezéseit a jelen fejezet szerint kiállított értesítések tekin
tetében is megfelelően alkalmazni kell.

54. §.
(1) Az iroda az értesítés átvételét az iratboriték belső lapján elismeri, az 
értesítéseket pedig érkezésük sorrendjében azonnal bevezeti a mellékbünte
tési értesítések jegyzékébe.
(2) Az értesítőn a jegyzék sorszámát és tételszámát, valamint a jegyzékbe
vétel napját fel kell tüntetni.
(3 ) A  jegyzékeket kiállításuk sorrendjében római számmal kell ellátni (a 
jegyzék sorsz.), a csatolt értesítéseket pedig az év elejétől az év végéig 
növekvő folyószám alatt (a jegyzék tételszáma) kell a jegyzékbe bevezetni.
(4) A  mellékbüntetési értesítések jegyzéket másolópapírral három példány
ban kell elkészíteni.
(5 ) Az iroda az értesítések jegyzékét a "mellékbüntetési értesítési jegyzékek 
gyűjtőjében” sorszámuk szerint rendezve kezeli.
(6 ) A gyűjtőt a jegyzékek nagyságának megfelelően, könyvtáblaszerűen kemény 
papírból kell elkészíteni és zsinórral összekötni, úgy hogy abból az iratok 
ki ne essenek.

5 5 . § .

(1) Az iroda a jegyzékbe foglalt értesítőket hetenként kétszer — nagyobb 
számú értesítés esetén a tárgyalási napot követően azonnal — az értesítések 
jegyzékének két példányával együtt, az illetékes igazságügyi gazdasági hiva
talnak (a megyei bírósági gazdasági hivatalnak) adja át, illetőleg küldi meg. 
Az iroda az értesítési jegyzék harmadpéldányát a gyűjtőben őrzi.
(2) Az igazságügyi gazdasági hivatal ellenőrizni köteles, hogy a jegyzék 
tételszámai folytatólag követik-e az előző sorszámú jegyzék utolsó tételszá
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mát, valamint az átadott értesítők adatai a jegyzékben feltüntetett adatokkal 
megegyeznek-e.
(3 ) Az igazságügyi gazdasági hivatal az értesítéseket saját nyilvántartó köny
veibe előírja, az előírás megtörténtét pedig az értesítőn a nyilvántartókönyv 
tételszámának feljegyzésével igazolja, majd a jegyzék egyik példányát a 
bíróságnak visszaküldi, a jegyzék másik példányát pedig az iratainál őrzi.
(4 ) A  bírósági iroda a visszaküldött jegyzéket a nála maradt jegyzék meg
felelő példányaival összekapcsolja és a mellékbüntetési értesítési jegyzékek 
gyűjtőjében helyezi el. Az iroda köteles gondoskodni arról, hogy a büntető 
lajstrom vezetője az igazságügyi gazdasági hivatalnak a jegyzékre rávezetett 
tételszámát a lajstrom 21. rovatába színes ironnal bevezesse.

3 6 . § .

Az értesítések átvételét követően az igazságügyi gazdasági hivatal a végre
hajtás érdekében — a jelen utasításban szabályozott kivételekkel — saját 
belső utasításai, illetőleg a vonatkozó pénzügyi jogszabályok rendelkezése 
szerint jár el. Az 1954 : II. tv. 61. §-ában említett végrehajtói szervezet 
megalakulása után — az igazságügyminiszter által meghatározandó időpont
tól kezdve — a végrehajtás foganatosítása végett a helyi tanács helyett a 
bírósági végrehajtót kell megkeresni.

Pénz főbüntetés és mellékbüntetés

57. §.
Ha a bíróság a pénzbüntetés megfizetésére a tárgyaláson halasztást adott, 
vagy részletfizetést engedélyezett, a halasztás időtartamát, illetve a részlet- 
fizetési kedvezmény mértékét az értesítőre rávezeti.

58. §.
(1 ) A  jogerős ítélettel kiszabott pénz, fő- és mellékbüntetés befizetésére szol
gáló csekkbefizetési lapot, illetőleg lapokat — az értesítés alapján — a jelen
lévő elítéltnek az iroda adja át azzal, hogy a pénzbüntetést tizenöt nap alatt, 
illetőleg részletfizetés engedélyezése, vagy halasztás esetén a meghatározott 
időpontokban fizesse meg. Az iroda azt, hogy a csekkbefizetési lapoknak az 
elítélt részére átadása megtörtént, a mellékbüntetési értesítések jegyzékének 
,,Megjegyzések rovatába feljegyzi.
(2 ) Ha a pénzbüntetést kiszabó ítélet másodfokon emelkedett jogerőre, vagy 
az elítélt a jogerős elsőfokú ítélet kihirdetésénél nem volt jelen, az igazság
ügyi gazdasági hivatal a pénzbüntetés megfizetésére vonatkozó felhívásához 
csatolja a csekkbefizetési lapot, illetőleg lapokat.
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59. §.
Ha az elítélt a pénzbüntetést a felhívásban megjelölt időpontban nem fizette 
meg, a halasztás folytán a pénzbüntetés befizetésére meghatározott határ
napot elmulasztotta, vagy részletfizetés esetén valamely részlet befizetésének 
nem tett eleget, az igazságügyi gazdasági hivatal a behajtási eljárást hala
déktalanul megindítja.

60. §.
(1) Ha behajtást megkísérelték, de az eredményre nem vezetett, az igazság
ügyi gazdasági hivatal erről az ítéletet hozó elsőfokú bíróságot értesíti és kéri 
a pénzbüntetésnek szabadságvesztésbüntetésre való átváltoztatását.
(2 ) A  bíróság — ha egyidejűleg halasztást, vagy részletfizetést nem enge
délyezett — a pénzbüntetést szabadságvesztésbüntetésre változtatja át, ebben 
az esetben a 16. § (1) és (2) bekezdésének megfelelő értesítést állít ki és 
a (4) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a szabadságvesztésbüntetés 
végrehajtása iránt.

(3) Az iroda az igazságügyi gazdasági hivatal által küldött megkeresés 
érkezését bejegyzi a szabadságvesztésbüntetések végrehajtási naplójába 
(Szvn. napló) és a büntetőügy irataival felszerelve intézkedés végett a bíró
ságnak mutatja be.
(4 ) A szabadságvesztésbüntetés végrehajtására vonatkozó szabályokat a 
pénzbüntetés átváltoztatása esetén a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) A börtön (munkahely) a pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztésbün

tetés kitöltéséről az elsőfokú ítéletet hozó bíróságot értesíteni köteles. 
A bíróság ezt az értesítést azonban közli a pénzbüntetést nyilvántartó 
igazságügyi gazdasági hivatallal.

b) Az igazságügyi gazdasági hivatal a bíróság közlése alapján az előírt 
pénzbüntetést nyilvántartásából törli.

(5 ) Mellőzni kell a szabadságvesztésbüntetés végrehajtását, ha a felhívásra 
megjelent vagy elővezetett elítélt igazolja, hogy időközben pénzbüntetésének 
legalább a felerészét kifizette és alaposan feltehető, hogy vele szemben a 
pénzbüntetés további behajtásának nem lesz akadálya.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az iroda az Szvn. ügykönyv 
10. rovatát szines irónnal áthúzza és az eredeti értesítést a rövid tényállás 
közlésével a behajtási eljárás folytatása végett a megkereső bírósághoz, ille
tőleg az igazságügyi gazdasági hivatalhoz visszaküldi.
(7) Ha az elítélt a behajtási eljárás megindítása után a terhére kiszabott 
pénzbüntetést megfizette, a további eljárást meg kell szüntetni. Ha a pénz- 
büntetés kifizetésére az átváltoztatott börtönbüntetés megkezdése végett elren
delt elővezetés után, illetőleg a pénzfőbüntetést helyettesítő szabadságvesztés
büntetés végrehajtása alatt kerül sor, továbbá az (5) bekezdésben meghatá-
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rozott esetben, az előállított terheltet el kell bocsátani, illetőleg a büntetéséi 
töltő terheltet azonnal szabadlábra kell helyezni.

61. §.
Ha a pénzbüntetést helyettesítő börtönbüntetés végrehajtása katonai bíróság 
hatásköre alá eső elítélttel szemben mutatkozik szükségesnek, a bíróság a 31. 
§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Pénzbüntetés elhalasztása, részletfizetési kedvezmény engedélyezése

62. §.
(1 ) Az elítélt kérelmére az ügyben eljárt elsőfokú bíróság a pénzbüntetés 
megfizetésére legfeljebb két hónapi halasztást adhat, illetőleg megengedheti, 
hogy a pénzbüntetést egy éven belül részletekben fizesse meg, feltéve, hogy 
az elítélt valószínűsíti, hogy a pénzbüntetésnek azonnal, vagy egy összegben 
megfizetése, vagy behajtása magának, vagy tartásra szoruló hozzátartozói
nak anyagi romlását idézné elő és ha alaposan fel lehet tételezni, hogy az 
elítélt a meghosszabbított határidőben fizetési kötelezettségének pontosan ele
get tesz.
(2 ) A  bíróság a pénzbüntetés megfizetésére adott halasztást fontos okból 
egy alkalommal az (1 ) bekezdésben említett keretek között meghosszabbít
hatja.
(3 ) A másodfokú bíróság a fellebbezési tárgyalás befejezése után nyomban 
előterjesztett halasztási és részletfizetési kérelmet az (1) bekezdésben meg
határozott keretek között érdemben elbírálja.
(4 ) A  részletfizetési kedvezmény megadásánál a bíróság rendszerint kéthe
tenként vagy havonként fizetendő részleteket olyan összegben állapítja meg. 
hogy egy-egy részlet legalább egyszerese vagy többszöröse legyen annak az. 
összegnek, amelyet az ítélet pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztésbün
tetés átváltoztatási kulcsaként meghatározott.
(3 ) A  bíróság — ha az ügy rendkívüli körülményei alapján indokoltnak 
mutatkozik — az (1 ) és (2) bekezdésben meghatározott kereteken túlme
nően engedélyezhet halasztást, illetőleg részletfizetési kedvezményt.

63. §.
(1 ) A halasztási és részletfizetési kérelmet közvetlenül a tárgyalás befeje
zése után annál a bíróságnál kell előterjeszteni (jegyzőkönyvbe mondani), 
amely az ügyben a jogerős ítéletet hozta.
(2 ) Az (1) bekezdés esetén kívül a halasztás vagy részletfizetés iránti 
kérelmet annál az igazságügyi gazdasági hivatalnál kell benyújtani, vagy
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jegyzőkönyvbe mondani, amelyik a pénzbüntetés megfizetésére vonatkozó fel
hívást kibocsátotta.
(3 ) Az igazságügyi gazdasági hivatal a hozzá benyújtott halasztási vagy 
részletfizetési kérvényt haladéktalanul az elsőfokú bírósághoz teszi át és csa
tolja az eredeti értesítést, valamint közli a végrehajtásra vonatkozó adatokat, 
különösen azt, hogy az elítélt a kérelem előterjesztéséig a pénzbüntetésből 
mennyit fizetett meg.
(4) Amennyiben az elítélt a kérelmet közvetlenül a bíróságnál terjesztette 
elő, a bíróság az értesítés visszaküldése s a behajtási eljárás adatainak köz
lése végett az igazságügyi gazdasági hivatalhoz fordul. Az igazságügyi 
gazdasági hivatalt egyidejűleg felhívhatja arra is, hogy a kérelem elintézéséig 
további behajtási lépéseket ne foganatosítson, a már megtett intézkedések 
felfüggesztése végett pedig intézkedjék.
(5) Az igazságügyi gazdasági hivatal a nála benyújtott kérelem elintézéséig 
a további lépéseket függőben tartja, s ha a kérelem megalapozottnak mutat
kozik, az illetékes tanácsot (végrehajtót) értesíti, hogy további intézkedésig 
a megkezdett végrehajtást ne foganatosítsa.
(6) Az elsőfokú bíróság a kérelmet késedelem nélkül köteles elbírálni és 
határozatáról az igazságügyi gazdasági hivatalt az értesítés visszaküldése 
mellett haladéktalanul értesíti, a bíróság határozatáról a kérelmezőnek ugyan
csak értesítést küld.
(7) Ha az elítélt részletfizetési kötelezettségének akár egy részlet tekinte
tében is nem tesz eleget, az igazságügyi gazdasági hivatal a végrehajtási 
intézkedéseket az egész pénzbüntetés tekintetében megteszi.

Pénzbírság
64. §.

(1) Az eljárás során — akár polgári, akár büntető bíróság által — kiszabott 
pénzbírságról az értesítést a pénzbírságot kiszabó határozat jogerőre emel
kedése után nyomban ki kell állítani és át kell adni a büntetésvégrehajtási 
irodának további eljárás végett.
(2) A pénzbírság behajtására, a pénzbüntetés behajtására vonatkozó szabá
lyokat kell — a 60. §-ban foglaltak kivételével — alkalmazni.

Bűnjelek elkobzása
63. §.

(1) Ha a bűnjel az igazságügyi gazdasági hivatal őrizetében van, az első
fokú bíróság az igazságügyi gazdasági hivatalt a bűnjelek tekintetében teendő 
intézkedésekről az 53. § értelmében kiállított értesítéssel értesíti.
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(2 ) Ha a bíróság a lefoglalt bűnjelet visszaadni rendelte, egyidejűleg fel
hívja az átvételre jogosított személyt, hogy a bűnjel átvétele céljából azon
nal, illetve a felhívás kézhezvételétől számított 15 nap alatt a megjelölt igaz
ságügyi gazdasági hivatalnál jelentkezzék. A  tárgyalásra a bűnjelkezelőtől 
beszerzett bűnjelet a bíróság a jogosítottnak kiadja és ezt a bűnjelkezelőnek 
adott értesítésben feltünteti.

66. §.
(1 ) Ha a bűnjelet valamely idegen hatóság (szerv, vállalat, stb.) őrzi, a bíró
ság a bűnjelek elkobzása esetén ezt a hatóságot (szervet, vállalatot) keresi 
meg aziránt, hogy a bűnjelet az igazságügyi gazdasági hivatalhoz (bírósági 
bűnjelkezelőhöz) szállítsa be vagy ha erre nincs lehetőség, azt 15 napon belül 
értékesítse és az értékesítésből befolyt összeget az értékesítésről készült rész
letes jegyzőkönyvnek egyidejű beküldése mellett az igazságügyi gazdasági 
hivatal bevételi csekkszámlájára fizesse be. Erről az intézkedésről az igaz
ságügyi gazdasági hivatalt azzal értesíti a bíróság, hogy a további behajtási 
lépéseket tegye meg.
(2 ) Ha az (1) bekezdés esetében a bíróság a bűnjelek kiadását rendelte el, 
a bűnjel őrizetet ellátó hatóságot (szervet, vállalatot stb.) közvetlenül aziránt 
keresi meg, hogy a bűnjelet az átvétel végett a bíróság határozatában jelent
kező jogosítottnak elismervény ellenében adja ki, az elismervényt vagy az 
átadásról felvett jegyzőkönyvet pedig a bíróságnak azonnal küldje meg. 
Ebben az esetben a bíróság egyidejűleg az érekeit felet (jogosítottat) is fel
hívja. hogy a kiadni rendelt bűnjel átvétele végett a bűnjelet őrző hatóság
nál (szervnél, vállalatnál, stb.) meghatározott időn belül jelentkezzék.
(3 ) Egyéb esetben az igazságügyi gazdasági hivatal az elkobzást a helyi 
tanácsok, illetőleg a bírósági végrehajtói szervezet felállítása után a bírósági 
végrehajtó közreműködésével foganatosítja.
(4 ) Elkobzás esetén az igazságügyi gazdasági hivatal jár el a további végre
hajtás tekintetében is.

67. §.

(1) Ha valamely jogszabály a bűncselekmény felfedezőjét (feljelentőjét, 
stb.) a bűnjel értékének bizonyos hányada szerint kiszámított jutalomban ren
deli részesíteni, a jutalom mértéke és kiadása felől a bíróság határozatában 
rendelkezni köteles.
(2) A bíróságnak az (1 ) bekezdésben említett határozata nélkül ilyen jutal
mat kifizetni (kiadni) nem szabad, az esetleg már előre kifizetett (kiadott) 
jutalmat pedig hacsak a bíróság másképp nem rendelkezik, vissza kell fi
zetni (adni).
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(1 ) Az elkobzott jövedéki és vámárukat, az ítélet jogerőre emelkedése után 
értékesítés és a vételárnak a pénzügyi tárca bevételeként való elszámolása 
végett minden esetben a pénzügyi hatóság rendelkezésére kell bocsátani.
(2 ) Az elkobzott jövedéki árukat a legközelebbi pénzügyőri szervnek, az 
elkobzott vámárukat pedig a legközelebbi vámigazgatási szervnek, vagy vám
hivatalnak kell átadni, illetve ezeket kell az elkobzott áruk tárolási helyéről 
értesíteni.
(3) A  bíróság az (1 ) bekezdés alá tartozó bűnjelek felől rendelkező hatá
rozatát az illetékes pénzügyi hatósággal (vámhatósággal), valamint a bűn
jelet őrző hatósággal közvetlenül közli. Abban az esetben, ha a bűnjelet az 
igazságügyi gazdasági hivatal őrzi, a bíróság felhívja a bűnjeleknek az ille
tékes pénzügyi hatóság (vámhatóság) részére való kiadására.

69. §.
A  bűnjelek kezelésére, beszállítására és értékesítésére vonatkozó jogszabályo
kat és utasításokat a jelen utasítás nem érinti.

Vagyonelkobzás, vagyoni előny, elkobzást pótló egyenérték (térítés)
70. §.

