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10. számú

KÖZÖS PARANCSA
Budapest, 1968. évi június hó 20-án
Tárgy: Szórakozóhelyek látogatásának szabályozása.
A Budapesti Honvéd Helyőrség Parancsnokság, a Budapesti Rendőrfőkapitány
sággal együttműködve felülvizsgálta a helyőrségben üzemelő vendéglátó szórakozó
helyeket. Megállapítást nyert, hogy a helyőrség területén még mindig vannak
olyan szórakozóhelyek, amelyek látogatása a fegyveres erők és fegyveres testületek
tagjai részéről továbbra sem kívánatos.
Az ellenőrzések jelentései és személyes tapasztalataink alapján megállapítottuk,
hogy az 1965. évi 4. sz. Közös Paran cs kiadása óta eltelt időszakban a h ivatásos to
vábbszolgáló és sorállomány nagy többsége szabadidejében a szórakozóhelyeken kul
turáltan, rendfokozatához méltó módon és társaságban szórakozik.
Nem kielégítő m értékben csökkent azonban a fegyelemsértések m iatt előállí
tottak száma. Egyesek nyilvános szórakozóhelyeken m értéktelenül italoznak, s nem
egyszer botrányos jelenetek szereplőivé válnak. A kötelező tiszteletadás és katonai
udvariasság terén még sok mulasztás, lazaság tapasztalható. Egyesek utcán, nyilvá
nos szórakozóhelyeken önkényesen öltözködési könnyítéseket engednek meg ma
guknak, kigombolkoznak, nem rendszeresített ruhadarabokat viselnek, hozzájuk
nem illő társaságban mutatkoznak, szolgálati jellegű témákról beszélgetnek.
Rendfokozattal bíró katonák nem lépnek fel a látott fegyelmezetlenségek ellen,
eluralkodóban van egy olyan szemlélet, hogy, ezek megszüntetése csak a rendészeti
szervek feladata.
Mindezek megszüntetése érdekében szükséges, hogy a parancsnokok és a poli
tikai apparátus, a rendészeti szervek az eddiginél is következetesebben, szigorúbban
lépjenek fel a fegyelemsértések elkövetői és az a felett eltekintők ellen.
K érjük a P árt- és KISZ-szervezeteket, hogy fokozzák ilyen irányú nevelőmun
kájuk hatékonyságát, támogassák a parancsnokok tevékenységét.
Még mindig szükséges, hogy szabályozzuk az egyes szórakozóhelyek látogatha
tóságát, az ott viselendő öltözetet.
Ezért
megparancsoljuk :
1. A fegyveres erők
hatalom, rendőrség, BM
sorolt szórakozóhelyeket
jából nem látogathatják.

és fegyveres testületek (néphadsereg, határőrség, BM kar
tűzrendészet, IM büntetésvégrehajtás) tagjai az alább fel
sem egyenruhában, sem polgári ruhában, szórakozás cél
A tilalom szabadság idejére is vonatkozik.

II. kerület:
Nylon Büfé, Árpád-fejedelem u. -

HÉV végállomás.
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III. kerület:
378. sz. Italbolt, Pacsirta u. 5.
Á rpád-kert Étterem, Szentendrei út 94.
IV. kerület:
Újpesti Népkert (söntése), Szilágyi u. 14.
4720. sz. Italbolt, Váci út 67.
V. kerület:
Pipacs Bár, Aranykéz u. 5.
576. sz. Italbolt, Bajcsy Zsilinszky ú t 64.
587. sz. Italbolt, Rosenberg hp. u. 15.
VII. kerület:
Vasút Étterem, Bethlen Gábor u. 1.
779. sz. Italbolt, G aray u. 50.
Postakürt Étterem (söntése), Dob u. 70.
Dózsa Étterem (söntése), Landler Jenő u. 44.
Diófa Étterem, Dohány utca. 38.
VIII. kerület:
877. sz. Italbolt, Rákóczi tér 10.
892. sz. Italbolt, Népszínház utca 46.
Baross Pince Vendéglő, Kerepesi ú t 1.
881. sz. Italbolt, Víg utca 28.
IX. kerület:
964. sz. Kedvenc Büfé, Soroksári ú t 8- 10.
996. sz. Italbolt, Gubacsi ú t 21.
X. kerület:
Makkhetes Vendéglő (söntése), Kőrösi Csoma Sándor u. 17.
XIII. kerület:
Italbolt, Szabolcs
1384. sz. Italbolt,
1372. s z. Italbolt,
1387. sz. Italbolt,

u. 28.
Béke u. 5.
Jász u. 112.
M autner Sándor u. 91.

