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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZ IG O R Ú A N  T ITK O S!

10- 21/1/A/1969.

A 01/1969. számú 
BELÜGYMINISZTERI PARANCS 

VÉGREHAJTASI UTASÍTÁSA
Budapest, 1969. évi március hó 25-én.

Belügyminiszter elvtárs 01/1969. számú parancsával, a 2002/1969. 
(I. 28.) számú kormányhatározat alapján a nyugati határövezetet 
megszüntette és határsáv létesítését rendelte el.

A Miniszter elvtárs parancsa értelmében a határsávvá nyilvánított 
területen történő letelepedés, illetve oda való belépés szabályozására 
az alábbi

u t a s í t á s t

adjuk ki:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A határsáv

1. Határsávnak kell tekinteni az ország nyugati határvonalától 
számított általában 2 km mélységű területsávot Rajkától Felső
szölnökig, beleértve a Fertő-tó egész területét és nádasait, to
vábbá a magyar- jugoszláv- osztrák hármashatár közelében
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lévő Felsőszölnök, Kétvölgy, Apátistvánfalva, Orfalu községek 
közigazgatási területéhez tartozó sávot. Ezen belül:
a) ahol elektromos jelzőrendszer van, a jelzőrendszer és a ha

tárvonal közötti területet;
b) ahol az elektromos jelzőrendszer nincs kiépítve -  a helyi 

adottságok figyelembe vételével -  a határsávot a határvo
naltól számított általában 2 km-es mélység jelenti, amelyet 
„HATÁRSÁV” feliratú táblákkal kell megjelölni.

2. A „HATÁRSÁV” táblákat az utak mentén és a terepen -  a te
repviszonyok figyelembe vételével -  megfelelő számban, jól lát
hatóan kell elhelyezni.

3. A határsáv megjelölésére szolgáló táblák helyét a határőr kerü
letparancsnokságok a területileg illetékes rendőri és tanácsi 
szervek, valamint az érintett őrsparancsnokok bevonásával ha
határozzák meg és jegyzőkönyvben rögzítsék.

4. A „HATÁRSÁV” táblák műszaki leírását az 1. sz. melléklet tar
talmazza.

A határsávban tartózkodás általános szabályai

5. A határsávba történő állandó vagy ideiglenes letelepedéshez, be
lépéshez a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság, illetve 
a határőrizeti szervek engedélye szükséges. Az engedély csak 
a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.
A határsávban -  lakott területek kivételével -  általában csak 
napkeltétől napnyugtáig lehet tartózkodni. Esetenként a határ
sávban tartózkodás idejét az illetékes határőrizeti szerv külön 
szabályozhatja.
Az engedélyt kiállító szervek a kérelmezők figyelmét hívják fel 
a határsávban tartózkodás idejének korlátozottságára.

6. A határsáv engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során az ál
lamigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Mentesek az 5. pontban foglalt korlátozás alól:
-  az MSZMP Központi Bizottság, a Központi Ellenőrző Bizott

ság és a KISZ Központi Bizottság tagjai, valamint a megyei 
pártbizottságok első titkárai és titkárai;
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-  a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány tagjai, az államtitkárok és a mi
niszterhelyettesek ;

-  a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész, valamint he
lyetteseik;

-  országgyűlési képviselők;
-  a Győr-Sopron, Vas és Zala megyei tanács VB elnökei;
-  a fentiek kíséretéhez tartozó személyek;
-  akik a határsávon a menetrend szerint közlekedő vonattal, 

vagy autóbusszal átutaznak.

8. Szolgálati (alkalmaztatási) igazolványuk felmutatása mellett
mentességet élveznek a határsávi korlátozások alól:
-  az MSZMP Központi Bizottság és a KISZ Központi Bizottság 

osztályainak megbízólevéllel ellátott belső és külső munka
társai;

-  a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány Titkársága megbízólevéllel ellátott 
munkatársai;

-  az MSZMP és KISZ Győr-Sopron, Vas és Zala megyei, határ
sávi járási, valamint Sopron és Kőszeg városi bizottságok 
tagjai és munkatársai a működési területükön;