(1) A  vagyonelkobzásról kiállított értesítésben az ítélet rendelkezéseinek 
megfelelően pontosan meg kell jelölni, hogy a vagyonelkobzás milyen vagyon
tárgyakra és milyen mértékben terjed ki. (Ingatlan elkobzás esetén lehető
leg az ingatlan telekkönyvi adatait, fekvését és művelési ágát fel kell tün
tetni). Ha a bíróság a vagyonelkobzást pénzösszegben határozza meg és 
annak végrehajtását meghatározott vagyontárgyakra (ingók, vagy ingatlan) 
korlátozta, ezt is fel kell tüntetni.
(2) Az igazságügyi gazdasági hivatal a vagyonelkobzást bírói értesítés alap
ján nyomban előírja, a végrehajtás tekintetében pedig a továbbiakban az 
erre vonatkozó jogszabályok és utasítások értelmében jár el.
(3) Az igazságügyi gazdasági hivatal negyedévenként kimutatást küld a 
bíróságnak azokról a vagyonelkobzásokról, amelyeknek végrehajtása még 
nem történt meg. A  kimutatás "megjegyzés” rovatában a végrehajtás akadá
lyát is közli.
(4) A  bíróság elnöke a kimutatás alapján a megfelelő intézkedéseket meg
teszi és erről az igazságügyi gazdasági hivatalt értesíti.

71. §.
(1) Az elkobzást pótló egyenérték (térítés) és vagyoni előny behajtására 
vonatkozóan a vagyonelkobzás tekintetében irányadó szabályokat (70. §) 
értelemszerűen alkalmazni kell.

6 8 . § .
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(2 ) Ha az elkobzást pótló egyenértéket (térítés) a bíróság jövedéki vagy 
vámáruval kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt állapította meg, a 
68. §-ban foglalt szabályok értelemszerű alkalmazásával kell eljárni.

Bűnügyi költség

72. §.
(1 ) A  jogerős ítélet meghozataláig felmerült bűnügyi költséget nyomban a 
határozat jogerőre emelkedése után kell a mellékbüntetésekkel közös értesí
tőbe foglalni.
(2 ) A  jogerős ítélet meghozatala és az (1 ) bekezdésben említett értesítő 
átadása után esetleg felmerült bűnügyi költségekről — kivéve a büntetés 
végrehajtásával felmerült költségeket — felmerülésük után azonnal a bíróság 
állít ki értesítést, amelynél a bűnügyi költség felmerült. Ilyenkor az értesítést 
az elsőfokú bíróság szerint illetékes igazságügyi gazdasági hivatalnak hala
déktalanul meg kell küldeni.
(3 ) Ha a bűnügyi költség a megkeresett bíróság előtt merült fel, erről a 
bíróság a megkereső bíróságot értesíteni köteles. A megkereső bíróság ebben 
az esetben az (1) és (2 ) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

73. §.
A  bűnügyi költség megfizetésére az igazságügyi gazdasági hivatal vezetője 
indokolt esetekben halasztást, illetve részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

Egyéb mellékbüntetések

74. §.
(1 ) Az ügyben elsőfokon eljárt bíróság a közügyektől eltiltást, foglalkozástól 
eltiltást és a kiutasítást tartalmazó jogerős ítéletnél mellékbüntetést nyilvántartó 
lapot állít ki és azt az ügyviteli szabályoknak megfelelő módon az irodának 
adja át.
(2 ) Amennyiben az ítéletet a fenti rendelkezéseknek megfelelően az ügyben 
eljárt első bíróság hajtja végre, a börtönbüntetés foganatbavételével egyidejű
leg (az Szvn. ügykönyv 10. rovatának áthúzásakor) az iroda a mellékbüntetés 
nyilvántartási lapnak a szabadságvesztésbüntetés megkezdésére vonatkozó rova
tát kitölti és azt az elítélt utolsó lakhelye szerint illetékes rendőrhatóságnak 
(Budapesten a Belügyminisztérium Budapesti Főosztálya Bejelentő Hivatalá
nak) (Budapesti Rendőrfőkapitányság Központi Lakcímhivatalának) küldi 
meg.
(3 ) Ha az ítéletet megkeresett bíróság hajtja végre, az iroda a mellékbüntetési 
nyilvántartási lapot a megkereséshez csatolja. Ez esetben a megkeresett bíró-
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ság gondoskodik a mellékbüntetés nyilvántartási lapnak az illetékes rendőr
hatósághoz való elküldéséről.
(4 ) Ha az (1) bekezdésben említett mellékbüntetéseket a bíróság pénzfőbün
tetés, illetőleg felfüggesztett szabadságvesztésbüntetés mellett szabta ki (pl. 
kiutasítás), az iroda a mellékbüntetési lapot haladéktalanul elküldi az illetékes 
rendőrhatóságnak.
(5) A  mellékbüntetés nyilvántartási lap elküldését az Szvn. napló 9. rovatá
ban a (2) bekezdésben említett esetekben pedig az iratborítékon és a lajstrom 
21. rovatában kell jegyezni.

VI. fejezet

75. §.
(1 ) A büntető eljárás megszüntetésére irányuló kegyelmi kérelmet az első
fokon eljáró bíróság mellett működő ügyésznek kell előterjeszteni.
(2 ) A bíróság a hozzá benyújtott ilyen irányú kérelmet az (1 ) bekezdés 
szerint illetékes ügyészhez teszi át.
(3 ) Jogerősen kiszabott büntetésnek kegyelem útján való elengedésére irányuló 
kérelmet az elsőfokon eljárt bíróságnál kell benyújtani vagy jegyzőkönyvbe 
mondani.
(4) Az ügyész, illetőleg a bíróság az (1 ) , illetőleg (3 ) bekezdés alapján 
előterjesztett kérelmet pártoló vagy elutasító véleménnyel — az (1) és (3) 
bekezdésből eredő megkülönböztetés szerint — a legfőbb ügyészhez vagy az 
igazságügyminiszterhez terjeszti fel.

76. §.
(1) A büntető eljárás megszüntetésére, illetőleg a büntetés elengedésére irá
nyuló kérelmet a legfőbb ügyész, illetőleg az igazságügyminiszter pártoló vagy 
elutasító javaslattal a Népköztársaság Elnöki Tanácsához terjeszti fel.
(2 ) A legfőbb ügyész a büntetés elengedése iránt nála benyújtott kérelmet 
elbírálja, azután pedig közvetlenül előterjesztést tehet a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsához.

VII. fejezet

Katonai bíróságok ítéleteinek végrehajtására vonatkozó 
különleges rendelkezések

77. §.
A  katonai bíróság ítéleteinek végrehajtása során a jelen utasítás rendelkezéseit, 
amennyiben az alább következő rendelkezések eltérést nem állapítanak meg, 
megfelelően alkalmazni kell.
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Szabadságvesztésbüntetés végrehajtása

78. §.
(1 ) A  sorállományú katonai, személyeknek, (akik a Néphadseregben vagy 
más fegyveres testületben tényleges szolgálati idejüket töltik) olyan szabadság
vesztésbüntetésre elítélése esetén, amelyet fegyelmező zászlóaljban kell végre
hajtani a katonai bíróságok a következő intézkedéseket teszik.

a) Ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor előzetes letartóztatásban van, 
vagy bár szabadlábon van. de a büntetés végrehajtását nyomban foganatba 
kell venni, a büntetésvégrehajtási iroda az elítéltet — katonai őr kísé
retével,

— a rendelvénnyel együtt átadja a fegyelmező zászlóalj parancsnokságának.
b) Ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van és a bün

tetés végrehajtását nem veszik azonnal foganatba, a büntetésvégrehajtási 
iroda az elítélt eljáró parancsnokságát keresi meg az elítéltnek a fegyel
mező zászlóaljba való bekísérése végett. A  rendelvényt egyidejűleg a 
fegyelmező zászlóaljhoz külön meg kell küldeni.

(2 ) Azokról az elítéltekről, akik szabadságvesztésbüntetésüket fegyelmező 
zászlóaljban töltik, a büntetésvégrehajtási iroda külön nyilvántartást vezet, 
amely tartalmilag egyező a börtönre ítéltek nyilvántartásával. Az ügyet ebben 
az esetben is csak akkor lehet befejezettként kivezetni, amikor az elítéltet a 
fegyelmező zászlóaljnak átadták.

79. §.
Sorállományú katonai személyek börtönbüntetésre történt elítélése esetén a 
katonai bíróságok a következő intézkedéseket teszik:
a) Ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor előzetes letartóztatásban van, 

vagy bár szabadlábon van, de a büntetés végrehajtását nyomban foganatba 
kell venni, a büntetésvégrehajtási iroda az elítéltet rendelvénnyel együtt 
átadja a helybeli járási, megyei, vagy körzeti börtönnek. Amennyiben az 
elítéltet még nem szerelték le, a rendelvényen utasítani kell a börtönt, hogy 
az elítéltet leszereléséig más börtönbe, vagy munkahelyre ne szállítsa át. 
Ilyen esetben az iroda haladéktalanul értesíti az elítélt elöljáró parancs
nokságát az ítéletről, azzal a felhívással, hogy az elítélt leszereléséről 
haladéktalanul gondoskodjék.

b) Ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van és a bün
tetés végrehajtását sem veszik nyomban foganatba, a büntetésvégrehajtási 
ircda megkeresi az elítélt elöljáró parancsnokságát annak leszerelése és 
lakóhelye szerint illetékes, az iroda által megjelölt járási, megyei, vagy 
körzeti börtönbe való bekísértetése végett. A  rendelvényt egyidejűleg a 
végrehajtásra kijelölt börtönnek közvetlenül kell megküldeni.
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Ha a börtönbüntetésre elítélt katonai személy a Néphadseregnek nem sorállo
mányú tagja (továbbszolgáló, hivatásos vagy tartalékos), illetve egyéb fegy
veres vagy rendészeti testületi állományba tartozik, a katonai bíróságok a követ
kező intézkedéseket teszik:
(1 ) Ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor előzetes letartóztatásban 
van, vagy bár szabadlábon van. de a büntetés végrehajtását nyomban foga
natba kell venni,

a) az olyan elítéltet, aki a bíróság határozata szerint megmarad katonai rend
fokozatában, vagy testületi állományban, a büntetésvégrehajtási iroda ren
delvénnyel együtt átkísérteti az erre a célra külön utasítás szerint kijelölt 
büntetésvégrehajtási szervhez,

b) az olyan elítéltet pedig, akit a bíróság lefokozott, vagy állásvesztésre ítélt, 
a büntetésvégrehajtási iroda rendelvénnyel együtt a helybeli járási, megyei, 
vagy körzeti börtönnek adja át. Amennyiben az ilyen elítéltet még nem 
szerelték le, a rendelvényen utasítani kell a börtönt, hogy az elítéltet lesze
reléséig más börtönbe vagy munkahelyre ne szállítássá át. Ilyen esetben 
az iroda azonnal értesíti az elítélt elöljáró parancsnokságát az ítéletről azzal

 a felhívással, hogy az elítélt leszereléséről haladéktalanul gondoskodjék.
(2) Ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van és a bün
tetés végrehajtását nem veszik azonnal foganatba;
a) ha az elítélt a bíróság határozata szerint megmarad katonai rendfokozatá

ban vagy a testület állományában, a büntetésvégrehajtási iroda megkeresi 
az elítélt elöljáró parancsnokságát, hogy az elítéltet a külön utasítás sze
rint kijelölt büntetésvégrehajtási szervhez vonultassa be. A  rendelvényt 
egyidejűleg a kijelölt büntetésvégrehajtási szervnek kell megküldeni,

b) ha a bíróság a jogerős ítéletében lefokozást vagy állásvesztést is mondott 
ki, a büntetésvégrehajtási iroda az elítélt elöljáró parancsnokságát aziránt 
keresi meg, hogy az elítéltet szereltesse le és a lakóhely szerint illetékes, 
az iroda által megjelölt járási, megyei vagy körzeti börtönbe kísértesse be. 
A  rendelvényt egyidejűleg a büntetés végrehajtására kijelölt börtönnek 
meg kell küldeni.

81. §.
Polgári személyek börtönbüntetésre történt elítélése esetében a katonai bírósá
gok a következő intézkedéseket teszik:
(1 ) Ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor előzetes letartóztatásban 
van, vagy bár szabadlábon van, de a büntetés végrehajtását nyomban foga
natba kell venni, a büntetésvégrehajtási iroda az elítéltet a rendelvénnyel együtt 
átadja a helybeli járási, megyei vagy körzeti börtönnek.
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(2 ) Ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van és a bün
tetés végrehajtását nem veszik nyomban foganatba, a büntetésvégrehajtási 
iroda megkeresi az elítélt lakóhelye szerint illetékes rendőri szervet aziránt, 
hogy az elítéltet a lakóhelye szerint illetékes, az iroda által megjelölt járási, 
megyei vagy körzeti börtönbe a megjelölt időben kísértesse be. A  rendelvényt 
közvetlenül a végrehajtásra kijelölt börtönnek kell egyidejűleg megküldeni.

Katonai mellékbüntetések végrehajtása
82. §.

A  katonai bíróság a lefokozás, rendfokozatba való visszavetés és állásvesztés 
jogerős kiszabásánál haladéktalanul köteles értesíteni az elítélt csapattestét, 
tiszt esetében pedig az illetékes minisztert is.

Vagyoni jellegű büntetések
83. §.

A  katonai bíróságok vagyoni jellegű fő- és mellékbüntetést megállapító íté
leteinek végrehajtásáról a büntetésvégrehajtási iroda a következő intézkedések 
megtételével gondoskodik:
(1) Pénzbüntetésre ítélt, vagy pénzbírsággal büntetett, illetőleg vagyoni előny 
megtérítésére kötelezett elítéltek adatait a büntetésvégrehajtási iroda a bíró
ság által kiállított értesítés alapján az erre a célra rendszeresített nyilvántar
tási könyvbe vezeti be.
(2 ) A  büntetésvégrehajtási iroda felhívja az elítéltet, hogy — ha halasz
tást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott — tizenöt napon belül, 
ellenkező esetben pedig a bírósági határozatban megállapított időpontban, 
illetve a megállapított részletekben a pénzbüntetést, pénzbírságot, vagy 
vagyoni előnyt a mellékelt befizetési lapon fizesse be.
(3 ) A  befizetést a nyilvántartási könyvben fel kell tüntetni. Az ügyet befe
jezettként akkor lehet kivezetni, ha a teljes összeg befizetése megtörtént.

84. §.
(1 ) A  katonai bíróságok által kiszabott vagyoni jellegű büntetések végrehaj
tására az illetékes járási tanács — az 1954. évi II. tv. 61. §-ában említett 
végrehajtói szervezet felállítása után pedig a bírósági végrehajtó — közre
működését a következő esetekben kell igénybevenni:
a) Ha a pénzbüntetésre ítélt, pénzbírsággal büntetett, illetőleg vagyoni 

előny megtérítésére kötelezett elítélt fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, s az a parancsnok által az illetményekből nem vonható le,
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b) ha az ítélet vagyonelkobzást állapított meg,
c) ha az elkobzott vagy kiadni rendelt bűnjelek birtokosa a kiadásra irá

nyuló felhívásnak nem tett eleget.
(2 ) A fenti esetekben a büntetésvégrehajtási iroda az elítélt lakóhelye, ille
tőleg az elkobzandó ingó dolgok vagy ingatlan fekvése szerint illetékes járási 
tanácsot, illetőleg járásbírósági végrehajtót keresi meg a végrehajtás fogana
tosítása végett. A  megkereséshez csatolni kell az alapul szolgáló bírósági 
határozatot kivonatos másolatban is.
(3 ) A  helyi tanács, illetőleg a bírósági végrehajtó igénybevétele esetén az 
ügyet akkor lehet a bíróságnál befejezettként kivezetni, ha a megkeresett 
tanácsnak, illetőleg a bírósági végrehajtónak az ítélet végrehajtásáról vagy 
esetleges végrehajthatatlanságáról szóló értesítése megérkezett.

Előzetes letartóztatás
85. §.

(1 ) A katonai bíróságok hatáskörébe tartozó bűnügyekben a terhelt előzetes 
letartóztatását lehetőleg a bíróság székhelyén lévő járási, megyei, vagy kör
zeti börtönben kell foganatosítani.
(2) A  letartóztatást szükség esetén más járási, megyei és körzeti börtönben, 
vagy az alakulat, illetve helyőrség fogdájában is foganatosítani lehet.

VIII. fejezet
86. §.

(1) A  jelen utasítás az 1954. évi augusztus hó 1. napján lép hatályba.
(2 ) A folyamatban lévő büntetésvégrehajtási ügyekről az ügyészi szervek 
a kiszabott büntetések végrehajtására illetékes elsőfokú bíróságok szerint 
jegyzéket készítenek. A  jegyzéknek tartalmaznia kell a büntetésvégrehajtás 
szempontjából jelentős adatokat, különösen azt, hogy az ügyészi szervek az 
utasítás hatálybalépésének időpontjáig milyen intézkedéseket tettek.
(3 ) Az ügyészi szervek a (2) bekezdés szerint elkészített jegyzékeket az 
eredeti bírói értesítésekkel, valamint a büntetésvégrehajtásra vonatkozó 
ügyészi iratokkal a bíróságnak haladéktalanul megküldik.
(4) Az igazságügyi gazdasági hivatalok az utasítás hatálybalépése után min
den olyan esetben, amelyben korábban az ügyészi szervekhez fordultak, köz
vetlenül az ügyben eljárt elsőfokú bíróságot keresik meg.
(5 ) Azok a jogszabályok, utasítások, amelyek az ügyészségeknek büntetés
végrehajtásával kapcsolatos tevékenységét szabályozták, továbbá valameny- 
nyi, a büntetés végrehajtására vonatkozó és a fentiekkel ellentétes utasítás 
hatályát veszti.
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A BELÜGYMINISZTER, HONVÉDELMI MINISZTER,
AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER ÉS A  LEGFŐBB ÜGYÉSZ 

115/1958. IM. számú EGYÜTTES UTASÍTÁSA  
a 29/1954. számú együttes utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § .
A  büntető perrendtartás 241. § (5) bekezdése alapján a 29/1954. számú 
együttes utasítás IV. fejezetének ,,halasztás a szabadságvesztésbüntetés meg
kezdésére” 45—52. §-ai, valamint a 6. § (3 ) bekezdése hatályukat vesztik 
és helyükbe a 3. és 4. § tekintetében az egészségügyi miniszterrel egyetértés
ben az alábbi rendelkezések lépnek.