XIV. kerület:
1478. sz. Italbolt, Hungária krt. 15.
XVII. kerület:
1772. sz. Büfé, (Rákoskeresztúr) Pesti u. 20.
XIX. kerület:
1983. sz. Italbolt, Zrínyi ú t 213.
Betérő Étterem (bisztró rész) Vöröshadsereg útja 94.
A ttila Borozó, Kossuth tér 4.
XX. kerület:
2075. sz. Italbolt, Nagykőrösi ú t 43.
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2. Az alább felsorolt szórakozóhelyeket tisztek, tiszthelyettesek társasági öltö
zetben (fehér ing) vagy polgári ruhában sorállományú katonák pedig a mindenkori
rendszeresített kimenőruhában látogathatják.
Éden - Bár
Budapest Szálló - Bár
E urópa - Bár
Postakocsi - Bár
Újlaki - Bár
Berlin - Bár
Astoria - Bár
Belvárosi Kávéház - Bár
Budapest Táncpalota
Béke Szálló - Bár
Savoy - Bár
Szabadság Szálló - Bár
Moszkva - Bár
Royal Szálló - Bár
Em ke - Bár
Sport Szálló - Bár
Gellért Szálló - Bár
Citadella - Bár
Vörös Csillag Szálló - Bár
Kis Royal - Bár
Margitszigeti Nagyszálló - Bár

I., Széna tér 7.
II., Szilágyi Erzsébet fasor.
II., M ártírok útja 43- 45.
III., Fő tér.
III. kér.
V., Szent István körút 13.
V., Kossuth Lajos utca 19.
V., Szabadsajtó u. 5.
VI., Nagymező u. 17.
VI., Lenin körút 97.
VI., Népköztársaság útja 48.
VII., Rákóczi ú t 88- 92.
VII., Gorkij fasor 35/b
VII., Lenin körút 49.
VII., Lenin körút 2.
XI., Tass vezér u. 7.
XI., Gellért tér 1.
XI., Gellérthegy.
XII., Rege u. 21.
XII., M árvány u. 19.
XIII., Margitsziget.

3. Az egyéb szórakozóhelyek (színház, mozi) sportrendezvények az Öltözködési
Utasításban meghatározott társasági öltözetben látogathatók.
4. Sorállományú katonák az elhelyezési körletüket (zártrendben történő kivo
nulás kivételével) csak az előírt kimenő öltözetben hagyhatják el.
5. A Bp. XIX. ker. Nagykőrösi ú t Használtcikk Piac látogatását fegyveres erők
és fegyveres testületek tagjai részére m egtiltjuk.
6. A fegyveres erők és fegyveres testületek tagjai részére a Bp. VIII. kér. Ke
repesi ú t 9. sz. alatt levő Ügetőpálya és a X. ker. A lb e r tir s a i ú t 2. sz. alatt levő
Galopp-pálya látogatását megtiltjuk.
7. A parancs betartása vidéki helyőrségekből, Budapestre utazó hivatásos és
sorállományúakra is vonatkozik.
A tiltottá nyilvánított és letiltás alól feloldott helyiségek vezetőit és igazgató
ságait a letiltásra, illetve feloldásra vonatkozóan értesítettük.
A parancsban foglaltakat az 1. pontban felsorolt fegyveres erők és fegyveres
testületék személyi állománya előtt megfelelő mérvben ism ertetni kell.
Jelen parancs kiadásával egyidejűleg a tiltott helyekre vonatkozó 1965. évi
március hó 27-én kelt 4. sz. Közös parancsot hatályon kívül helyezzük.
Felterjesztjük: honvédelmi miniszter, belügyminiszter, HM és BM helyettes, HM
és BM főcsoportfőnök, HM fegyvernemi főnök, határőrség országos
parancsnok, karhatalom országos parancsnok, MN 5232 és OLP pa
rancsnok elvtársaknak.
Megküldjük: kormányőrség parancsnok, BM II/I., I I , III., III/IV. és a HM csoport
főnök, BM tűzrendészeti parancsnok, IM Bv. parancsnok elvtársaknak.
PESTI ENDRE vezérőrnagy s. k.,

Dr. SÓS GYÖRGY rendőr vezérőrnagy s. k.,

Budapest helyőrségparancsnoka

budapesti rendőrfőkapitány

Kapják: budapesti helyőrség területén állomásozó fegyveres erők alakulatai, iskolái,
intézetei, Budapesti Rendőrfőkapitánysághoz tartozó szervek vezetői, pa
rancsnokai, vidéki helyőrségparancsnokok, megyei rendőrfőkapitányságok
vezetői.
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