-  a Győr-Sopron, Vas és Zala megyei tanács VB elnök helyet
tesei, illetve a határsávi járási, valamint Sopron és Kőszeg 
városi tanácsok VB elnökei, elnök helyettesei, titkárai, osz
tályvezetői, szakigazgatási feladatokat ellátó alkalmazottai 
és e tanácsok tagjai a működési területükön;

-  a BM piros sávos igazolvánnyal ellátott beosztottai;
-  a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség alkalmazottai a 

határsáv egész területén;
-  a Győr-Sopron és Vas megyében működő megyei, határsávi 

járási ügyészségek és bíróságok alkalmazottai működési terü
letükön;

-  az országos Mentőszolgálat betegszállítás, illetve elsősegély- 
nyújtás céljából kivonuló tagjai, a mentéssel összefüggő út
vonalon, a mentés idején;

-  a karhatalmi, valamint a társadalmi mentő és segítő csapa
tok elemi csapás esetén kivonuló egységei, a veszélyeztetett 
helyen, a mentési munkálatok idején;
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-  a MÁV, a GYSEV, a mozgóposta, továbbá a MÁVAUT sze
mélyszállítást végző, szolgálatban lévő tagjai a szolgálati út
vonalon.

9. Nem kaphat belépési engedélyt -  alapos indokot kivéve -  aki:
-  tiltott határátlépés vagy embercsempészés miatt 5 éven belül 

büntetve volt;

-  büntetőeljárás alatt áll;

-  feltételesen szabadságra bocsátott, vagy szabadságvesztés 
büntetésének félbeszakítása címén szabadlábon van;

-  veszélyes bűnöző;

-  rendőri felügyelet, illetve kitiltás hatálya alatt áll;
-  állandó bejelentett lakással nem rendelkezik, továbbá

-  akinek részére a határsáv engedély megadását az illetékes 
rendőri, politikai, vagy határőrizeti szerv fontos ok miatt 
nem javasolja.

10. A Belügyminisztérium szerveinél szolgálatot teljesítők, valamint 
a szolgálati igazolvánnyal rendelkező polgári és szerződéses al
kalmazottak a határsávba csak nyílt paranccsal léphetnek be.

A nyílt parancsokat a miniszterhelyettesek, főcsoportfőnökök, és 
főcsoportfőnökhelyettesek, országos parancsnokok és csoport- 
főnökök, a BM Titkárság és az önálló osztályok vezetői, a me
gyei, járási BM szervek vezetői, a határőr kerületek (önálló 
zászlóalj) parancsnokai és mindezek helyettesei írhatják alá.
Azon BM beosztottaknak, akiknek működési területe a határ
sávba esik, külön nyílt parancs nem kell, de szolgálati igazolvá
nyuk érvényesítő szelvényét „HATÁRSÁV” bélyegzővel kell 
felülbélyegezni.

A néphadsereg, a vám- és pénzügyőrség, a büntetésvégrehajtási 
szervek és a munkásőrség szolgálatot teljesítő beosztottai nyílt 
paranccsal, vagy szabadságolási igazolvánnyal léphetnek be a 
határsávba.
A fegyveres erőkhöz (néphadsereg, határőrség, karhatalom) a 
határsávból tényleges katonai szolgálatra bevonultak magán
ügyben szabadságolási igazolvánnyal, vagy eltávozási engedéllyel

 léphetnek be a határsávba, amennyiben ez a engedélyükön 
fel van tüntetve.
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A BM beosztottak a határsávba érvényes nyílt parancsukat a 
határsávba történő belépés előtt a területileg illetékes határőr 
őrsparancsnokkal -  ha a határőr őrs a határsávban van, a be
lépés után -  láttamoztatni kötelesek.
A BM szervek állományába tartozó beosztottak zárt rendben 
nyílt parancs nélkül léphetnek be a határsávba. Ilyen esetekben 
az illetékes határőr kerület, illetve őrs parancsnokát a belépés 
idejéről és helyéről előzetesen értesíteni kell.

II.