2. §.
(1) Két évet meg nem haladó szabadságvesztésbüntetés megkezdésére az ügy
ben eljárt elsőfokú bíróság egy ízben, legfeljebb 3 hónapra engedélyezhet 
halasztást. Ilyen halasztásnak is csak akkor van helye, ha azt fontos okból, 
különösen az elítélt figyelmen kívül nem hagyható személyi vagy családi körül
ményei miatt, vagy rendkívül fontos (közérdekű) termelési érdekből kérik.
(2 ) A  másodfokú bíróság a fellebbezési tárgyalás befejezése után nyomban 
előterjesztett kérelem folytán a halasztást az (1 ) bekezdésben meghatározott 
keretek között ugyancsak megadhatja.

3 . §.

(1 ) Az elsőfokú bíróság, ha az elítélt kórházi, vagy rendelőintézeti, vagy 
járási (városi, városi kerületi) főorvos által láttamozott körzeti orvosi bizo
nyítvánnyal igazolja, hogy betegsége életét veszélyezteti, a szabadságvesztés
büntetés megkezdésére a 2. § (1) bekezdésében meghatározott mértéken túl 
is engedélyezhet határozott ideig tartó halasztást, a 2. § (1 ) bekezdése alap
ján engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja, illetőleg a két évet meghaladó 
szabadságvesztésbüntetés végrehajtását is elhalaszthatja.

4 . § .

(1 ) Rendszerint el kell halasztani a szabadságvesztésbüntetés végrehajtását 
azokkal a nőkkel szemben, akik 7. hónapnál idősebb terhesek, vagy 6 hóna
posnál fiatalabb gyermeküket szoptatják.
(2 ) Ilyen esetekben a halasztás legkésőbb a szülést követő 6. hónap végéig 
terjedhet.
(3 ) Szüléshez közelálló nőkkel, vagy a 6 hónaposnál fiatalabb gyermeküket 
szoptató anyákkal szemben is foganatba kell venni a szabadságvesztésbüntetést, 
ha ezt a társadalom védelme, vagy egyéb fontos ok (pl. szökés veszélye) 
szükségessé teszi. Utóbbi esetben a 42/1957. (IK. 12. sz.) MM. számú együt
tes utasítás rendelkezései szerint gondoskodni kell a gyermekek elhelyezéséről.

—  219  —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /225



5. §.
(1 ) Ha a polgári bíróság a Néphadseregnek, a határőrségnek, a hivatásos 
légoltalmi szerveknek és a BM. őrségi alakulatainak tényleges szolgálatot tel
jesítő sorállományú tagjával szemben javító-nevelő munkát, vagy egy évet meg 
nem haladó szabadságvesztésbüntetést szabott ki, vagy azt ilyen személlyel 
szemben kell végrehajtani, az elítélt elöljáró parancsnokságát az ítélet kiad
mányának csatolása mellett azzal kell megkeresni, hogy a parancsnokság szol
gálati érdekből kérheti a büntetés végrehajtásának az elítélt leszereléséig ter
jedő elhalasztását. Ilyen kérelem esetén a bíróság a halasztást engedélyezni 
köteles.
(2 ) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a polgári bíróság az elítélt 
elöljáró parancsnokságát, valamint a lakóhelye szerint illetékes járási (városi, 
kerületi) kiegészítő parancsnokságot a halasztás engedélyezéséről értesíti, ez 
utóbbit azzal, hogy az elítélt katonai szolgálatának a megszűnését és az elítélt 
leszerelése utáni tartózkodó helyét annakidején közölje. A  lakhely szerint ille
tékes kiegészítő parancsnokság viszont köteles az elítélt katonai szolgálatának 
megszűnéséről a halasztást engedélyező bíróságot értesíteni és az elítélt lesze
relése utáni tartózkodó helyét közölni. Ilyen esetekben az iroda a büntetés
végrehajtási ügyet az elítélt leszereléséig nyilvántartásba helyezi.
(3) Az elítélt szolgálatának letelte után a szabadságvesztésbüntetés, illetőleg 
a javító-nevelő munka foganatbavétele előtt a büntetőügy iratait az egyéni 
kegyelem feltételeinek megvizsgálása céljából az igazságügyminiszterhez javas
lattal kell felterjeszteni.

6. §.

(1) A halasztás iránti kérelmet nyomban a határozat kihirdetése után a jog
erős határozatot hozó bírósági tanácsnál, egyébként pedig az ügyben eljárt 
elsőfokú bíróságnál lehet előterjeszteni, illetőleg jegyzőkönyvbe mondani.
(2) A kérelem előterjesztésének halasztó hatálya nincs.
(3) A bíróság a halasztás kérdésében az (1) bekezdésben foglalt megkülön
böztetés szerint nyomban, illetőleg a kérelem benyújtásától számított három 
napon belül határoz.
(4) Ha az elítélt a halasztás iránti kérelmet olyan időben nyújtja be, hogy
annak elintézésére a büntetés végrehajtásának a megkezdésére kitűzött határ
nap előtt már nincs lehetőség, a bíróság a kérelem érdemi elbírálását mellőzi 
és erről a kérelmezőt értesíti. A  3—4. §-okban említett esetekben azonban — 
ha a büntetés végrehajtásának megkezdése a meghatározott határnapon nem 
történt meg, a kérelmet érdemben elbírálja, ha pedig a büntetést már foga
natba vették, a kérelmet a büntetés félbeszakításának kérdésében való állás
foglalás végett a Belügyminisztérium Büntetésvégrehajtási Parancsnokságához 
(Budapest, V ., Mérleg u. 1.) továbbítja.
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(1 ) A  bíróság a halasztás iránt előterjesztett kérelmet a felvett jegyzőköny- 
vön, illetőleg a benyújtott iraton intézi el. A  határozatot indokolni kell.
(2 ) A  halasztási kérelem tárgyában az ülnökök meghallgatása nélkül nem 
lehet dönteni. A  halasztás kérdésében hozott határozat ellen perorvoslatnak 
helye nincs.
(3 ) Amennyiben a bíróság a kérelemnek helytadott, az elítéltet felhívja, hogy 
meghatározott időpontban a felhívásban megjelölt bíróság irodájában jelent
kezzék.
(4 ) Ha a kérelem elutasítása vagy az érdemi elbírálás mellőzése idején a bün
tetésvégrehajtás megkezdésére eredetileg kitűzött határnap elmúlt, a bíróság 
az elítélt elővezetését rendeli el, és az elővezetést foganatosító rendőri közeg
gel kézbesítetti a halasztási kérelem elutasítására vonatkozó határozatot.

8 . §.

(1) Ha a Legfelsőbb Bíróság elnöke, illetőleg a legfőbb ügyész az általa 
törvényességi óvással megtámadott határozat végrehajtását felfüggeszti, erről 
az ügyben eljárt elsőfokú bíróságot haladéktalanul értesíti.
(2 ) Amennyiben az értesítés kézhezvételekor az elítélt még szabadlábon van, 
a bíróság a szabadságvesztésbüntetés végrehajtását bizonytalan időre elha
lasztja és a törvényességi óvás eredményétől függően dönt a szabadságvesztés
büntetés foganatbavétele iránt. A  törvényességi óvás elintézéséig az ügyet 
nyilvántartásba helyezi.
(3 ) Ha az (1) bekezdés esetében az értesítés kézhezvételekor az elítélt bün
tetésének kitöltését már megkezdte, ezt a bíróság a Legfelsőbb Bíróság elnö
kének haladéktalanul jelenti, illetőleg a legfőbb ügyészt haladéktalanul értesíti.
(4 ) E szabályok irányadók akkor is, ha a Legfelsőbb Bíróság tanácsa per
újítás, illetőleg törvényességi óvás folytán az alapügyben kiszabott büntetés 
végrehajtását felfüggeszti.
Budapest, 1958. évi május hó 5. napján.

7 . § .
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AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER, A  BELÜGYMINISZTER,
A HONVÉDELMI MINISZTER,

ÉS A  LEGFŐBB ÜGYÉSZ 056/1954. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA
a halálbüntetés végrehajtásáról

1. § .
A  halálbüntetést kötéllel, ha pedig a végrehajtásnak ez a módja akadályba 
ütközik, agyonlövéssel zárt helyen kell végrehajtani. A  végrehajtás helyén 
csak az 5. § (3 ) bekezdésében foglalt személyek lehetnek jelen.

2. §.
(1) A  kegyelmezést megtagadó döntés kihirdetése előtt az elsőfokon eljárt 
tanács elnöke, akadályoztatása esetén a megyei (fővárosi) bíróság elnöke által 
kijelölt bíró, az elítéltet a börtönorvossal megvizsgáltatja annak megállapítása 
végett, hogv a halálbüntetés végrehajtásának nincs-e törvényes akadálya. (Bp.
240. § (6) bek.)
(2) Ha a halálbüntetés végrehajtásának törvényes akadálya van, a bíróság 
ezt végzésében megállapítja és erről az igazságügyminisztert értesíti, egyidejű
leg pedig gondoskodik a z  elítélt kórházba (elmegyógyintézetbe) szállításáról. 
Ebben az esetben a büntetés végrehajtását az elítélt felgyógyulásáig el kell 
halasztani.
(3 ) Ha a halálbüntetés végrehajtásának törvényes akadálya nincs, az eljáró 
bíró haladéktalanul megkeresi a Belügyminisztérium Büntetésvégrehajtási 
Parancsnokság Büntetésvégrehajtási Osztályát, hogy meghatározott helyre és 
időre bakót és megfelelő számú segédet rendeljen ki.

3. §.
(1) Az eljáró bíró (2. § (1) bek.) köteles gondoskodni arról, hogy a halál- 
büntetés végrehajthatósága a kegyelmezést megtagadó döntés kihirdetése előtt 
ne jusson az elítélt tudomására.
(2 ) A kegyelmezést megtagadó döntést csak akkor lehet kihirdetni, ha a 
Belügyminisztérium Büntetésvégrehajtási Parancsnokságának Büntetésvégrehaj
tási Osztálya közölte, hogy a 2. § (2 ) bekezdésében megjelölt időre bakó ki
küldésének nincs akadálya.
(3) Ha a Belügyminisztérium Büntetésvégrehajtási Parancsnokságának Bün
tetésvégrehajtási Osztálya a 2. § (2 ) bekezdésében megjelölt időre bakót 
kirendelni nem tud, közli azt a legközelebbi időpontot, amikorra a bakó ki
rendelésének nincs akadálya. Ez esetben az eljáró bíró a végrehajtás időpont
ját a Büntetésvégrehajtási Osztály által megjelölt időpontra tűzi ki, vagy pedig 
a 10. § szerint határoz.
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(4 ) A  kegyelmezést megtagadó döntést az elsőfokon eljárt tanács a halál- 
büntetés végrehajtására a (2 ), illetőleg (3 ) bekezdés szerint kitűzött időpon
tot megelőző napon hirdeti ki. A  bíróság a kihirdetés határnapjáról az ügyészt 
értesíti, a védőt pedig a kihirdetésre megidézi, illetőleg az elítéltet a börtön
ből elővezetteti.
(5 ) A  kegyelmezést megtagadó döntés kihirdetése után a bíróság közli a 
végrehajtás helyét és óráját, a börtönt pedig a végrehajtás időpontjáról és 
módjáról külön értesítésben azzal értesíti, hogy a végrehajtáshoz szükséges 
eszközök előkészítéséről és megfelelő számú őrszemélyzet kirendeléséről gon
doskodjék.
(6 ) A  halálbüntetést lehetőleg a reggeli órákban kell végrehajtani.

4 . § .

(1) A  halálraítéltet a zárkájában a hivataluknál fogva erre kötelezettek, a 
látogatószobában pedig csak a védője és közvetlen hozzátartozói (szülők, 
nagyszülők, gyermek, testvér) közül azok látogathatják meg, akiket a halálra
ítélt látni kíván. A  látogatási engedélyt a börtön parancsnoka adja meg.
(2 ) A  börtön parancsnoka gondoskodik arról, hogy a látogatók a helyzet 
komolyságát meg ne zavarják és megakadályozza azt, hogy a látogatók az 
elítéltnek élelmet, italt, dohányt, pénzt vagy más ajándékot adjanak.

5. § .

(1 ) A  halálbüntetés végrehajtásánál — a 9. § kivételével — az elsőfokon 
eljárt tanács elnökének, — akadályoztatása esetén a megyei (fővárosi) bíró
ság elnöke által kijelölt hivatásos bírónak — a jegyzőkönyvvezetőnek, a me
gyei (fővárosi) ügyész által kijelölt ügyésznek, a börtön parancsnokának, 
valamint két, — lehetőség szerint bírósági — orvosnak kell jelen lennie.
(2 ) Az elsőfokon eljárt tanács elnöke a megjelenésre kötelezetteket a halál- 
büntetés végrehajtására kegyelmezést megtagadó döntés kihirdetése határnap
jának kitűzésével egyidőben, tértivevénnyel kézbesítendő iratban hívja meg és 
abban a végrehajtás helyét és időpontját pontosan megjelöli.

(3) A  halálbüntetés végrehajtásánál az (1 ) bekezdésben megjelölt személye
ken kívül e személyek felügyeleti hatóságainak kiküldöttei lehetnek jelen.
(4 ) Ha több halálbüntetést egyidőben hajtanak végre, a halálbüntetéseket úgy 
kell végrehajtani, hogy az az elítélt, akire később kerül sor, se az előbbi kivég
zésnél ne legyen jelen, se pedig az előbb kivégzettet ne láthassa.

6. §.
(1) A  végrehajtásra kitűzött időpontban a kiküldött bíró megállapítja, hogy 
a meghívottak megjelentek-e, majd pedig a halálraítéltet elővezetteti.
(2) A  kiküldött bíró az első és másodfokú ítéletnek az elítéltre vonatkozó 
rendelkező részét, valamint a kegyelmezést elutasító döntést felolvassa, majd
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kijelenti, hogy ezek alapján az elítéltet a halálbüntetés végrehajtása végett 
átadja a bakónak, illetőleg a kivégző osztag parancsnokának.
(3) A  bakó, illetőleg a kivégző osztag kötelességét azonnal teljesíti.
(4 ) A kivégzett holttestét attól az időponttól számítva, amelyben az orvosok 
a halál bekövetkezését megállapították, harminc percen keresztül a bitófán, 

illetőleg a kivégzés helyén kell hagyni. A  harminc perc eltelte után újabb 
orvosi vizsgálat foganatosítása után lehet elrendelni a bitófáról való levételét. 
A  kivégzéstől számított két órán belül a holttestet a kivégzés helyéről elszál
lítani vagy felboncolni nem szabad.

7 . § .

(1 ) A  végrehajtásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2 ) A  jegyzőkönyv elkészítésére a Bp. 77. §-át kell megfelelően alkalmazni.
A  jegyzőkönyvben minden esetben fel kell tüntetni a kivégzés megkezdésé
nek, valamint a halál bekövetkezésének az orvosok által megállapított idő
pontját.
(3 ) A jegyzőkönyvet a kiküldött bíró, a jegyzőkönyvvezető, a megyei (fővá
rosi) ügyész által kijelölt ügyész, valamint az orvosok írják alá.
(4 ) A végrehajtásról készített jegyzőkönyvet a büntető ügy irataihoz kell 
csatolni.
(3) Az elsőfokú bíróság a jegyzőkönyvnek az iratokhoz csatolásával egy
idejűleg a halálbüntetés végrehajtásáról hivatalból értesíti azt az anyakönyv
vezetőt, aki a halotti anyakönyvek vezetésére a halálbüntetés végrehajtásának 
helye szerint illetékes. A  bíróság az értesítésben az anyakönyvvezetővel a 
következő adatokat közli:
a) a kivégzett családi és utónevét, életkorát, foglalkozását és utolsó lakóhelyét,
b) a halál bekövetkezésének időpontját (év, hónap, nap és óra),
c) a kivégzett élő, elhunyt vagy törvényesen elvált házastársának családi és 

utónevét,
d) a kivégzett szüleinek családi és utónevét,
e) a végrehajtás helyét.
(6) Az anyakönyvben azt a körülményt, hogy a halál ítéletvégrehajtás követ
keztében állott be, feljegyezni nem szabad.

8. § .

A kivégzett holttestét hozzátartozóinak sem lehet kiadni. A  kivégzett eltemet
tetéséről a börtön gondoskodik. A holttest felboncolására a börtön parancs
noka adhat engedélyt.
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9. §.
Ha a halálbüntetést megállapító jogerős ítéletet a Legfelsőbb Bíróság elsőfokú 
tanácsa hozta, a halálbüntetés végrehajtásáról az a bíróság gondoskodik, 
amelynek a hatásköréből és illetékességéből a Legfelsőbb Bíróság az ügyet 
magához vonta, illetőleg amelynek hatáskörébe és illetékességébe az ügy az 
általános szabályok szerint tartozik.

10. §.
Abban a kérdésben, hogy a halálbüntetést mikor kell kötél helyett agyonlö- 
véssel végrehajtani — a Belügyminisztérium Büntetésvégrehajtási Parancsnok
ságának a javaslatára — az ügyben elsőfokon eljárt bíróság dönt.

11. §•
(1) Ez az utasítás kihirdetésével lép hatályba.
(2 ) A  jelen utasítás hatálybalépésével a 6757/1900. ÍME. számú rendelet, 
valamint a 21.000/1906. IM. számú rendelet 41. §-a hatályát veszti.
Budapest. 1955. december hó 24. napján.

Szám: 10—780/1955.

A LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS A  BELÜGYMINISZTER 
1/2/1955. LEGF. ü . számú EGYÜTTES UTASÍTÁSA

a rendőrség, valamint az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság szerveinek 
tevékenysége feletti ügyészi általános felügyelet gyakorlása tárgyában

Az Alkotmány 42. § (2 ) bekezdése szerint a legfőbb ügyész ügyel arra, hogy 
a minisztériumok, az alárendelt hatóságok, hivatalok, intézmények és egyéb 
szervek, az államhatalom helyi szervei, valamint a polgárok a törvényeket meg
tartsák.
A  Minisztertanács 2141/46/1954. számú határozata értelmében a rendőrség 
és az állami tűzoltóság tevékenysége felett az általános törvényességi felügyele
tet az illetékes polgári ügyész gyakorolja. A  Minisztertanács határozatának 
végrehajtásaként az ügyészi, rendőri és az állami tűzoltósági szerveket az aláb
biakra utasítjuk:

1. §.
Az 1953. évi 13. számú tvr. 7—10. §-aiban szabályozott általános törvényes
ségi felügyeletet a rendőrség és az állami tűzoltóság központi szerveinek tevé-
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kenysége felett a legfőbb ügyész a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) 
szerveinek tevékenysége felett) a megyei (fővárosi) ügyész, járási (járási jogú 
városi és fővárosi (városi kerületi) szerveinek tevékenysége felett pedig a 
járási (városi, kerületi) ügyész gyakorolja.

2. §.

(1 ) Az ügyész az általános törvényességi felügyelet gyakorlása során a (2) 
bekezdésben említettek kivételével — őrködik a rendőrség és az állami tűz
oltóság által kiadott parancs, utasítás, rendelkezés és egyéb intézkedés törvé
nyessége felett, valamint afelett, Hogy a rendőrség és az állami tűzoltóság tag
jai által az állampolgárokkal szemben alkalmazott intézkedések a törvényes 
rendelkezéseknek megfelelnek-e.
(2) Az ügyész általános felügyeleti jogköre nem terjed ki a rendőrség és 
állami tűzoltóság szerveinek olyan intézkedéseire és rendelkezéseire, amelyek 
a szolgálat ellátására, a kiképzésre, az operatív jellegű kérdésekre vonatkoznak.

3 . § .

Az ügyészt az általános felügyeleti tevékenységének gyakorlása során — a
2. § (2) bekezdésében említettek kivételével — a következő jogok illetik meg:
a) Megtekintheti a rendőrség és állami tűzoltóság központi és helyi szervei 

által kiadott parancsokat, utasításokat, rendelkezéseket és egyéb intézkedé
seket.

b) Az a) pontban említett szervek vezetőitől vizsgálatok lefolytatását, okmá
nyok és adatok rendelkezésre bocsátását és felvilágosítások adását követel
heti meg, ha ez a törvényesség biztosítása érdekében szükséges.

c) Az a) pontban említett szerveknél vizsgálatot folytathat le annak megálla
pítására, hogy a törvényeket, rendeleteket, szabályzatokat vagy az elöljá
rók parancsait, utasításait megtartják-e, illetőleg e szervek nem sértették-e 
meg az állam és az állampolgárok törvényes érdekeit.

d) Résztvehet a rendőrség és az állami tűzoltóság szervei által összehívott ér
tekezleten.

e) A rendőrség és az állami tűzoltóság szerveitől és ezek tagjaitól, valamint 
e szervek tevékenységével kapcsolatban az állampolgároktól érkezett pana
szokat megvizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi.

4 . § .

(1) Ha az ügyész megállapítja, hogy a rendőrség, vagy az állami tűzoltóság 
szervei a törvények megsértésével adtak ki parancsot, utasítást, rendelkezést 
vagy egyéb intézkedést, javaslatot tesz a törvényellenesen eljáró rendőri vagy 
állami tűzoltósági szervhez az intézkedés hatályon kívül helyezése iránt 
(ügyészi óvás).
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(2 ) A  törvény megsértése miatt benyújtott ügyészi óvást az illetékes rendőri 
vagy állami tűzoltósági szerv köteles 8 napon belül megvizsgálni. Ha az a 
szerv, amelynél az ügyész óvást emel, e határidőn belül az óvást nem vizs
gálja meg, a kifogásolt intézkedés végrehajtását köteles felfüggeszteni és erről 
az ügyészt értesíteni.
(3 ) Ha az a rendőri vagy állami tűzoltósági szerv, amelynél az ügyész óvást 
emel, az óvást alaptalannak tartja, a kifogásolt intézkedésre vonatkozó ira
tokat az óvással, valamint észrevételeivel együtt felülvizsgálat céljából a felet
tes szervhez továbbítja. A  felettes szerv határozata ellen a legfőbb ügyész a 
belügyminiszternél vagy a Minisztertanácsnál óvást emelhet.

5. §.
Az ügyész azon túl, hogy a törvénysértő intézkedés ellen óvást jelent be, az 
elkövetett törvénysértés súlyának megfelelően fegyelmi vagy büntető eljárást 
is kezdeményezhet a rendőrség és tűzoltóság azon vezetői és tagjai ellen, akik 
a törvényt megsértették.

6. §.
Az ügyész a rendőrség és az állami tűzoltóság központi és helyi szervei veze
tőinek javaslatot tehet a törvénysértést előidéző okok kiküszöbölésére, a tör
vénysértések megelőzésére.

7. §.
Az ügyész a rendőrség és az állami tűzoltóság tevékenysége felett időszakos 
vizsgálatok során, valamint a rendőrség, illetőleg az állami tűzoltóság szervei
től és ezek tagjaitól, továbbá az állampolgároktól érkezett konkrét panaszok 
alapján gyakorol felügyeletet. Köteles időszakonként tervszerű vizsgálatot le
folytatni annak megállapítására, hogy a rendőrség és állami tűzoltóság szervei, 
pl. nyugdíj megállapítására, folyósítására, szolgálati lakásokra, bírság kisza
básra, rendőri felügyelet alá helyezésre és megszüntetésre, kitiltásra, lakás
bejelentésekre, személyi igazolványok kiállítására, a tűzrendészetre és általá
ban az igazgatásrendészeti feladatok ellátására vonatkozó törvényes rendelke
zéseket megtartják-e. Ezenkívül köteles még a rendőrség és állami tűzoltóság 
szerveitől és azok tagjaitól — a rendőrségnek és az állami tűzoltóságnak a 
2. § (2 ) bekezdés körén kívül eső tevékenységével kapcsolatban — érkezett 
panaszokat megvizsgálni és annak eredményétől függően 3—6. §-ban felsorolt 
intézkedéseket megtenni.

8 . § .

Amennyiben az ügyész a hozzá érkezett panaszból azt állapítja meg. hogy a 
panasz az utasítás 2. § (2) bek.-ben felsorolt tevékenységre vonatkozik, a 
panaszt — hatáskör hiányára hivatkozással — az intézkedésre jogosult rendőri 
szervhez, illetve tűzoltóparancsnoksághoz kell továbbítani és erről a panaszost 
értesíteni kell.

— 227 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - I kötet /233



9. §.
(1) A rendőrség és az állami tűzoltóság szervei kötelesek az általuk kiadott 
általános érvényű parancsokat, utasításokat és rendelkezéseket — a feltéve 
hogy azok nem a 2. § (2 ) bekezdésében felsorolt tevékenységre vonatkoznak 
— az ügyésznek, mégpedig:
a) a rendőrség és az állami tűzoltóság központi szervei a legfőbb ügyésznek.
b) a BM. megyei (budapesti) főosztály (főkapitányság) rendőri részlege a 

megyei (fővárosi) ügyésznek,
c) a BM. járási osztály (kapitányság) rendőri részlege a járási ügyésznek 

külön megkeresés nélkül megküldeni.
(2 ) A  rendőrség és az állami tűzoltóság szervei kötelesek az ügyészt min
den olyan értekezletre meghívni, amelynek célja az állampolgárokat érintő jog
szabály (rendelkezés) kiadásának megtárgyalása és a kiadott jogszabály (ren
delkezés) végrehajtásának az értékelése vagy ellenőrzése.

10. §.
(1 ) Ha az ügyész megállapítja, hogy ennek az utasításnak alapján előter
jesztett megkeresésnek vagy intézkedésnek valamely rendőri vagy állami tűz
oltósági szerv nem tesz eleget, köteles ezt az intézkedést megtagadó szerv fel
ügyeleti hatósága vezetőjével közölni azzal, hogy az az intézkedést megtagadó 
szervet az ügyészi javaslatban vagy megkeresésben foglaltak haladéktalan tel
jesítésére utasítsa és — ha az indokolt — a megtagadó személy ellen indítson 
fegyelmi eljárást.
(2 ) Abban az esetben, ha a rendőri és állami tűzoltósági szerv parancsnoka 
azt állapítja meg, hogy az ügyész olyan kérdésben kíván vizsgálatot tartani, 
vagy olyan kérdésekben kér felvilágosítást, parancsok, utasítások, rendelkezé
sek és adatok rendelkezésre bocsátását, amelyek a 2. § (2 ) bekezdésében fel
sorolt tevékenységre vonatkoznak, adatszolgáltatás előtt a felettes szerv hozzá
járulását köteles kérni.

11. §.
A jelen utasításban foglaltak maradéktalan végrehajtásáért az ügyészi, rendőri 
és az állami tűzoltósági szervek vezetői személyükben felelősek. Az említett 
szervek vezetői kötelesek mindent megtenni, annak érdekében, hogy az utasí
tás végrehajtása során a törvényesség megszilárduljon, a kiadott parancsnok, 
utasítások és rendelkezések egységes értelmezése kialakuljon és az ügyészi, 
valamint a rendőri és állami tűzoltósági szervek közötti együttműködés még 
jobban megerősödjön.
Budapest, 1955. március 4.
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Szám: 2—822/1955.

A KÜLÜGYMINISZTER ÉS A  BELÜGYMINISZTER 
EGYÜTTES UTASÍTÁSA

az állami be- és kiutazások szabályozásának rendjéről

A jelenlegi gyakorlat azt mutatja, hogy az állami hivatalos kiutazásokat egyes 
minisztériumok és országos főhatóságok gyakran felületesen és rendszertelenül 
készítik elő. Számos esetben az útlevél- és vízumkérelmeket csak a kiutazást 
közvetlenül megelőző napokban nyújtják be az illetékes szervekhez, ami nagy 
mértékben megnehezíti a Külügyminisztérium és a Belügyminisztérium illetékes 
osztályainak munkáját és egyúttal határidő eltolódást is eredményez. A  kése
delem sok esetben komoly politikai és gazdasági károkat okoz országunknak. 
A külföldi utazások zavartalan lebonyolítása érdekében a Minisztertanács 
3118. (X . 17.) 1955. számú határozata alapján a hivatalos be- és kiutazások 
rendjét 1955. december 1-től az alábbiakban szabályozzuk:

I.
A kiutazások előkészítése

1. A minisztériumok és országos főhatóságok készítsenek éves tervet a hiya- 
talos ki- és beutazásokról és azt közöljék a Belügyminisztérium KEOKH. 
Útlevélosztályával. Az utazási tervben bekövetkező változásokról az osz
tályt esetenként tájékoztassák.

2. A nemzetközi konferenciákra és kongresszusokra szóló meghívót az egyes 
szervek, szövetségek, egyesületek a beérkezéstől számított egy héten belül, 
a részvételre vonatkozó javaslatukkal együtt kötelesek a felügyeletüket 
ellátó miniszterhez, országos főhatóság vezetőjének továbbítani.
Az illetékes miniszter (országos főhatóság vezetője) a meghívó hozzá való 
beérkezésétől számított két héten belül a Külügyminiszterrel és a többi 
érdekelt miniszterrel egyetértésben döntést hoz a részvételre vonatkozóan. 
Döntés után a Minisztertanács 3118. (X . 17.) 1955. sz. határozata alap
ján járjanak el:
a) kormányközi szervezetek közgyűléseire utazó küldöttségek esetében,
b) olyan konferenciák esetében, melyeken nemzetközi szerződés, egyez

mény kerül elfogadásra vagy aláírásra.
c) Mindazon küldöttségek esetében, melyeknek vezetője miniszterhelyettes, 

vagy ezzel egyenrangú, illetve annál magasabb beosztásban van.
3. A  hivatalosan kiutazó küldöttek kiutazásuk előtt a Külügyminisztériumban, 

kiküldetésük tartama alatt pedig az illetékes magyar külképviseletnél 
(amennyiben az adott ország területén van ilyen) kötelesek jelentkezni.
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A kiutazási engedélyek kiadása

4. A  minisztériumok és országos főhatóságok útlevél kérelmeiket olyan idő
pontban küldjék meg a Belügyminisztérium KEOKH. Útlevélosztályának, 
hogy kapitalista államok vonatkozásában négy hét, demokratikus államok 
vonatkozásában 15 nap álljon rendelkezésre az útiokmányok elkészítésé
hez. A Külkereskedelmi Minisztérium útlevélkérelmei minden állam vonat
kozásában 15 nap alatt nyernek elintézést.

5. Az útlevélkérelmek határidőre történő elintézéséhez az alábbiakat kell be
nyújtani:
1 db útlevélkérő lap. amit a miniszter, vagy helyettese, (országos főható

ság vezetője vagy helyettese) ír alá,
1 db utazási javaslat, amelyet az utaztató szerv személyzeti főosztály

(osztály) vezetője ír alá,
2 db fénykép.

6. A vízumok beszerzéséhez a Külügyminisztériumnak az alábbiakban fel
tüntetett időre van szüksége:

a) Diplomata és szolgálati útlevelekre:
Csehszlovákiába és Lengyelországba nem kell vízum, a többi baráti 
államban általában 3—6 nap,

b) polgári útlevelekre (hivatalos állami utazások esetén)

II.

Lengelország 6 nap,
Csehszlovákia 6 nap,
Bulgária 4 nap,
Románia 14 nap,
Albánia 14 nap,
NDK 12 nap,
Kína 8 nap.
Szovjetunió 10 nap,
Korea 8 nap.
Vietnám 8 nap,
Jugoszlávia 3 nap,
A  baráti államokba utazók vízumainak megszerzése a fenti idő alatt
az együttműködés vonalán csak abban az esetben biztosítható, ha a 
meghívó szervnél fennáll a fogadókészség. A meghívó és meghívott 
szerveknek az utazást minden esetben koordinálni kell.
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c) Kapitalista államok viszonylatában úgy a diplomata, mint a szolgálati, 
valamint a polgári útlevelekbe a vízum megszerzéséhez az alábbi 
minimális idő szükséges:
Ausztria 10 nap.
Belgium 14 nap.
Dánia 14 nap,
Hollandia 14 nap.
Franciaország 14-—21 nap,
Svájc 12 nap.
Svédország 16 nap,
Anglia 16 nap.
Argentína 14 nap,
Egyiptom 12 nap.
Finnország 0 nap,
Törökország 30-—60 nap,
USA 12 nap.
India 30 nap.
Olaszország 14—21 nap,
Ny.-Németország 21 nap,

d) Azokból az országokból, amelyekkel diplomáciai kapcsolatunk nincs
külképviseleteinken keresztül kérjük meg a vízumot. Ezen országok 
viszonylatában a vízum beszerzéséhez az alábbi minimális idő szük-
séges.
Görögország 14 nap.
Portugália 30 nap.
Spanyolország 30 nap,
Indonézia 30 nap.
Brazília 30 nap,
Haiti 30 nap,

III.

A külföldi állampolgárok beutazásának engedélyezése

Külföldi állampolgárok meghívása esetén az illetékes minisztériumok
(országos főhatóságok) a beutazási vízum iránti kérést a meghívó levél
elküldésével egyidőben küldj ék meg a Belügyminisztérium KEOKH.
ú tlevélosztálynak.
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A kérelmet a Belügyminisztérium KEOKH. ú tlevélosztálya a beérke
zéstől számított 14 napon belül intézi el.

8. A  Külkereskedelmi Minisztériumhoz beutazó külföldi állampolgárok 
részére, az illetékes külkereskedelmi kirendeltség vezetőjének a javasla
tára a külképviselet vezetője saját hatáskörében ad vízumot.
Az így beutazó külföldi állampolgár anyagát a Külkereskedelmi Minisz
térium köteles a Belügyminisztérium KEOKH. ú tlevélosztályának meg- 
küldeni.
A  magyar külképviselet vezetője nem adhat beutazási vízumot az olyan 
külföldi állampolgárnak, aki korábban magyar állampolgár volt. Ezeket 
a kérelmeket engedélyezés végett a Belügyminisztérium KEOKH. ú tlevél- 
osztályának kell megküldeni, amely 6 napon belül köteles dönteni a vízum 
megadása felől.

9. Az Országos Testnevelési és Sport Bizottság a nemzetközi sportnaptár 
alapján az egyes versenyek időpontja előtt 10 nappal köteles közölni a 
Külügyminisztériummal a beutazók számát. A Külügyminisztérium a 
Belügyminisztériummal egyetértésben intézkedik, hogy az illetékes kül
képviseletek a beutazóknak a vízumot saját hatáskörükben megadják. 
Az OTSB. köteles a beutazás előtt 5 nappal a Belügyminisztérium 
KEOKH. ú tlevélosztályával közölni a beutazók szükséges adatait.

I V .

Vegyes rendelkezések

10. Az utasítás végrehajtásának biztosítása érdekében a miniszterek (orszá
gos főhatóságok vezetői) jelöljenek ki egy miniszterhelyettest (vezető
helyettest), aki felelős a ki- illetve beutazásra javasolt személyek helyes 
kiválasztásáért és a határidők pontos betartásáért.

11. Az utaztató szervek a külföldi hivatalos utazás befejezése után a diplo
mata és külügyi szolgálati útleveleket a Külügyminisztériumnak, a belügyi 
szolgálati és a polgári útleveleket a Belügyminisztérium KEOKH. Útlevél 
osztályának kötelesek visszaküldeni.

12. A  jelen utasítás rendelkezéseitől eltérően benyújtott útlevél és vízum kérel
meket a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium illetékes szervei, az 
utasítás hatálybalépte után nem fogadhatnak el.

Budapest, 1955. december 2.
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S z á m : 10— 1 7 8 / 1 9 5 6 .

