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U T A S Í T Á S A

az országgyűlési képviselők és tanácstagok 1985. évi válasz
tásával kapcsolatos feladatokról

Budapest, 1985. m á j u s  2 - n

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa - az Országgyűlés 
felhatalmazása alapján - az országgyűlési képviselők és
tanácstagok választását 1985. június 8-ra tűzte ki.
A Belügyminisztériumi szerveinek a törvényesség maradékta
lan betartásával biztosítaniuk kell a választások zavar
talan előkészületeit és lefolytatását. Meg kell előzni és 
fel kell számolni az esetleges rendzavarásokat és az arra 
irányuló cselekményeket.
E feladatok eredményes végrehajtása érdekében kiadom az 
alábbi

u t a s í t á s t  :

1./ A Belügyminisztérium központi és területi szerveinek 
vezetői tervezzék meg a választással kapcsolatos fel
adatokat, és az érintett szervekkel történő fokozottabb
együttműködésüket.
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2./ A választásokkal kapcsolatos politikai és szervezeti
intézkedések meghatározása, ezek végrehajtásának irá
nyítása az illetékes párt- és választási szervek fel
adata. Ezért a szakmai jellegű terveket az illetékes 
párt- és választási szervekkel gondosan egyeztessék.

3./ A választási időszakra vonatkozó feladatokat az 1985.
évi társadalompolitikai jelentőségű rendezvényekkel 
kapcsolatos feladatokról szóló 23/1984.számú belügymi
niszteri parancs tartalmazza.

4./ A választások zavartalan előkészítése és megtartása ér
dekében az érintett szervek az alábbi feladatokat hajt
sák végre:

a./ intézkedjenek operatív és nyílt úton a központi
választási nagygyűlések biztosításáról;

b./ folyamatosan ellenőrizzék azokat a nyomdákat és
raktárakat, amelyek a választásokkal kapcsolatos 
nyomtatványokat, szavazólapokat készítik, illet
ve tárolják;

c./ szervezzék meg - az igényeknek megfelelően - a vá
lasztási nyomtatványok, szavazólapok, urnák és egyéb 
választási anyagok megyékbe, városokba és községekbe 
történő szállításának rendőri biztosítását, valamint 
a kiszállított választási anyagok biztonságos őrzé
sét;

d./ biztosítsák a szavazóhelyiségek környékén a választá-
sok ideje alatt a rendet és a nyugalmat;

e./ a választások napján ne engedélyezzenek lövészetet;
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f./ a rendőr-főkapitányságok vezetői az illetékes 
tanácsi szervekkel és a vadász társaságokkal 
közösen intézkedjenek, hogy a választások nap
ján vadászatot ne tartsanak.

5./ A BM Határőrség országos parancsnoka:

a./ határozza meg a felderítő szervek választások
kal kapcsolatos speciális feladatait;

b./ intézkedjen, hogy a határsértők őrizetbevétele
kor - amennyiben ez a választójogosultságot is 
érinti - a kerületi parancsnokság soron kívül 
tájékoztassa az illetékes rendőr-főkapitánysá
got.

6./ Az ügyeleti szolgálatot 1985. június 7-én 16.00 órától
június 9-én 08.00 óráig meg kell erősíteni.

7./ A BM Titkárság vezetője - a 23/1984. számú belügyminisz
teri parancs 13. pontját is figyelembe véve -  intézked
jen a BM Országos Futárszolgálat és a BM Főügyelet felé 
a választásokkal kapcsolatos hír- és jelentőszolgálattal 
összefüggő feladatokra vonatkozóan.

8./ A belügyi sajtó a választást megelőzően kiemelten foglal
kozzon a választásokkal.  /Í gy pl.: a  választási tör
vénnyel, a jelölő gyűlésekkel, a szavazás módjával stb./.

9./ A kölcsönös segítés és tájékoztatás utján rendszeres
együttműködést kell fenntartani a honvédséggel és a Mun
kásőrséggel. Igényelni kell segítségüket és be kell von
ni őket az egyes feladatok megoldásába.
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10./ A soron következő országgyűlési képviselői és tanács
tagi választás alkalmával zárt, katonai választókerü
letek létrehozására nem kerül sor.

11./ A Belügyminisztérium laktanyai elhelyezésben szolgála
tot teljesítő hivatásos és sorozott állományú beosztot
tai, polgári alkalmazottai, valamint a belügyi egészség- 
ügyi intézményekben beutaltak szavazása fegyveres testü
leti szavazókörben történik. Ezek a személyek, mivel nem 
állandó lakóhelyükön tartózkodnak, csak az országos vá
lasztási listára szavaznak.

12./ A Belügyminisztérium szervei közül fegyveres testületi
szavazókört kell létrehozni:

a./ a BM Határőrség Országos Parancsnoksága és területi
szervei; 

b./ a BM Forradalmi Rendőri Ezred;
c./ a BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökséghez

tartozó tanintézetek;
d./ a BM Egészségügyi intézményei és
d./ az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága 

objektumaiban. 

13./ A fegyveres testületi szavazókörök munkájának szervezése,
irányítása érdekében a 12. pontban felsorolt szervek meg
bízottaiból meg kell alakítani a Belügyminisztérium Köz
ponti Választási Bizottságát.
A bizottság elnöke: dr. Geller Sándor r.ezredes, titkára: 
dr. Lágler Imre r.ezredes.
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14./ A választási feladatok irányítását az érintett szervek
parancsnokai - a Belügyminisztérium Központi Választá
si Bizottsága útmutatása alapján - a pártszervezetek 
bevonásával végezzék.
Az érintett szervek parancsnokai a fegyveres testületi 
szavazókörben szavazó állomány névjegyzékét 1985. május 
15-ig készíttessék el.

15./ A szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat
/szavazólapokat, jegyzőkönyveket/ a BM Központi Válasz
tási Bizottsága biztosítja. A szavazó helyiség berende
zéséhez szükséges felszerelést az érintett szervek pa
rancsnokai biztosítsák.

16./ A belügyminisztériumi államtitkár és az érintett minisz
terhelyettesek gondoskodjanak a nem nyílt állomány sza
vazásának zavartalan lebonyolításáról.

17./ A belügyi állománynak a 11. pontban nem említett része a
polgári személyekkel azonos módon, állandó lakóhelyén a 
tanácsi szervek által készített névjegyzék alapján vesz 
részt a szavazásban.
A parancsnokok biztosítsák, hogy beosztottaik a szavazás 
napján időben szavazhassanak.

18./ Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, ezzel egyide
jűleg a 8/1980. BM számú utasítás hatályát veszti. Az utasításban

 foglaltakat a személyi állománnyal a szüksé
ges mértékben ismertetni kell.
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/ Dr. Kamara János / 
belügyminiszter

Készült: 48o pld-ban 
Kapják : elosztó szerint
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