ÁLLANDÓ HATÁRSÁV ENGEDÉLYEK

Az állandó határsáv engedélyek kiadásának általános szabályai

11. Állandó engedéllyel kell ellátni a határsávban állandó bejelen
tett lakással rendelkező személyeket. Az engedélyt a lakóhely 
szerint illetékes rendőri szervek a személyi igazolvány különle
ges bejegyzések oldalára a „HATÁRSÁV” bélyegzéssel adják.

12. Az állandó határsáv engedéllyel rendelkező személyek a lakóhely 
szerinti megye területén lévő összes határsávi településbe belép
hetnek.
A határsávba eső lakott helységeket csak a legközelebbi közfor
galmú úton -  letérés nélkül -  lehet megközelíteni. A lakott 
helységen kívüli határsávba történő belépéshez külön ideigle
nes határsáv engedély szükséges.
A Nárai községben lakó személyeket a szombathelyi járási rend
őrkapitányság által állandó határsáv engedéllyel kell ellátni, 
amelyek kizárólag Pornóapáti községbe érvényesek.
Az állandó lakosként Sopronban lakók Brennbergbánya lakott 
területére személyi igazolványuk felmutatásával beléphetnek.

13. Jelen utasítás 11. pontjában meghatározott állandó határsáv en
gedéllyel kell ellátni azokat is, akiknek a határsávban való le
telepedését az illetékes rendőrkapitányság engedélyezte.

14. Külön -  állandó jellegű, fényképes -  határsáv engedéllyel 
kell ellátni azokat a 14 éven felüli -  személyi igazolvánnyal 
nem rendelkező -  állampolgárokat, akik:
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a) a határsávban szüleikkel (hozzátartozóikkal, törvényes kép
viselőjükkel) közös háztartásban élnek, illetve oda költöznek;

b) iskolai tanulmányaik folytatása teszi szükségessé a határ
sávba való rendszeres be-, illetve kiutazást. Ebben az eset
ben a 14 éven aluli személyeket is el kell látni fényképes ha
társáv engedéllyel.

A határsávban való letelepedés engedélyezése

15. A határsávban való letelepedés iránti kérelmet az állandó lakó
hely szerint illetékes rendőrkapitányságon kell benyújtani.

16. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:
-  családi és utónevét,
-  születési helyét és idejét,
-  anyja leánykori családi és utónevét,
-  foglalkozását és munkahelyét,
-  személyi igazolványának sorozatát és számát,
-  valamint azon személyek fenti adatait, akik a kérelmezővel 

együtt kívánnak a határsávban letelepedni.

17. A kérelemhez igazolást is csatolni kell, melyből kitűnik a ha
társávban való letelepedés indokoltsága.

Ez lehet:
-  foglalkoztatás szükségességét bizonyító igazolás a munkál

tatótól, intézménytől;
-  hozzátartozók gondozásának szükségességét alátámasztó iga

zolás az egészségügyi szervtől, vagy a tanács VB-től;
-  lakás és megélhetést bizonyító igazolás a határsávban való 

letelepedés helye szerint illetékes tanács VB-től.

18. A kérelem elbírálását az állandó lakóhely szerinti rendőrkapi
tányságnak kell lefolytatni, majd a kérelmet véleményezéssel 
ellátva a határsávban való letelepedés helye szerint illetékes -  
döntésre jogosult -  rendőrkapitányságnak megküldeni.
Indokolt esetben a kérelem elbírálásához a helyi politikai nyo
mozó szervek véleményét is ki kell kérni.

19. Az állandó letelepedés engedélyezése ügyében az engedély meg
adására illetékes határsávi járási rendőrkapitányság a területi-
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leg illetékes határőrizeti szerv vezetője véleményének kikérése 
után dönt.

A letelepedés engedélyezéséről vagy elutasításáról a kérelmezőt 
írásbeli határozattal kell értesíteni.

Állandó lakoskénti bejelentkezés a határsávba

20. Az az állampolgár, aki a határsávban való letelepedésre az en
gedélyt megkapta, tartozik a beköltözést követő 48 órán belül 
az illetékes rendőrkapitányságon bejelentkezni.
A bejelentkezés alkalmával be kell nyújtani a személyi igazol
ványt, a letelepedést engedélyező határozatot, valamint a lakó- 
nyilvántartókönyv vezetője által aláírt bejelentőlapot. A beje
lentőlap 1- 2. szelvényének jobb felső részébe a „HATÁRSÁV” 
szöveget és a határozat számát fel kell jegyezni.