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
ÉS A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEGFŐBB ÜGYÉSZÉNEK 

2/1956. SZÁMú  KÖZÖS u TASITÁSA

az elővezetés elrendeléséről

A  rendőrségről szóló 1955. évi 22. számú törvényerejű rendelet 7. §-ának
4. pontja szerint "A  rendőrség a közrend védelme érdekében elővezetést foga
natosít a bíróságok és az ügyészség intézkedésére, a katonai hatóságoknak 
a sorozásra vagy katonai szolgálatra be nem vonultakra vonatkozó megkere
sései, valamint az egészségügyi szervek kötelező gyógyításra vonatkozó ren
delkezései alapján. Más állami szervek megkeresésére elővezetést csak az ille
tékes ügyész jóváhagyásával foganatosíthat”.
A  törvényerejű rendelet rendelkezései alapján az egységes gyakorlat kiala
kítása érdekében az alábbiakat rendeljük.
1. A  22. sz. tvr. 7. §-a 4. pontjában foglaltaknak megfelelően elővezetés 

elrendelésére jogosultak:
a) a büntető eljárás lefolytatása érdekében a bíróságok, az ügyészek (tehát 

a katonai bíróságok és ügyészek is), az államvédelmi szervek és a 
rendőri szervek,

b) a büntető eljárás körén kívül a katonai kiegészítő parancsnokságok 
a sorozásra vagy a katonai szolgálatra be nem vonult személyekre 
vonatkozóan, valamint a tanácsi végrehajtóbizottság egészségügyi osztá
lya és a gyógyintézet (kórház, klinika, stb.) vezetője a kötelező gyó
gyítással kapcsolatban.

2. Az elővezetést írásbeli határozattal kell elrendelni.
A  határozatnak tartalmaznia kell:
— az elővezetést elrendelő hatóság (szerv) megjelölését,
— az elővezetendő személy személyi adatait (név, születési hely, idő, 

anyja neve, pontos lakcím),
— az elővezetés okát,
— a foganatosítás időpontját,
— az elővezetést elrendelő személy aláírását,
— a hatóság (szerv) hivatalos pecsétjét,
— az elrendelés időpontját.
Az elővezetést elrendelő határozatban fel kell tüntetni azt a jogszabályt, 
amelynek alapján az elővezetést elrendelték. Sürgős esetben a bíróságok, 
az ügyészségek és a nyomozó hatóságok szóban közölt vagy távmondati
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intézkedése az elővezetés elrendeléséről szóló határozatot pótolja. Ilyen 
esetben az elővezetés elrendeléséről a határozatot utólag kell elkészíteni. 
Az 1. pont b) alpontjában felsorolt esetekben a határozatot a szerv 
vezetője vagy állandó helyettese köteles aláírni (tehát a katonai kiegészítő 
parancsnoka, vb. egészségügyi osztály vezetője,; kórház, klinika igaz
gatója).

3. Az 1. pont b) alpontjában fel nem sorolt szervek határozatai alapján az 
elővezetést a rendőrség csak akkor foganatosíthatja, ha az elővezetés elren
delését az illetékes ügyész határozaton jóváhagyta. A  jóváhagyásról az 
elővezetést foganatosító rendőr minden esetben köteles meggyőződni.
A jóváhagyásról szóló záradékot pecséttel és keltezéssel kell ellátni.

4. Olyan esetekben, amikor az elővezetésről szóló határozat az elővezetés 
foganatosításával kapcsolatban feltételeket állapít meg és azokat az elő
vezetendő személy már teljesítette, azt hiteltérdemlően igazolni is tudja, az 
elővezetést mellőzni kell. Ezt a körülményt az elővezetést elrendelő hatá
rozat csatolásával jelenteni kell az elővezetést elrendelő hatósághoz (szerv
hez). A  jelentésben fel kell tüntetni az elővezetés mellőzésének okát. a 
feltételek teljesítését igazoló okmányok megjelölését és azok adatait.
Mellőzni kell az elővezetést abban az esetben is, ha az elővezetendő sze
mély a megjelenésre önként kötelezettséget vállal, feltéve, hogy az előve
zetést elrendelő (megkereső) szerv határozatában ilyen értelemben rendel
kezik.
Az elővezetést elrendelő szerv nem adhat olyan rendelkezést, hogy az elő- 
vezetendőt a foganatosító rendőr csak indítsa útba. csak az útbaindulási 
állomásig kísérje, illetőleg csak ellenőrizze elindulását. Ilyen jellegű ren
delkezést a rendőrségi szervek nem hajthatnak végre.

3. Az elővezetés előtt a foganatosító rendőr köteles meggyőződni az elő
vezetendő személyazonosságáról. Az elővezetendő részére az elővezetést el
rendelő határozatot (szóban közölt vagy távmondati intézkedés esetén: az 
erről készített feljegyzést) kézbesíteni kell és szükség esetén meg kell ma
gyarázni. Az elővezetendőt figyelmeztetni kell, hogy ellenszegülése esetén 
kényszerítő eszközök alkalmazására kerül sor és fel kell hívni, hogy vissza
utazáshoz szükséges útiköltségről gondoskodjék.

6 . Az elővezetés foganatosítását az elővezetést elrendelő hatóságnál (szerv
nél) az elővezetendő személy átadása alkalmával írásban kell igazoltatni.

7. Az elővezetés elrendelésének törvényességéért az elővezetést elrendelő sze
mély felelős, az elővezetést foganatosító rendőr csak a szabályos végre
hajtásáért felel.

8. Az elővezetés végrehajtásának módozataira a rendőrségi Szolgálati Szabály
zat és egyéb belső parancsok rendelkezései az irányadók.
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S z á m : 10— 179/ 1956 .

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
ÉS A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEGFŐBB ÜGYÉSZÉNEK 

3/1956. SZÁMú  KÖZÖS UTASÍTÁSA

Az őrizetbevételek elrendelésének gyakorlatáról

A  rendőrségről szóló 1955. évi 22. számú tvr. 13. § (4) bek., valamint a Bp. 
99. § (1 ) bek. egyaránt rendelkezik a rendőrség által elrendelhető őrizetbe
vételekről. E két jogszabályban szabályozott kényszerintézkedések részben 
egymástól eltérő céljainak figyelembevételével az egységes gyakorlat kialakí
tása érdekében a következő utasítást adjuk:

1. A  rendőrségről szóló 1955. évi 22. tvr. 13. § (4) bekezdésében fog
lalt rendelkezés alapján a rendőri szervek jogosultak 24 órai időtartamra 
őrizetbevenni az előállított személyt:
— ha az igazoltatott (előállított) személy személyazonosságát hiteltér- 

demlően igazolni nem tudja,
— ha az igazoltatott (előállított) személy személyazonosságának igazo

lását megtagadja.
2. Az 1955. évi 22. sz. tvr. 13. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 

alapján a rendőrség jogosult az előállított személyt 24 órai időtartamra 
őrizetbevenni akkor is, ha az őrizetbevételt az őrizetbevett személy érde
kei teszik szükségessé. Ennek a rendelkezésnek az alapján lehet őrizetbe
venni az ön- és közveszélyes magatartást tanúsító elmebeteget, illetőleg 
azt a személyt, akin ön- és közveszélyes elmebeteg állapotra utaló tüne
tek mutatkoznak. Ugyancsak e rendelkezés alapján vehető őrizetbe az a 
személy, aki nyilvános helyen (utca, tér, közönség számára nyitvaálló 
helyiségek, stb.) olyan mértékben ittas, hogy ezen állapota saját vagy 
más életét, testi épségét, illetőleg vagyonbiztonságát veszélyeztetné. 
Amennyiben az ilyen személy állapota orvosi segítséget igényel, nyomban 
intézkedni kell — elsősegélynyújtásban való részesítés végett — kórházba 
szállítása iránt.

3. Kivételesen őrizetbe lehet venni az olyan személyt is (saját érdekében) 
aki — bár vétlen magatartása miatt — bántalmazásnak, vagy életét, testi 
épségét közvetlen fenyegető veszélynek van kitéve. Hasonlóan saját érde
kében lehet őrizetbevenni az olyan személyt, aki öngyilkosságot kísérel 
meg, vagy annak elkövetésével fenyegetődzik és szándékáról nem hajlandó 
lemondani.

4. Az 1955. évi 22. sz. tvr. 13. § (4) bek. alapján elrendelt őrizetbevétel 
igazgatásrendészeti jellegű intézkedés, amelynek elrendeléséhez bűncselek
mény elkövetésének gyanúja nem szükséges.
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5. Az 1—3. pontban említett személyeket az intézkedő rendőr a rendőrőrsre 
(a körzeti megbízott hivatali helyiségébe), illetőleg a járási (városi, 
városi kerületi) osztályra (kapitányságra) köteles előállítani. Ha a rendőr
őrsre (a körzeti megbízott hivatali helyiségébe) előállított személy személy- 
azonosságát azonnal nem lehet megállapítani — a 2. pontban meghatá
rozott esetek kivételével — haladéktalanul elő kell állítani a járási (városi) 
osztályra (kapitányságra).

6. Az őrizetbevétel elrendelésével egyidejűleg a rendőri szervek kötelesek 
az őrizetbevett személy személyazonosságának megállapítása végett intéz
kedni (priorálás, stb.). Az őrizetbevétel elrendeléséről az összes körül
mények gondos mérlegelésével kell határozni és biztosítani kell azt, hogy 
az ilyen személyeket a bűnügyben őrizetbevett személyektől a fogdában 
elkülönítve őrizzék.
Az őrizetbevétel elrendelésére az 1. és a 3. pontban meghatározott ese
tekben csak a járási (városi, városi kerületi) osztály (kapitányság) veze
tője (helyettese), a 2. pontban meghatározott esetekben a járási osztály 
(kapitányság) vezetőjének (helyettesének) telefonon kért hozzájárulása 
után az őrs parancsnoka, illetőleg a körzetmegbízott jogosult.

7. Az őrizetbevételt — a 2. pontban meghatározott esetek kivételével — 
indokolt írásbeli határozattal kell elrendelni. A határozatban fel kell tün
tetni az őrizetbevett személynek a Bp. 94. § (1) bekezdésében felsorolt, 
ismert személyi adatait és azt az okot, amely az őrizetbevételét szüksé
gessé tette. Meg kell jelölni továbbá az őrizetbevétel elrendelésének és 
lejártának pontos idejét (év, hó, nap, óra és perc feltüntetésével).

A határozat egyik példányát az őrizetbevételt foganatosító rendőrségi 
fogda fogdakönyvének mellékleteként kell őrizni.
A  2. pontban meghatározott ok miatt történt őrizetbevételt a munkanaplóba 
kell a fenti adatok feltüntetésével bevezetni.

8. Az 1955. évi 22. számú tvr. 13. § (4 ) bekezdése alapján elrendelt őri
zetet az elrendelés alapjául szolgáló ok megszűnésekor, illetőleg a 24 
órán belül meg kell szüntetni. Az ilyen őrizetet az ügyész is csak akkor 
hosszabbíthatja meg (48 órával), ha a személyazonosság megállapítása 
végett őrizetbe tartott személy ellen olyan körülmények merülnek fel, 
amelyek bűncselekmény alapos gyanújára alapot adnak. Az ilyen őrize
tet tehát az ügyész sem hosszabbíthatja meg azon a címen, hogy a sze
mélyazonosságot 24 óra leforgása alatt egyáltalán nem, vagy megnyug
tatóan nem lehetett megállapítani.
Az őrizetbevett fiatalkorút és az ön- és közveszélyes elmebeteget az őri
zet megszüntetése után a törvényes képviselőjének kell átadni az őrizetbe
vétel indokainak közlése mellett.
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9. Az 1955. évi 22. sz. tvr. 13. § (4 ) bek. alapján elrendelt őrizetbevé
telek (igazgatásrendészeti őrizetbevételek) törvényességét az ügyész álta
lános felügyeleti jogkörében havonként rendszeresen vizsgálni köteles.

10. A  jelen utasításban — az 1955 : 22. tvr. 13. § (4) bekezdése alapján 
— szabályozott igazgatásrendészeti jellegű őrizetbevétel nem azonos a Bp. 
99. § (1) bekezdésében szabályozott őrizetbevétellel.
A  Bp. 99. § (1 ) bek. alapján a nyomozóhatóságok csak olyan esetben 
rendelhetik el a 24 óráig tartó őrizetbevételt, ha alapos gyanú van arra. 
hogy az őrizetbevett személy bűncselekményt követett el, és a Bp. 97. §
(1) bekezdésében felsorolt okok valamelyike fennforog. Ilyen őrizetbe
vételnek — a tettenérés esetét kivéve — csak akkor van helye, ha az 
ügyben a nyomozóhatóság a Bp. 86. § (1 ) bek. alapján nyomozást elren
delő határozatot hozott.
A  Bp. 99. § (1 ) bek. alapján elrendelt őrizetbevételt az illetékes ügyész 
további 48 órával meghosszabbíthatja. Az ügyészi meghosszabbítás iránti 
kérelmet a nyomozóhatóság az általa elrendelt 24 órás őrizetbevétel lejárta 
előtt köteles előterjeszteni.
A  Bp. 99. § (1 ) bek. alapján elrendelt és foganatosított őrizetbevételek 
törvényességét az ügyész a nyomozás törvényessége feletti felügyeleti jog
körében köteles vizsgálni.

11. A rendőrségi szolgálati szabályzatnak (I., IV .) az őrizetbevételre vonat
kozó rendelkezéseit a jelen utasításban foglalt módosítások figyelembe
vételével kell alkalmazni.

A BELÜGYMINISZTER, AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER 
ÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZ 10/1956. LEGF. ü . SZ.

EGYÜTTES u TASITÁSA

a Btá. 56. §-a alapján Hozott határozatoknak nyilvántartásáról

1. Az ügyészségek és a bíróságok gyakran indokolatlanul és a törvény cél
jával ellentétben alkalmazzák a Btá. (1950 : II. tv) 56. §-át, mert nincs 
tudomásuk arról, hogy a vádemelésnek, illetve a büntetés kiszabásának 
korábban hasonló vagy más bűntett miatt történt mellőzése a terhelt meg
javítása és nevelése szempontjából hatástalan intézkedésnek bizonyult. 
A  társadalom védelme, valamint az elkövető megjavítása és nevelése szem
pontjából megfelelő intézkedés kiválasztásának elősegítése végett a Btá.
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56. §-a alapján hozott határozatoknak megyénként való nyilvántartását 
rendeljük el.

2. Az ügyészségek, bíróságok minden terheltről, akivel szemben a nyomozást, 
illetve a büntető eljárást a Btá. 56. §-a alapján megszüntették, illetve ennek 
alapján felmentő ítéletet hoztak — külön nyilvántartólapct kötelesek ki
állítani és ezt a terhelt állandó lakóhelye szerint illetékes BM. megyei 
(budapesti) főosztálynak (rendőrfőkapitányságnak) megküldeni.

Azokban az ügyekben, amelyekben a nyomozást a rendőrség a Bp. 134. 
§ (1) bekezdése alapján saját hatáskörében szünteti meg, vagy amelyek
ben a nyomozást a rendőrség folytatta le, tehát az iratokat a rendőrség 
kezeli, a nyilvántartólapot a rendőrség köteles kiállítani és a BM. illetékes 
megyei (budapesti) főosztálynak (rendőrfőkapitányságnak) megküldeni.
A  nyilvántartólapot a jogorvoslatra megállapított határidő lejárta után, 
illetőleg a határozat jogerőre emelkedésekor nyomban az az ügyészség, 
illetve bíróság köteles kiállítani és beküldeni, amelyik a jogerős határoza
tot hozta, vagy amelyik ügyészség, illetve bíróság előtti eljárás során a 
határozat jogerőre emelkedett.
A  nyilvántartólap kiállítását és elküldését a határozat fogalmazványán fel 
kell jegyezni.

3. A  Btá. 56. §-a alapján hozott határozatokról kiállított nyilvántartólapot 
— az erre vonatkozó külön utasítás szerint — a BM. megyei (budapesti) 
főosztályán (rendőrfőkapitányságán) kezelik.

4. Minden olyan ügyben, amelyben a cselekmény csekélyebb társadalmi ve
szélyességére figyelemmel a Btá. 56. §-ának alkalmazására kerülhet sor, 
a terhelt lakóhelye szerint illetékes BM. megyei (budapesti) főosztálytól 
(rendőrfőkapitányságtól) már a nyomozás során értesítést kell beszerezni 
arra vonatkozóan, hogy terhelttel szemben melyik hatóság, mikor és milyen 
bűncselekmény miatt alkalmazta a Btá. 56. §-át. Ha a terhelt személyi iga
zolványa alapján megállapítható, hogy két éven belül több megye területén 
volt állandó bejelentett lakása, akkor a korábbi állandó lakóhely szerint 
illetékes BM. megyei (budapesti) főosztályát (rendőrfőkapitányságát) is 
meg kell keresni értesítésadás végett. A terhelt korábbi büntetéseire vonat
kozó értesítést természetesen továbbra is be kell szerezni a BM. Országos 
Rendőrkapitányság VI/2. alosztályától (ORFK. bűnügyi nyilvántartó 
osztályától).
A BM. megyei (budapesti főosztálya (rendőrfőkapitánysága) rendőri szer
veknek, ügyészségnek és bíróságnak a Btá. 56. §-a alapján hozott hatá
rozatokról köteles értesítést adni. Más hatóságnak, hivatalnak, vagy egyéb 
szervnek a Btá. 56. §-a alapján hozott határozatokról értesítést adni tilos.
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5. A  rendőrség, ügyészség és bíróság haladéktalanul köteles a BM. illetékes 
megyei (budapesti) főosztályát (rendőrfőkapitányságát) értesíteni, ha a 
Btá. 56. §-a alapján hozott jogerős határozat megváltoztatására, vagy hatá
lyon kívül helyezésére kerül sor. Az értesítésben a terhelt nevén kívül sze
mélyi adatait, a megváltoztatott, illetve hatályon kívül helyezett határozat 
keltét, számát, tartalmát,  valamint az új határozat tartalmát kell közölni.

6. A  Btá. 56. §-a alapján hozott határozatokról kiállított nyilvántartólapokat 
a BM. megyei (budapesti) főosztályai (rendőrfőkapitányságai) kiállításá
tól számított 2 (kettő) évig kötelesek megőrizni.
Az utasítás rendelkezéseit 1956. május hó 15. napjától kezdődően kell 
alkalmazni.

Budapest, 1956. április hó . . . .  napján.

Szám: 10—581/1956.

A BELÜGYMINISZTER, A  HONVÉDELMI MINISZTER 
ÉS A  LEGFŐBB ÜGYÉSZ 2—15/16/1956. SZÁM ú  

EGYÜTTES UTASÍTÁSA

a letartóztatott hadkötelesek katonai igazolványának bevonásáról

1. § .
(1) A  büntetésvégrehajtási szervek kötelesek értesíteni a börtön helye szerint 
illetékes honvéd kiegészítő parancsnokságot azoknak a hadköteles személyek
nek a befogadásáról és szabadon bocsátásáról, akiket jogerősen kiszabott sza
badságvesztés büntetés végrehajtása címén őrizetben tartanak. Ugyancsak gon
doskodni kell a letartóztatott hadköteles személyek katonai igazolványának 
bevonásáról és a börtön helye szerint illetékes honvéd kiegészítő parancs
noksághoz való megküldéséről.
(2 ) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések szempontjából:
Hadkötelesnek kell tekinteni azokat a magyar állampolgár férfiakat, akik 20. 
életévüket már betöltötték, vagy a folyó naptári évben betöltik és még nem 
érik el az 51., illetőleg, ha tartalékos tisztek, a 61. évüket;
Katonai igazolvány alatt még a közlekedési katonai igazolványt, továbbá az 
alkalmatlansági igazolványt és az ideiglenes katonai igazolványt is érteni kell.
(3 ) Az (1) bekezdésben foglaltak alól a belügyminiszter esetenként kivételt 
tehet.
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(1) A  büntetésvégrehajtási szerv a honvéd kiegészítő parancsnokságnak a be
fogadásról megküldendő értesítésében közölni tartozik a hadköteles nevét, szü
letési évét és helyét, anyja leánykori nevét, a legutóbbi állandó bejelentett 
lakóhelyét, valamint azt, hogy a befogadás megjelölt tartamú szabadságvesz
tés büntetés végrehajtása címén történt.
(2 ) Az (1) bekezdésben előírt értesítés kapcsán a honvéd kiegészítő parancs
noksághoz meg kell küldeni a letartóztatott hadkötelestől a befogadáskor be
vont katonai igazolványát, illetőleg, ha ez nincs annak birtokában, azt kell 
közölni, hogy a letartóztatott bemondása szerint az hol található.

3. §.
A büntetésvégrehajtási szervek az említett hadköteles személyek szabadon- 
bocsátásakor kötelesek azokat felhívni, hogy az illetékes honvéd kiegészítő 
parancsnokságuknál a szabadulásukat követő 3 napon belül személyesen jelent
kezni tartoznak. Egyidejűleg a szabadulásról — a 2. § (1) bekezdésben 
megjelölt személyi adatok közlésével — írásban is értesíteni kell az illetékes 
honvéd kiegészítő parancsnokságot.

4. §.
A jelen utasítás hatálybalépésekor már szabadságvesztés büntetés végrehaj
tása alatt a büntetésvégrehajtási szervek őrizetében lévő hadkötelesekről —
1. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — az előbbi rendelkezé
sek szerinti intézkedéseket (a katonai igazolványok bevonását és a honvéd 
kiegészítő parancsnokságok értesítését) a legrövidebb időn belül pótlólag meg 
kell tenni, amennyiben azok korábban még nem történtek meg.

3. §.
A  katonai kiegészítő parancsnokságok a büntetésvégrehajtási szervek által 
megküldött őrizetbevételi értesítést és az ezzel kapcsolatos okmányokat szi
gorúan titkos okmányként tartoznak kezelni.

6. §.
Jelen utasítás végrehajtásáról — az abban érdekelt alárendelt szerveink tekin
tetében — a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter és a legfőbb ügyész 
gondoskodik.
Budapest, 1956. június 18.

2 . § .
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A  BELÜGYMINISZTER, A  HONVÉDELMI MINISZTER,
AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER ÉS A  LEGFŐBB ÜGYÉSZ 

00 602/1956. számú EGYÜTTES UTASÍTÁSA

az államtitkot képező büntetőügyek eljárási szabályairól

A  nyomozószervek és a bíróságok részére korábban kiadott utasítások alap
ján a bíróságoknál államtitoknak minősül minden olyan büntetőügy, amely 
tárgyánál fogva a belügyminisztérium illetékes főosztálya és az illetékes 
ügyész minősítése szerint államtitkot tartalmaz. A nyomozószervek és az 
ügyészségek az utóbbi időben egyre nagyobb számban minősítettek helyte
lenül és feleslegesen államtitoknak egyes ügyeket. Ugyanakkor a bíróságok 
nem vizsgálták meg ezeknek a minősítéseknek helyességét és formális aktus
nak tekintették a titkos ügykezelés kérdését. E hibák következtében a bíró
ságoknál nagymértékben megszaporodott az államtitokként kezelt büntető
ügyek száma.
Az államtitoknak minősített büntetőügyek gyakorlatában több olyan korlá
tozás érvényesült, amely sértette a szocialista törvényességet, mellőzte az 
állampolgárok alkotmánybiztosította jogait és korlátozta az eljárás alá vont 
személyek és ezek hozzátartozóinak a törvény által biztosított különböző 
jogait.
Az említett hiányosságok kiküszöbölése érdekében a nyomozószervek, az 
ügyészségek és a bíróságok részére az alábbi utasítást adjuk ki:

1. A  nyomozószerveknél, az ügyészségeknél és a bíróságoknál a követ
kező ügyeket kell államtitokká minősíteni:
a) a népi demokratikus államrend és a népköztársaság elleni bűntettek 

közül, a BHÖ. 1. pont, 8. pont és 9. pont alatt felvett népi demokra
tikus államrend elleni szervezkedés, szervezkedés létrehozására irá
nyuló szövetség, valamint az ezekkel kapcsolatos feljelentési köte
lezettség elmulasztásának bűntettét,

b) az állam külső biztonsága elleni bűntettek közül a BHÖ. 35—47. 
pontjában felvett hazaárulás és kémkedés bűntettét,

c) az 1954. évi 12. számú törvényerejű rendeletbe ütköző bűntettek,
d) egyéb bűntettek (pl. tervgazdálkodás érdekeit sértő vagy veszélyez

tető bűntett, stb.) közül azokat, amelyekben tényleges államtitkot 
képező adatok (9/1955. (II. 15.) M. T. számú rendelet) szere
pelnek.

2. A  nyomozószerveknél és a bíróságoknál eddig nagyszámban államtitok
nak minősített tiltott határátlépés bűntettével, népi demokratikus állam
rend elleni izgatás bűntettével, valamint a háborús- és népellenes bűn-
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tettekkel kapcsolatos büntetőügyek nem tartoznak az államtitok fogalma 
körébe.

3. A belügyminisztérium központi és megyei főosztályai, (rendőrfőkapitány
ságai) a legfőbb ügyészség, a megyei (városi és járási) ügyészek, vala
mint a megyei (városi, kerületi és járás) bíróságok elnökei az államtitokká 
való minősítést a jelen utasítás 1—2. pontjaiban foglaltaknak megfelelően 
kötelesek végezni. A Legfelsőbb Bíróság, a megyei (városi, kerületi, járás) 
bíróságok elnökei a hozzájuk államtitokként benyújtott büntetőügyek titkos 
minősítését megszüntethetik abban az esetben, ha azok megítélésük sze
rint a jelen utasítás rendelkezéseinek megfelelően államtitkot nem tar
talmaznak.

4. A nyomozószervek és az ügyészségek az 1. pontban foglaltakon túl
menően is javasolhatják kivételesen indokolt esetben a bíróságoknak az 
államtitokká való minősítést. A  titkos kezelés elrendelését a vádiratban 
kell megfelelően megindokolva indítványozni. Ezen indítvány felett a 
bíróság az előkészítő ülésen köteles dönteni.

3. A bíróság ügyészi indítvány hiányában is köteles elrendelni az állam
titokként való kezelést, ha megítélése szerint a büntetőügyben államtitkot 
tartalmazó adatok vannak.

6. A minősítés jellegétől függetlenül is elrendelheti a bíróság a Bp. 7. §. 
(2) bekezdése értelmében a nyilvánosság kizárását az egész tárgyalás 
tartamára vagy egy részére kiterjedően. A  zárt tárgyalás elrendelésére 
az ügyész is lehet indítványt a bírósághoz.

7. A  nyomozószervek, az ügyészségek és a bíróságok a jelen utasítás sze
rint államtitoknak minősülő büntetőügyekben a büntető perrendtartás 
eljárási szabályait kötelesek az eddiginél fokozottabban érvényre jut
tatni és a törvényességet biztosítani.
a) A  nyomozószervek és az ügyészségek a büntető perrendtartás illeté

kességi szabályait feltétlenül juttassák érvényre és a bírósági eljá
rást elsősorban a bűncselekmény elkövetése (Bp. 24. §. (1) bek.), 
másodsorban pedig a terhelt lakóhelye szerint illetékes (Bp. 24. §.
(3 ) bek.) bíróságnál kezdeményezzék. A  bíróságok kötelesek a 
Bp. 31. §-a szerint a legteljesebb körültekintéssel vizsgálni illetékes
ségüket. A  bíróságok hasonlóképpen gondoskodjanak a különös 
illetékességi szabályok érvényesítéséről is.

b) A. bíróságok kötelesek a vádiratot a vádlott részére legalább. 8 nappal a 
tárgyalás előtt kikézbesíteni. A  kézbesítés a bíróság épületében az 
erre a célra szolgáló helyiségben történjék. A  bíróságoknak biztosí- 
taniok kell, hogy a vádlott részére átadott vádiratot alaposan át
tanulmányozza és a tárgyalásra megfelelően felkészüljön. A  vádirat
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a vádlott által történő áttanulmányozás után nem maradhat annak 
birtokában. A  vádirat áttanulmányozását a terhelt a vádiraton alá
írásával igazolja. A  vádlott részére biztosítani kell azt, hogy védőjét 
a rendelkezésére bocsátott védői jegyzékből válassza ki.

c) Az ügyészségek és a bíróságok a törvény által megszabott módon 
tegyék lehetővé a védők részére a tárgyalásra való felkészülést (a 
vádirat és a büntetőügy iratainak áttanulmányozása, azokból jegy
zetek készítése, a terhelttel folytatott beszélgetés, stb.). A  vád
iratot és az ügy összes iratait legalább 5 nappal a tárgyalás előtt 
a védő rendelkezésére kell bocsátani.

d) Az elsőbíróság ítéletét egész terjedelmében a vádlottal szóban kell 
közölni. Az ítélet kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni és ezt 
az elítélttel aláíratni. Az esetleges fellebbezés írásbeli elkészítése 
érdekében az elítélt védője részére az ítéletet írásban is közölni kell. 
Ez a közlés csak a bíróság épületében, az írásbeli ítéletnek a védő 
részére történő rendelkezésére bocsátásából állhat.

e) A  másodfokú bíróságon a fellebbezési tárgyalás csak abban az eset
ben tartható meg, ha az idézésről szóló vétív a terhelt aláírásával 
ellátva a bírósághoz visszaérkezett.

f) Az elsőfokú bíróság a fellebbezési tárgyalás megtörténte után a 
jogerőssé vált ítéletet köteles közölni azzal az elítélttel is, aki a fel
lebbezési tárgyaláson nem vett részt. A jogerős ítélet kihirdetésére 
az elítéltet meg kell idézni a bíróságra és az ítéletet vele teljes ter
jedelmében közölni kell. A  kihirdetésről jegyzőkönyvet kell felvenni 
és azt az elítélttel aláíratni.

g) A jelen utasítás 1. pontjában felsorolt büntetőügyeknek államtitokká 
való minősítése nem jelenti azt, hogy ezekben az ügyekben kivétel 
nélkül zárt tárgyalást kell tartani. A  bíróság ezekben az ügyekben 
a nyilvánosságot csak akkor zárja ki, amennyiben ez az államtitok, 
katonai titok vagy hivatali titok megőrzése érdekében feltétlenül 
szükséges. A  nyilvánosság kizárására vonatkozóan az ügyész a vád
iratban tegyen indítványt és ennek tárgyában a bíróság az előkészítő 
ülésen hozzon határozatot.

h) A  bíróságok a titkos büntetőügyek tárgyalásának befejezése és az 
ítéletek írásbafoglalása tekintetében fokozottan legyenek figyelemmel 
a büntető perrendtartásban előírt határidőkre.

i) Az ítélet jogerőre emelkedése után a bíróság az elítélt érdeklődő 
hozzátartozói, elsősorban a házastárs és a gyermek, továbbá a szülő 
és a testvér részére a bűncselekmény jellegére és a büntetés mérté
kére vonatkozóan tájékoztatást köteles adni (pl. X. Y.-t a bíróság 
hazaárulás miatt 15 évi börtönbüntetésre ítélte).
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8. A  jelen utasítás szerint államtitoknak minősülő büntetőügyek nyomozati, 
ügyészi és bírósági iratait két példányban kell készíteni és ezekből két 
dossziét kell összeállítani. A büntetőügy jogerős befejezése után az 
egyik dossziét a bíróság további megőrzés végett megküldi a Budapesti 
Fővárosi Bíróságnak, a másik példányt pedig a területileg illetékes BM. 
főosztálynak (rendőrfőkapitányságnak).

9.  A  jelen utasításban foglaltakat a katonai büntetőeljárásban is alkal
mazni kell azzal. Hogy az utasítás rendelkezései nem érintik a honvéd
ségi titkos ügyviteli szabályzatbán foglalt rendelkezéseket. A  katonai 
bíróságok által jogerősen befejezett büntetőügyek dossziéjának egyik 
példányát a Budapesti Katonai Bíróságnál kell őrizni.

10. A  jelen utasítás 1956. évi július hó 10. napján lép hatályba.
11. A  jelen utasítás hatálybalépésével hatályukat vesztik, illetőleg a jelen 

utasításnak megfelelően módosulnak az ezzel ellentétes korábbi rendel
kezések.

Budapest, 1956. évi július hó 3. napján.

A LEGFŐBB ÜGYÉSZ, A  BELÜGYMINISZTER 
ÉS AZ  IGAZSÁGÜGYMINISZTER 

1956. Tü K. 00 521. LEGF. ü . SZ. EGYÜTTES UTASÍTÁSA

az elfogatóparancs kibocsátásának újabb szabályozásáról

Az elfogatóparancs kibocsátásának célja, hogy azoknak a terhelteknek 
kézrekerítéséről, akik a büntetőeljárásnak vagy a kiszabott büntetés végrehaj
tásának meghiúsítása végett megszöktek, illetve elrejtőztek, a rendőri szervek 
a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjanak.
A  nyomozóhatóságok és a bíróságok a 0142/1954. Legf. Ü. számú uta
sítás téves értelmezésével, vagy rendelkezései nyílt megszegésével gyakran 
bocsátanak ki elfogatóparancsot olyan esetekben is, amikor a kibocsátás 
feltételei hiányoznak. Elmulasztják továbbá az elfogatóparancs visszavonását, 
ha a rendőri szervek a terheltet elfogják és az illetékes hatóságnak átadják, 
vagy ha az elfogatóparancs kibocsátásának oka megszűnik. A  hatályban lévő 
elfogatóparancsok száma ezért olyan magas, hogy az már önmagában akadá
lyozza a megszökött, vagy elrejtőzött terheltek kézrekerítését. De az elfogató
parancsok kibocsátása és visszavonása terén előforduló számos szabálytalan-
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ság miatt gyakran kerül sor az állampolgárok zaklatására, sőt nem egy eset
ben a személyi szabadság törvénytelen korlátozására.
Egyfelől az állampolgárok zaklatásának és törvénytelen szabadságkorláto
zásnak a megszüntetése, másfelől a bűnügyi körözés eredményességének biz
tosítása végett, a bűnügyi körözések rendjét újra szabályozzuk és a bírósá
gokat, az ügyészségeket, a belügyminisztérium államvédelmi (állambiztonsági) 
és rendőri szerveit a következő rendelkezések megtartására utasítjuk.
Ennek az utasításnak hatálybalépése után az elfogatóparancsok kibocsátása, 
illetve visszavonása során elkövetett minden szabálytalanság miatt a felelős 
személyek ellen haladéktalanul fegyelmi eljárást kell indítani és megfelelő 
súlyú büntetést kell kiszabni.
Utasítjuk ezért a BM. Országos Rendőrkapitányság VI/2. alosztálya (ORFK. 
bűnügyi nyilvántartó osztálya) mellett a törvényességi felügyeletet ellátó ügyé
szeket, hogy az elfogatóparancsok kibocsátása, vagy visszavonása terén észlelt 
szabálytalanságot haladéktalanul hozzák az eljáró szerv főfelügyeleti hatósá
gának tudomására.

I.

Az elfogatóparancs kibocsátásának feltételei

1. Elfogatóparancsot csak a IV. fejezetben megjelölt hatóságok bocsát
hatnak ki.

2. Az elfogatóparancs kibocsátásának előfeltételei:
a) meghatározott személyt a nyomozóhatóság bűntett alapos gyanúja 

miatt terheltté nyilvánította, illetőleg a bíróság elítélte;
b) a terhelt azért, hogy magát a büntető eljárás, illetve a büntetés- 

végrehajtás alól kivonja, megszökött, vagy elrejtőzött:
c) az elkövető személyére, valamint a cselekmény társadalmi vészéives- 

ségére figyelemmel egy évi, vagy ezt meghaladó szabadságvesztés
büntetés kiszabása várható, illetve a bíróság ilyen tartalmú büntetést 
szabott ki;

d) ismeretesek azok a legfontosabb személyi adatok, amelyek alapján 
a terhelt személyazonosságát a körözést foganatosító rendőri szervek 
kétséget kizáróan megállapíthatják.