21. Az állandó határsáv engedélyt a „HATÁRSÁV” feliratú bélyeg
zővel kell a személyi igazolvány „Különleges bejegyzések” ol
dalára bevezetni. A bélyegző lenyomat rovatait értelemszerűen 
kell kiállítani, majd a bejegyzést az igazgatásrendészeti alosz
tály vezetőjének aláírással és körbélyegzővel kell ellátni.

22. A bejelentkezést és az állandó engedély személyi igazolványba 
történő bevezetését, ha a család több tagját érinti, a család egy 
16 éven felüli tagja is intézheti.

23. Az engedély személyi igazolványba való bevezetésével egyide
jűleg fényképes állandó engedéllyel kell ellátni a határsávba 
költözővel együtt érkező 14 éven felüli -  személyi igazolvány
nyal nem rendelkező -  állampolgárokat is.

A 14 éven felüli -  személyi igazolvánnyal nem rendelkező -  
állampolgárok állandó engedélyének intézése

24. A 14 éven felüli -  személyi igazolvánnyal nem rendelkező -  
állampolgárokat annak az évnek első negyedévében kell állandó 
határsáv engedéllyel ellátni, amelyben 14. életévüket betöltik.

25. Az engedély iránti kérelmet a rendszeresített NR 2305 rsz. 
nyomtatványon a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon 
kell előterjeszteni.
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26. A kérelemhez csatolni kell:
-  születési anyakönyvi kivonatot,
-  1 db 4x4 cm-es, személyi igazolványhoz rendszeresített fény

képet,
-  munkaviszony fennállása esetén, a munkaadói igazolást.

A kérelmen fel kell tüntetni a csatolt okmányokat, igazolásokat 
és mellékleteket.

27. Az engedély céljára az NR 2312. sz. rendszeresített nyomtat
ványt kell felhasználni, melynek rovatait értelemszerűen kell 
kiállítani. Az engedély érvényességi idejeként annak az évnek 
utolsó napját kell megállapítani, melyben a kérelmező a 16. 
életévét betölti.

28. Az engedélyt csak írógéppel szabad kiállítani, javítást, törlést, 
átütést eszközölni nem szabad.

29. A 14 éven felüli -  személyi igazolvánnyal nem rendelkező -  
állampolgárok engedélyének nyilvántartására az erre a célra fel
fektetett III. sz. nyilvántartó könyvet kell vezetni.
Az engedély átvételét, ha annak kiadása az alosztályon történik, 
a nyilvántartó könyv „jegyzet” rovatának aláírásával kell elis
mertetni.

30. Az engedélyt ki kell cserélni, ha az engedély
a) megrongálódott, vagy a bejegyzett adatok olvashatatlanná 

váltak;
b) tulajdonosának személyi adatai megváltoztak.

31. Be kell vonni az engedélyt, ha tulajdonosa:
a) személyi igazolványt kap;
b) a határsávból ki- vagy a határsávon belül más rendőrkapi

tányság illetékességi területére költözik;
c) olyan zárt intézetbe kerül, ahol személyes szabadságában kor

látozva van;
d) meghalt.

32. A bevont engedélyt a kérelemhez kell csatolni és -  jegyzőkönyv 
felvétele nélkül -  évenként, az irattári anyagokkal együtt kell 
selejtezni.
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Az engedély bevonásának jogcímét a nyilvántartó könyvbe a 
„jegyzet” előtti rovatokba kell bevezetni.

A 14 éven felüli -  személyi igazolvánnyal nem rendelkező -  
állampolgárok engedélyének ellenőrzése

33. A nyilvántartó könyv alapján a lejárt engedélyek bevonását 
minden év végén ellenőrizni kell.

34. Az engedély elvesztése esetén az elvesztés körülményéről jegyző
könyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv iktatószámát a nyilván
tartó könyv „jegyzet” rovat előtti rovatába kell bejegyezni. Ha 
másik engedély kiadásának indokai fennállnak,  a nyilvántartás 
adatai alapján új engedélyt kell kiadni.