Ezeknek a feltételeknek a következőkben meghatározott eseteket kivéve 
együttesen kell fennállniok.

3. Elfogatóparancsot csak akkor lehet kibocsátani, ha a terhelt az államvé
delmi (állambiztonsági) rendőri, vagy büntetésvégrehajtási szervek, illető
leg ügyészség őrizetéből megszökött, vagy ha az előzetes tájékozódás ered
ményeképpen kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy a terhelt a büntető
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eljárás, vagy a büntetésvégrehajtás meghiúsítása céljából megszökött, 
illetőleg elrejtőzött.
Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a rendelkezésre álló adatok 
alapján feltehető, hogy a terhelt külföldre igyekszik távozni, vagy ha 
szabályszerű útlevél nélkül lépte át a magyar határt és tartózkodik 
Magyarországon.

4. Annak alapján, hogy a terhelt idézésre nem jelent meg, vagy hogy a 
kézbesítő szervek közlése szerint a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik, 
elfogatóparancsot kibocsátani nem szabad. Ilyenkor az előbbi esetben 
a terhelt elővezetését kell elrendelni; az utóbbi esetben pedig a rendőri 
szervek útján a helyszínen kell megvizsgálni, hogy a terhelt a büntető 
eljárás, illetőleg a büntetésvégrehajtás meghiúsítása céljából lakhelyéről 
megszökött, avagy ebből a célból elrejtőzött-e.

5. Ha az ismeretlen helyen tartózkodó terheltről megállapítást nyert, hogy 
megszökött, illetőleg elrejtőzött, de egy évi, vagy ezt meghaladó szabad- 
ságvesztésbüntetés kiszabására — az ügy összes körülményeit figye- 
lembevéve — előreláthatóan sor nem kerül, illetőleg a bíróság egy évet 
el nem érő szabadságvesztésbüntetést szabott ki, elfogatóparancsot ki
bocsátani nem szabad.

6. Ha a kiadatásnak van helye (Bp. 235—236. §-ok), az elfogatóparancs 
a 3—5. pontokban meghatározott előfeltételek hiányában is kibocsátható.

II.

A terhelt lakó-, illetőleg tartózkodási Helyének megállapítása

7. A  nyomozóhatóság és a bíróság a terheltet első kihallgatása alkalmá
val nyomatékosan figyelmeztesse, hogy lakó-, illetve tartózkodási helyé
nek megváltoztatását késedelem nélkül jelentse be. Közölni kell a ter
helttel azt is, hogy ennek megszegése szabadságkorlátozó intézkedése
ket vonhat maga után.

8. Ha a terhelt azért nem volt idézhető, mert a kézbesítő jelentése szerint 
a megadott helyen ismeretlen, vagy onnan ismeretlen helyre távozott, 
a Lakcímnyilvántartó Hivatalt kell megkeresni terhelt bejelentett laká
sának közlése iránt. Ha a terheltnek a Hivatal által nyilvántartott lakása 
megegyezik azzal a címmel, amelyről a hatóság őt korábban már ered
ménytelenül idézte, az illetékes rendőri szervet előzetes tájékozódás le
folytatására kell felhívni.

9. Előzetes tájékozódás elrendelése esetén az eljáró rendőri szerv köteles 
haladéktalanul megállapítani, hogy a terhelt az adott címről korábban
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miért nem volt idézhető, s bejelentett lakásából elköltözött-e, ha igen, 
milyen okból és hová; rövidebb vagy huzamosabb időre, ideiglenesen 
vagy véglegesen költözött el. Az előzetes tájékozódás eredménye alap
ján meg kell állapítani, hogy a terhelt a büntető eljárás, illetőleg a 
büntetésvégrehajtás meghiúsítása céljából megszökött-e vagy elrejtő
zött-e.
A  terheltnek — ha a bejelentett címen megtalálható — egyidejűleg az 
újabb határnapra szóló idézést is át kell adni és figyelmeztetni kell a 
megjelenés elmulasztásának következményeire.

10. A  terheltet az előzetes tájékozódás eredményeképpen megállapított új 
címről újra idézni kell. Idézés helyett azonban a terhelt elővezetését 
lehet elrendelni, ha megelőzően már szabályszerű idézésre nem jeleni 
meg.

III.

A megszökött, vagy elrejtőzött terhelt bejelentkezésének figyelése 
(lakhelykutatás )

11. Ha megállapítást nyert, hogy a terhelt büntető eljárás, illetőleg a bünte
tésvégrehajtás meghiúsítása céljából megszökött vagy elrejtőzött, de 
ellene elfogatóparancsot kibocsátani az I. fejezetben foglalt rendelke
zésekre figyelemmel nem szabad, a Lakcímnyilvántartó Hivatalt a ter
helt bejelentkezésének figyelésére kell felhívni (lakhelykutatás).
Lakhelykutatást kell elrendelni akkor is, ha az elfogatóparancs kibocsá
tásának feltételei fennállnak ugyan, de kétséget kizáróan megállapítást 
nyert, hogy a terhelt külföldön tartózkodik és kiadatásának helye nincs
(B P. 235. §.).

IV.

Elfogatóparancs kibocsátására, lakhelykutatás elrendelésére jogosult hatóságok

12. Terhelt ellen elfogatóparancsot (Bp. 106. §.) a 12— 14. pontokban 
felsorolt eseteket kivéve polgári és katonai büntető eljárásban egyaránt 
csak az ügyész, illetőleg az ügyész előzetes írásbeli hozzájárulásával 
a belügyminisztérium államvédelmi (állambiztonsági) és rendőri szervei, 
továbbá az illetékes katonai alakulat parancsnoka bocsáthatnak ki.
A  belügyminisztérium államvédelmi (állambiztonsági) és rendőri szervei, 
valamint az illetékes katonai alakulat parancsnoka az ügyész előzetes 
hozzájárulása nélkül elfogatóparancsot bocsáthatnak ki halasztást nem 
tűrő, sürgős szükség esetén; így különösen, ha őrizetből megszökött, vagy 
olyan terhelt kézrekezrítése iránt kell intézkedni, aki a rendelkezésre álló
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adatok szerint külföldre igyekszik távozni. Ezekben az esetekben az elfo
gatóparancsot jóváhagyás végett utólag kell az ügyésznek bemutatni.

13. A bíróság csak akkor bocsát ki elfogatóparancsot, illetve rendel el lak
helykutatást, ha szabadságvesztésbüntetés foganatbavétel iránt kell intéz
kedni (Bp. 239/A. §.), vagy ha kiadatásnak van helye (Bp. 235. §.).

14. Ha börtönből megszökött terhelt elfogása iránt kell intézkedni, a bör
tönparancsnok a szökés felfedezése után nyomban értesíteni köteles a 
legközelebbi rendőri szervet. Minthogy a börtönből való szökés bűntett 
(1950. évi 11. tvr. 1. § .), amely miatt külön büntető eljárásnak van 
helye, az elfogatóparancs kiadására a belügyminisztérium — börtön 
területe szerint illetékes — járási (városi, városi kerületi) osztályának 
(kapitányságának) vezetője, illetőleg helyettese jogosult. Az elfogatóparan
csot ezekben az esetekben — a 12. pontban foglaltakra figyelemmel — 
utólag kell jóváhagyás végett az ügyésznek bemutatni.

15. Előzetes tájékozódást és lakhelykutatást bármely nyomozóhatóság el
rendelhet.

16. A  bíróság tárgyalási szakban, mielőtt az iratokat elfogatóparancs ki
bocsátása. illetőleg lakhelykutatás elrendelése végett az ügyészségnek 
visszaküldené, köteles lefolytatni az előzetes tájékozódást.

V.

Elfogatóparancs kibocsátásának, lakhelykutatás elrendelésének rendje

17. A belügyminisztérium államvédelmi (állambiztonsági) szervei által nyo
mozott bűnügyekben kibocsátott elfogatóparancsot a belügyminisztérium 
fő-, önálló- és operatív osztályainak, a megyei (budapesti) főosztályok
nak (főkapitányságoknak) a vezetői, illetve operatív helyettesei írják alá. 
s jóváhagyás végett Budapesten a Legfőbb Ügyészség különleges ügyek 
osztálya vezetőjének, vidéken pedig a megyei ügyésznek mutatják be.
A rendőri szervek által nyomozott ügyekben az elfogatóparancsot a 
BM. Országos Rendőrkapitányságnak (Rendőrfőkapitányságnak) veze
tője, helyettesei, bűnügyi osztályok vezetői és helyettesei, vagy a megyei 
budapesti) főosztályok (főkapitányságok) vezetői, a rendőrkapitányság 
vezetője, a vizsgálati osztályok vezetői, a kerületi és járási osztályok 
(kapitányságok) vezetői, vagy helyettesei, illetőleg a BM. VII. főosztálya 
vezetőjének rendőri helyettese, a VII. főosztály területi és bü. osztályá
nak vezetője (értelemszerűen a BM. II/4. osztálya és az ORFK. vezető
jének vasúti helyettese, illetve szervek vezetői) írják alá. attól függően, 
hogy az ügyben a BM. Országos Rendőrkapitányság, (Rendőrfőkapitány
ság) a megyei főosztály (főkapitányság) vagy a járási osztály (kapitány-
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ság) illetőleg a VII. főosztály vagy valamelyik szerve folytatja a nyo
mozást. Az elfogatóparancsot jóváhagyás végett a konkrét ügyben hatás
körrel és illetékességgel rendelkező ügyésznek kell bemutatni.

18. Elfogatóparancs alapján elrendelt körözést a BM. Országos Rendőr- 
kapitányság VI/2. alosztálya (ORFK. Bűnügyi nyilvántartó osztálya) 
foganatosítja. Az elfogatóparancsot az ügyészségek, a bíróságok, a rendőri 
szervek posta, illetve futár útján közvetlenül küldik meg a BM. Orszá
gos Rendőrkapitányság VI/2. alosztályának (ORFK. Bűnügyi nyilván
tartó osztályának). Halasztást nem tűrő sürgős szükség esetén az ügyész
ségek, bíróságok és rendőri szervek az elfogatóparancs adatait vidéken a 
megyei főosztályokkal (főkapitányságokkal), Budapesten pedig közvet
lenül a BM. Országos Rendőrkapitányságának VI/2. alosztályával 
(ORFK. Bűnügyi nyilvántartó osztályával) közöljék. Az elfogatóparan
csot pótlólag ilyen esetekben is meg kell küldeni.

19. A  belügyminisztérium államvédelmi (állambiztonsági) szervei által nyo
mozott ügyekben az elfogatóparancsot a belügyminisztérium X. (X I.) 
osztályának kell megküldeni, illetőleg a halasztást nem tűrő esetekben a 
X . (X I.) osztállyal kell közölni az elfogatóparancs adatait. A körözés 
foganatosítása iránt a belügyminisztérium X. (X I.) osztálya intézkedik 
a BM. Országos Rendőrkapitányság VI/2. alosztálynál (ORFK. Bűn
ügyi nyilvántartó osztályánál). Különleges esetekben — fontos állami 
érdekekre való tekintettel — a belügyminisztérium X. (X I.) osztálya a 
körözés foganatosítására a jelen utasításban foglaltaktól eltérő rendelke
zéseket is adhat.

20. Az elfogatóparancsot és a lakhelykutatást elrendelő határozatot kettő pél
dányban kell elkészíteni. Az eredeti példányt a bűnügyi iratok mellett kell 
megőrizni, míg a másolatot a BM. Országos Rendőrkapitányság VI/2. 
alosztályának (ORFK. Bűnügyi nyilvántartó osztályának), illetőleg a 
Lakcímnyilvántartó Hivatalnak kell megküldeni. Azokban az esetekben, 
amikor az elfogatóparancs kibocsátásához az ügyész jóváhagyása szüksé
ges, az elfogatóparancs mindkét példányára az ügyészi jóváhagyást rá 
kell vezetni.

VI.

Elfogatóparancs, lakhelykutatás tartalmi kellékei

21. Az elfogatóparancsnak tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, ame
lyek az ismeretlen helyen tartózkodó, vagy szökésben lévő terheltről 
megállapítást nyertek, s amelyek terhelt személyazonosságának meg
állapítását és elfogását elősegítik; így a terhelt személyazonosságának 
megállapításához szükséges adatokat,  nevét (asszonyoknál leánykori 
név is), születési helyét, idejét (év, hó, nap), szülei nevét, felesége
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nevét, foglalkozását, utolsó lakcímét, munkahelyét, személyleírását, külö
nös ismertető jeleket. Közölni kell az elfogatóparancs kibocsátásának 
okát, a bűntett rövid tényállását, törvényi minősítését, terhelt elfogásá
nál követendő magatartást befolyásoló körülményeket (pl. fegyver van 
nála, ellenállást fejt ki, stb.). Meg kell jelölni azokat a helyeket is, 
amelyeken terhelt akár rokonság és baráti kapcsolatok, — illetőleg egyéb 
ismeretség alapján, akár bármely más okból megfordulhat. Tartal
maznia kell az elfogatóparancsot kibocsátó hatóság megnevezését, ille
tőleg annak a hatóságnak a megjelölését, ahová a terheltet elfogása 
után elő kell állítani; meg kell jelölni a terhelt ellen folyamatban lévő 
bűnügy rendőrségi és ügyészségi számát. Az elfogatóparancsot eredeti 
aláírással és hivatalos bélyegzővel kell ellátni.

22. Előzetes tájékozódás és lakhelykutatás elrendelése esetében azokat a 
személyi adatokat kell közölni, amelyek a terhelt személyazonosságának 
megállapításához szükségesek. Az ilyen határozatnak is tartalmaznia 
kell a kibocsátó hatóság megnevezését, a bűnügy rendőrségi és ügyész
ségi számát, amely alatt a terhelt ellen az eljárás folyamatban van. 
továbbá eredeti aláírást és a kibocsátó hatóság hivatalos pecsétjét.
Az elfogatóparancsot és a lakhelykutatást elrendelő határozatot minden 
esetben írógéppel, ennek hiányában nyomtatott betűvel kell elkészíteni.

V I I .

Hatóságok és hatósági közegek kötelessége elfogatóparancs kibocsátása 
és lakhelykutatás elrendelése alapján

23. A körözéseket a BM. Országos Rendőrkapitányság VI/2. alosztálya 
(ORFK. Bűnügyi nyilvántartó osztálya) ,.Körözési Értesítő -ben és a 
"Mutató"-ban teszi közzé, amelynek alapján valamennyi érdekelt hatóság 
és hatósági közeg értesül a körözésekről. A  "Körözési Értesítő" -ben és 
„Mutató -ban körözést közzétenni csak a beküldött elfogatóparancs alap
ján szabad.
A BM. Országos Rendőrkapitányság VI/2. alosztálya (ORFK. Bűnügyi 
nyilvántartó osztálya) hetenként köteles összeállítani és kinyomtatni a 
"Körözési Értesítő "-t, havonként, illetve háromhavonként pedig köteles 
kiadni a „Körözési Mutató" -t. Körözési Értesítővel és Mutatóval el kell 
látni az illetékes ügyészségi, bírósági, államvédelmi (állambiztonsági) és 
rendőrségi szerveket, valamint a börtönök parancsnokait.

24. Azt a terheltet, aki ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, megtalálása 
esetén bármely hatóság és hatósági közeg köteles őrizetbe venni és ha 
terheltet nem az ügyészi szervek, a belügyminisztérium államvédelmi 
(állambiztonsági) szervei, vagy a rendőri szervek vették őrizetbe, a leg-
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közelebbi rendőri szervnek haladéktalanul át kell adni. A  rendőri szervek 
kötelesek az elfogatóparancs alapján őrizetbe vett terheltet haladéktalanul 
az elfogatóparancsot kibocsátó, illetve a Körözési Értesítőben megjelölt 
hatósághoz előállítani.
A  belügyminisztérium államvédelmi (állambiztonsági) szervei által körö
zött terhelt elfogásáról az elfogatóparancsot kibocsátó hatóság a belügy
minisztérium X. (X I.) osztályát haladéktalanul értesítse.
Az elfogatóparancs alapján kézrekerült terheltet — elfogásától számí
tott 72 órán belül — előzetes letartóztatásba kell helyezni, vagy sza
badon kell bocsátani. Ha az elfogott terheltet 72 órán belül — elhá
ríthatatlan akadály miatt — az illetékes hatósághoz előállítani nem lehet, 
az elfogatóparancsot kibocsátó vagy jóváhagyó ügyésztől távbeszélőn 
a terhelt letartóztatása vagy szabadlábra helyezése kérdésében való dön
tést kell kérni, s erről hivatalos feljegyzést kell készíteni.

25. A  BM. Országos Rendőrfőkapitányság Lakcímnyilvántartó Hivatal, 
valamint minden hatóság és hatósági közeg köteles a lakhelykutatást 
elrendelő hatósággal terhelt tartózkodási helyét közölni, mihelyt a lak
helykutatásról és a terhelt tartózkodási helyéről tudomást szerez. Ha 
a terhelt bejelentkezésének nyilvántartását a nyomozóhatóság, vagy a 
bíróság más ügyben már elrendelte, erről a terhelt lakhelyét tudakoló 
nyomozóhatóságot, bíróságot értesíteni kell.

VIII.

A  nyomozás továbbfolytatása, az elfogatóparancs kibocsátása, lakhelykutatás
elrendelése után

26. Nyomozás befejezése előtt kibocsátott elfogatóparancs, lakhelykutatás 
esetében a nyomozást tovább kel! folytatni és mindazokat a bizonyíté
kokat meg kell szerezni, amelyek kétségtelenül igazolják azt, hogy a 
bűncselekményt az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt követte el. Ha 
terhelt elfogása a bizonyítékok megszerzésének és biztosításának befe
jezéséig nem történik meg, a nyomozás felfüggesztése felől kell hatá
rozni és az erre vonatkozó határozattervezetet jóváhagyás végett az 
ügyésznek kell bemutatni.
A  nyomozásnak ügyészi jóváhagyással történt felfüggesztése esetében 
az iratokat — a bűncselekmény elévüléséig — nyilvántartásba kell he
lyezni. Ha terheltet az elévülési időn belül kézrekeríteni nem lehet, az 
elévülési idő eltelte után terhelttel szemben a nyomozást meg kell szün
tetni és az elfogatóparancsot, illetve a lakhelyfigyelést vissza kell vonni.