35. Ha a 14 éven felüli -  személyi igazolvánnyal nem rendelkező
-  állampolgár ugyanazon rendőrkapitányság területén változ
tat lakást, az új címet az engedély 1. oldalán -  az „állandó lak
hely” rovat alatt -  az előző cím egyvonalú áthúzásával kell 
beírni, s a javítást aláírással és a rendőrhatóság körbélyegzőjével

 kell ellátni.

36. Más rendőrkapitányság területére költözés esetén az új lakás 
szerinti rendőrkapitányság -  a kérelem és az előző engedély 
bevonása mellett -  új állandó engedéllyel látja el a 14 éven 
felüli, kiskorú állampolgárokat.

III.

IDEIGLENES HATÁRSÁV ENGEDÉLYEK

Az ideiglenes határsáv engedélyek kiadásának általános
szabályai

37. Az ideiglenes engedély kiállítható:
-  egyszeri és többszöri belépésre (esetleg több napi tartózko

dásra) legfeljebb 90 napi érvényességgel;
-  többszöri belépésre, legfeljebb egy évi érvényességgel.
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38. Ideiglenes határsáv engedély kiadására illetékes szervek:

a) Magánügyben (rokon, ismerős látogatása, közúti határátkelő-
helyre történő kísérés, fogadás, gépkocsi átvétel céljából, stb.):

-  az állandó vagy ideiglenes lakóhely szerint illetékes rend
őrkapitányság;

-  a határsávban lakó személy részére más megye határsáv
jába történő belépéshez a lakóhely szerint illetékes rend
őrkapitányság, illetve határőrkerület vagy alegységpa
rancsnok.

b) Hivatalos ügyben (kiküldetés, szolgálati feladatok ellátása,
munkavégzés céljából):

-  a munkáltató szerv telephelye szerint illetékes rendőrka
pitányság;

-  Győr-Sopron, Vas megye határsávi járásaiban és Sopron, 
Kőszeg városban települt szervek dolgozói részére a terü
letileg illetékes járási, városi rendőrkapitányság, illetve 
határőr kerületparancsnokság és alegységparancsnok;

-  a nem határsávi megyék és Budapest területén lévő intéz
mények, vállalatok, stb. részére a telephely szerint illeté
kes járási (városi, városi kerületi) rendőrkapitányság és 
a Határőrség Országos Parancsnokság;

-  a határsávban magán célból munkát végzők részére a 
lakóhely szerint illetékes határőr kerületparancsnokság, 
alegységparancsnok, illetve a járási, városi rendőrkapi
tányság.

39. Külföldi állampolgárok részére határsáv engedélyt a KEOKH 
szervei adnak.

40. A főközlekedési utaknak a határsávba eső szakaszán a határ 
átlépésére jogosító útiokmány birtokában a magyar, illetve a 
külföldi állampolgárok részére külön engedély nem szükséges.

41. Vándoriparosok, mutatványosok részére, valamint turisztika 
céljából egyéni határsáv engedély kiadását -  indokolt esetben

-  az engedély kiadására jogosult szerv vezetője engedélyezheti.
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Ideiglenes határsáv engedély kérelem benyújtása 
és az engedély kiadása magánügyben

42. Magánügyben a kérelmet a rendszeresített NR 2304 sz. kérelem 
nyomtatványon a szándékolt utazás megkezdése előtt 5 nappal 
kell az állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon 
(illetve a határőrizeti szervnél) benyújtani.

43. A kérelemben feltüntetett adatokat a személyi igazolvány ada
taival egyeztetni kell. A kérelem csak akkor fogadható el, ha 
abban a látogatni kívánt személy neve, valamint pontos címe 
fel van tüntetve.

44. A határsáv engedély postán is kézbesíthető. Ebben az esetben 
a kérelmező megcímzett és megfelelő ajánlási címletű bélyeggel 
ellátott borítékot is köteles benyújtani.