27. Nyomozás felfüggesztése esetén a bűnügyi iratokat az a hatóság őrzi. 
amelyik az elfogatóparancsot kibocsátotta, feltéve, hogy a terheltet el-
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fogása után ehhez a hatósághoz kell előállítani. Ha az ismeretlen he
lyen tartózkodó terheltet nem az elfogatóparancsot kibocsátó hatóság 
elé kell kísértetni, a bűnügyi iratokat ilyenkor ahhoz a hatósághoz kell 
áttenni, amelyikhez az elfogatóparancs rendelkezése szerint a kézrekerült 
terheltet elő kell állítani.

IX.
Elfogatóparancs, lakhelykutatás visszavonása

28. Az elfogatóparancsot, lakhelykutatást elrendelő határozatot azonnal 
vissza kell vonni, mihelyt az elfogatóparancs, lakhelykutatás célját el
érte, vagy ha az elfogatóparancs kibocsátásának, a lakhelykutatás elren
delésének oka megszűnt.
Az elfogatóparancs, lakhelykutatás célját elérte, ha az ismeretlen helyen 
tartózkodó terheltet őrizetbe vették és az elfogatóparancsot kibocsátó, 
illetve az elé a hatóság elé állították, amelyiket az elfogatóparancs meg
jelölt, vagy ha a terhelt a hatóság előtt megjelent-
Az elfogatóparancs kibocsátásának, a lakhelykutatás elrendelésének oka 
megszűnt, ha a bűntett, illetőleg a kiszabott büntetés, amelynek alapján 
a terhelt ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, vagy lakhelykutatást 
rendeltek el, elévült, kegyelem hatálya alá esik, továbbá, ha megállapí
tást nyert, hogy a bűntettet nem a terhelt követte el, vagy ha a terhelt 
nem büntethető.
Az a szerv amelyik a terheltet elfogta, köteles erről a BM. Országos 
Rendőrkapitányság VI/2. alosztályát (ORFK. Bűnügyi nyilvántartó osz
tályát) haladéktalanul értesíteni. Közölni kell azt is, hogy az elfogott 
terheltet melyik hatósághoz állította elő. A  BM. Országos Rendőrkapi
tányság VI/2. alosztálya (ORFK. Bűnügyi nyilvántartó osztálya) ennek 

alapján ellenőrizni köteles, hogy a terhelt ellen kibocsátott elfogatóparancs 
visszavonása megtörtént-e, ha az őrizetbevételtől számított nyolc napon 
belül a visszavonás nem történik meg, erre a kibocsátó hatóságot fel kell 
hívni.

29. Az elfogatóparancs visszavonása iránt a kibocsátó hatóság, illetve az 
a hatóság köteles intézkedni, amelyiknek a terheltet elfogása esetében 
átadták. Az elfogatóparancs, lakhelykutatás visszavonását írásbeli hatá
rozattal kell elrendelni. A határozat eredeti példányát a bűnügyi iratok 
mellett kell megőrizni, másik példányát pedig haladéktalanul a BM. 
Országos Rendőrkapitányság VI/2. alosztályának (ORFK Bűnügyi nyil
vántartó osztályának), illetve a Lakcímnyilvántartó Hivatalnak kell meg
küldeni. A  BM. Országos Rendőrkapitányság VI/2. alosztálya (ORFK 
Bűnügyi nyilvántartó osztálya) az elfogatóparancs visszavonását elren
delő határozatot a Körözési Értesítő legközelebbi számában közzétenni,
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a Lakcímnyilvántartó Hivatal pedig a nyilvántartási anyagából a figyelő- 
lapot kiemelni köteles.
Az elfogatóparancs visszavonásához az ügyész jóváhagyását beszerezni 
nem kell.

30. Az elfogatóparancs visszavonása esetén erről a terheltnek határozatot 
kell átadni, letartóztatása esetén személyi iratai között elhelyezni. A 
határozatnak tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek kizárják azt. 
hogy a már visszavont elfogatóparancs alapján terheltet ismét elfogják.

X.
Vegyes rendelkezések

31. A BM. Országos Rendőrkapitányság VI/2. alosztálya (ORFK. Bűnügyi 
nyilvántartó osztálya) körözés közzététele előtt a büntetésvégrehajtási 
nyilvántartás alapján köteles ellenőrizni azt, hogy a terheltet valamely 
letartóztató intézetben nem tartják-e fogva. Ha a terhelt fogva van, körö
zést kibocsátani nem szabad, hanem erről a körülményről az elfogató
parancs visszavonása végett a kibocsátó hatóságot haladéktalanul értesí
teni kell.
Gyanús személyek igazoltatása alkalmával a rendőrség tagjai kötelesek 
a rendelkezésükre álló Körözési Mutatóból meggyőződni, hogy az iga
zoltatott személyt valamely hatóság nem körözi-e. Amennyiben az igazol
tatott személy ellen elfogatóparancs van kibocsátva, úgy vele szemben
VII. fejezet 24. pontja szerint kell eljárni.
A  nyomozóhatóságok minden előállítás, őrizetbevétel, illetve letartóztatás 
elrendelésekor, a büntetésvégrehajtási szervek pedig a terheltnek a bünte
tésvégrehajtási intézetbe való befogadása előtt kötelesek a Körözési 
Értesítő és a Mutató segítségével megállapítani, hogy az illető személyt 
nem körözik-e. Ha az őrizetbevett, vagy letartóztatott terheltet körözik, 
a terhelt őrizetbevételéről, vagy letartóztatásáról az elfogatóparancsot ki
bocsátó hatóságot, valamint a BM. Országos Rendőrkapitányság VI/2. 
alosztályát (ORFK. Bűnügyi nyilvántartó osztályát) haladéktalanul érte
síteni kell.

32. Azok a hatóságok, amelyek elfogatóparancsot bocsátanak ki, lakhely
kutatást rendelnek el. az általuk kibocsátott elfogatóparancsokról, lak
helykutatásokról — külön utasításban meghatározott — nyilvántartó
könyvet kötelesek vezetni. A  nyilvántartókönyv az elfogatóparancs ki
bocsátására, lakhelykutatás elrendelésére, valamint azok visszavonására 
vonatkozó legfontosabb adatokat tartalmazza. A hatóság vezetője köte
les legalább negyedévenként a nyilvántartókönyv szabályszerű vezetését 
ellenőrizni és meggyőződni arról, hogy a hatályukat vesztett elfogató
parancsok és lakhelykutatások visszavonása iránt történt-e intézkedés.
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Ha a terheltet nem az elfogatóparancsot kibocsátó hatósághoz kell elő
állítani, a bűnügyi iratoknak az illetékes hatóságokhoz történt áttétele 
után ezt a körülményt nyilvántartókönyvbe be kell jegyezni és az elfo
gatóparancsot annak a hatóságnak a nyilvántartó könyvébe kell felje
gyezni, amelyikhez a bűnügyi iratokat áttették és amelyikhez a terheltet 
őrizetbevétele esetén elő kell állítani.

53. A nyomozás törvényessége feletti felügyelet során az ügyészek rend
szeresen ellenőrizzék ennek az utasításnak pontos és maradéktalan 
végrehajtását.

34. Ennek az utasításnak — ügyészségeknél, a bíróságoknál, a belügymi
nisztérium államvédelmi (állambiztonsági) szerveinél, a rendőri szervek
nél, a börtönparancsnokságoknál, a BM. Országos Rendőrfőkapitányság
nál, valamint a Lakcímnyilvántartó Hivatalnál való — végrehajtásával 
kapcsolatos ügyviteli szabályokat külön utasítások állapítják meg.

33. Az utasításban foglaltakat 1956. október hó 1. napjától kell alkalmazni.
Budapest, 1956. évi szeptember hó 5. napján.

A  LEGFŐBB ÜGYÉSZ, A  BELÜGYMINISZTER 
ÉS AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER 

1956. Tü K. 00 521/2. LEGF. ü . SZ. EGYÜTTES UTASÍTÁSA

az elfogatóparancsok felülvizsgálatáról

A  belügyminiszternek, igazságügyminiszternek és a legfőbb ügyésznek az 
elfogatóparancsok kibocsátásáról és visszavonásáról szóló 0142/1954. Legf. 
ü .  számú együttes utasítása messzemenően szem előtt tartotta a személyes 
szabadság védelmét, rendelkezésével elejét kívánta venni az állampolgárok 
zaklatásának és megteremtette annak lehetőségét, hogy az ismeretlen helyen 
tartózkodó vagy szökésben lévő terheltek felkutatása és a bíróságoknak való 
átadása a lehető legrövidebb időn belül megtörténhessék.
Az a körülmény, hogy a nyomozóhatóságok, ügyészségek és a bíróságok 
az elfogatóparancsok kibocsátására és visszavonására vonatkozó szabályo
kat gyakran nem tartják meg, a bűnügyi körözések eredményességét veszé
lyezteti és az á llampolgárok zaklatására, sőt nem egyszer a személyes sza
badság törvénysértő korlátozására vezet.
A  hatóságok olyan esetben is bocsátanak ki elfogatóparancsot, amikor arra 
törvényes lehetőség nincs. Előfordult például, hogy 10 éves gyermek ellen
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közveszélyes munkakerülés és lopás bűntette miatt elfogatóparancsot bocsá
tottak ki.
Gyakori az olyan elfogatóparancs, amely nem tartalmazza a személyazo
nosság kétségtelen megállapításához nélkülözhetetlen személyi adatokat.
A  nyomozóhatóságok, ügyészségek és bíróságok a hatályukat vesztett el
fogatóparancsok visszavonását gyakran elmulasztják, s ennek következtében 
a rendőri szervek állampolgárokat törvénytelenül fosztanak meg szabadsá
guktól.
Egyes hatóságok a BM. Országos Rendőrkapitányság VI/2. alosztálya 
(ORFK. Bűnügyi nyilvántartó osztálya) helyett a BM. megyei főosztálynak 
(főkapitányságnak) küldik meg az elfogatóparancsot, ami nagymértékben kés
lelteti a körözés eredményességét és zavart okoz a körözési munka rendszerében. 
Az elfogatóparancsok kibocsátása és visszavonása terén a szabálytalanságok 
elterjedését elősegítette az a körülmény, hogy a vezetők a 0142/1954. Legf. 
Ü. számú utasítás rendelkezése ellenére az utasítás megszegői ellen fegyelmi 
eljárást nem indítottak.
Az elfogatóparancsok kibocsátása és visszavonása terén a törvényesség 
megszilárdítása, a körözések rendjének biztosítása végett az 1956. TŰK. 
00521. számú Legf. Ü. számú utasítással büntető ügyekben újra szabá
lyoztuk a személykörözés rendjét, ezzel az utasítással pedig valamennyi 
hatályban lévő elfogatóparancs felülvizsgálatát rendeljük el.
Az elfogatóparancsok felülvizsgálatát a következő szabályok szerint kell 
végrehajtani:
1. Minden hatóság köteles az általa kibocsátott és hatályban lévő valamennyi 

elfogatóparancsot megalapozottsága és törvényessége szempontjából felül
vizsgálni és a felülvizsgálat megtörténte után minden elfogatóparancsot 
visszavonni.
A. visszavonással egyidejűleg új elfogatóparancsot kell kibocsátani, illetve 
lakhelykutatást kell elrendelni, ha megállapítást nyert, hogy terhelt a 
büntetőeljárás, illetve a büntetésvégrehajtás meghiúsítása céljából meg
szökött, vagy elrejtőzött.
Az elfogatóparancs újbóli kibocsátásánál, illetve a lakhelykutatás elren
delésénél az 1956. T ük. 00521. Legf. Ü. számú utasítás rendelkezései 
szerint kell eljárni.

2. A felülvizsgálatot a bűnügyi iratok alapján kell elvégezni. Ha az iratok 
már nincsenek az elfogatóparancsot kibocsátó hatóságnál, azok haladék
talan beszerzése iránt — lehetőleg rövid úton — kell intézkedni.
A bűnügyi iratok alapján elsősorban azt kell elbírálni, hogy az elfogató
parancs kibocsátásának oka időközben nem szűnt-e meg. Vissza kell 
vonni az elfogatóparancsot, ha a bűnügyi iratok alapján megállapítható,
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hogy a terhelt időközben kézrekerült, illetve önként jelentkezett, a cse
lekmény, amely miatt a büntető eljárást folyamatba tették, elévült, kegye
lem hatálya alá esett, vagy ha utóbb megállapítást nyert, hogy a bűntettet 
nem a terhelt követte el, illetve az elkövető nem büntethető. Vissza kell 
vonni az elfogatóparancsot azokban az esetekben is, amikor megállapít
ható, hogy az iratok megsemmisültek, illetőleg elvesztek, továbbá, ha a 
terhelt személyazonosságának megállapításához szükséges legfontosabb 
adatok ismeretlenek. Ezekben az ügyekben az elfogatóparancs vissza
vonásakor — az erre a célra rendelt nyomtatványon — fel kell tüntetni 
azt is, hogy a bűnügyi iratok felülvizsgálatának eredményeképpen az el
fogatóparancs újabb kibocsátására, illetőleg a terhelt bejelentkezése figye
lésének elrendelésére jogalap nincs.

3. Ha a bűnügyi iratok szerint az elfogatóparancs kibocsátásának oka idő
közben nem enyészett el, azt kell beható vizsgálat tárgyává tenni, hogy az 
elkövetővel szemben egy évi vagy azt meghaladó szabadságvesztésbün
tetés kiszabása várható-e.
Vissza kell vonni az elfogatóparancsot, de egyidejűleg lakhelykutatást 
kell elrendelni, ha a terhelttel szemben egy évi vagy azt meghaladó 
szabadságvesztésbüntetés kiszabására előreláthatóan nem kerülhet sor. 
Az elfogatóparancs visszavonását elrendelő határozaton fel kell jegyezni, 
hogy a hatóság egyidejűleg lakhelykutatást rendelt el.
Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, amikor az 1956. 
T ük. 00521. Legf. Ü. számú utasítás 3. pontja szerint elfogatóparancs 
kibocsátásának — a várható szabadságvesztésbüntetés tartamára tekintet 
nélkül — van helye.

4. Azokban az ügyekben, amelyekben a 2—3. pontban foglaltak alapján 
az elfogatóparancsot visszavonni nem lehet, az újabb elfogatóparancs 
kibocsátása előtt meg kell állapítani, hogy a terhelt a büntető eljárásnak, 
illetőleg a szabadságvesztésbüntetés végrehajtásának meghiúsítása céljá
ból megszökött, illetőleg elrejtőzött-e. A  Lakcímnyilvántartó Hivatal ut
ján meg kell állapítani a terhelt bejelentett lakásának címét, s azt köve
tően a területileg illetékes rendőri szervet előzetes tájékozódás (1956. 
T ük. 00521. Legf. Ü. számú utasítás 8—10. pont) lefolytatására kell 
felhívni.
Ezekben az ügyekben csak az előzetes tájékozódás befejezése után sza
bad az elfogatóparancsot visszavonni. Ha a terhelt lakó-, illetve tartóz
kodási helye ismeretessé vált. ezt a körülményt a visszavonást elrendelő 
határozaton fel kell tüntetni, ellenkező esetben egyidejűleg újabb elfogató
parancsot kell kibocsátani. Az újabb elfogatóparancs kibocsátását a 
visszavonásról szóló határozatban közölni kell.
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5. A  felülvizsgálat végrehajtásának felügyeletével a megyei ügyészségek 
nyomozás feletti felügyeleti csoportjának vezetőjét bízzuk meg. Az el
fogatóparancsoknak megyénként csoportosított jegyzékét egyidejűleg a 
megyei ügyészségnek megküldjük, s a megyei ügyészség közli a kibocsátó 
hatóságokkal azoknak az elfogatóparancsoknak adatait, amelyeket ennek 
az utasításnak megfelelően felül kell vizsgálni. Az egyes hatóságok az 
elfogatóparancs visszavonására és újabb elfogatóparancs kibocsátására 
vonatkozó határozataikat közvetlenül a BM. Országos Rendőrkapitány
ság VI/2. alosztályának (ORFK. Bűnügyi nyilvántartó osztályának) míg 
a lakhelykutatást elrendelő határozatokat a Lakcímnyilvántartó Hivatalnak 
kötelesek megküldeni. A  BM. államvédelmi (állambiztonsági) szervei az 
állambiztonsági ügyekben elrendelt körözéseket továbbra is a BM. X. 
(X I.) osztályán keresztül rendeljék el.
A  kibocsátó hatóság köteles az illetékes megyei ügyészség nyomozás 
feletti felügyeleti csoportjának vezetőjével közölni, hogy az előírt határ
időre mely ügyekben és milyen ok miatt nem történt meg az elfogató
parancs felülvizsgálata.

6. A  hatályban lévő elfogatóparancsok felülvizsgálatát általában 1956. évi 
október hó 30-ig be kell fejezni. Azokban az ügyekben, amelyekben az 
iratok beszerzése, előzetes tájékozódás vagy egyéb ok miatt a felülvizs
gálat eddig az időpontig nem történhetett meg, intézkedni kell, hogy a 
felülvizsgálat a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1956. évi 
december hó 15. napjáig befejezést nyerjen.
A  megyei ügyészségek nyomozás feletti felügyeleti csoportjának vezetője
1956. évi november hó 15. napjáig a Legfőbb Ügyészséghez jelentse, 
hogy mely hatóság, mely ügyekben és milyen ok miatt nem végezte el 
az elfogatóparancs felülvizsgálatát.

7. Utasítjuk a rendőri szerveket és a Lakcímnyilvántartó Hivatalt, hogy az 
elfogatóparancsok felülvizsgálatával kapcsolatos megkereséseket soron- 
kívül teljesítsék.

Budapest, 1956. évi szeptember hó 5. napján.
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