Ideiglenes határsáv engedély kiadása 18 éven aluli 
állampolgárok részére

45. Magánügyben 18 éven aluli állampolgárok részére csak a szülő 
(törvényes képviselő) beleegyező nyilatkozatának benyújtása 
mellett lehet határsáv engedélyt kiadni. A nyilatkozatot a lakó- 
nyilvántartókönyv vezetőjének is alá kell írni annak igazolása
ként, hogy azt a szülő (törvényes képviselő) írta alá.
Szülői nyilatkozat hivatalos kiküldetés esetén nem szükséges.
A 14 éven felüli -  személyi igazolvánnyal nem rendelkező -  
személyek részére kiadott ideiglenes engedélyeket fényképpel 
kell ellátni.

Ideiglenes határsáv engedély kérelem benyújtása 
és az engedély kiadása hivatalos ügyben

46. A legfeljebb egy évig érvényes, egyszeri vagy többszöri belépés
re jogosító engedélyt hivatalos ügyben a kiküldetést elrendelő 
szerv, vállalat, intézmény kérelme alapján adják ki az illetékes 
szervek.

47. Hivatalos ügyben a kérelem aláírására a kiküldetést elrendelő 
szerv, intézmény, vállalat felelős vezetője vagy megbízott he
lyettese jogosult.
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A kérelem benyújtását és a kiállított engedély átvételét a ké
relmező intézmény alkalmazottja is eszközölheti.

48. A határsáv engedély átvételét a kérelem külső oldalán aláírással 
kell elismertetni.

Az ideiglenes határsáv engedélyek fajtái 
és az ezekkel történő belépés

49. A határsáv engedélyek céljára az alábbi nyomtatványok szolgál
nak:
a) egyszeri vagy többszöri belépésre jogosító 

z ö l d  s á v o s  NR 2310 rsz.,

b) egyszeri vagy többszöri belépésre jogosító
p i r o s  s á v o s  NR 2311 rsz. engedély nyomtatvány

50. A lakott helységekbe érvényes ideiglenes határsáv engedélyek 
csak az abban feltüntetett helység területén való tartózkodásra 
jogosítanak. A lakott helységeken kívüli határsávba történő be
lépéshez külön ideiglenes engedély szükséges.

51. A zöld sávos engedély az engedélyben feltüntetett határsávi te
rületre csak ugyanazon be-, illetve kiléptető helyen való közle
kedésre jogosít.

52. A piros sávos engedéllyel rendelkező személy az engedélyezett 
határsávi területre bármelyik be- és kiléptető helyen közleked
het.

Ilyen engedély adható:
-  Győr-Sopron és Vas megye szervei, megyei szintű ellenőrzést 

végrehajtó tagjai;
-  állami gazdaságok és üzemegységek vezetői, brigádvezetői;
-  termelőszövetkezeti elnökök, agronómusok, brigádvezetők, 

körzetvezető erdészek;
-  községi tanács vb elnöke, elnök-helyettesei, titkárai és a 

községi tanács azon vezetői részére, akiknek munkaköre több 
beléptető helyen történő közlekedést igényel;

-  és akik részére a fentieken kívül a határőr kerületparancsnok 
és alegységparancsnok, illetve a területileg illetékes rendőr
kapitányság munkakörüknél fogva indokoltnak tartja.
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53. A határsáv engedélyeket kérő személyeket a helyi (Budapesten 
a BM II/I- 5.) nyilvántartásban kell priorálni.
A kérelmezőket a helyi politikai és bűnügyi szerveknél is ellen
őrizni kell, hogy nem állnak-e operatív feldolgozás, illetve eljá
rás alatt.
A határőrség szerveihez benyújtott kérelmek ügyében a priorá
lást a határőrség felderítő szerve útján kell eszközölni.

54. Azokat a kérelmezőket, akik a rendőrkapitányság működési te
rületén ideiglenes lakással rendelkeznek, az állandó lakóhelyük 
szerinti rendőrkapitányságon, vagy a BM II/I- 5. Osztály nyil
vántartásában is priorálni kell.
A priorálás elvégzését a priorálást végzőnek kézjegyével kell a 
kérelmen igazolni.

Az ideiglenes engedélyek kiállítása és nyilvántartása

55. Az ideiglenes határsáv engedélyt -  az engedély nyomtatvány 
adatainak megfelelően -  írógéppel (vagy tintával nyomtatott 
betűkkel) kell kiállítani. Az „érvényes” rovatba a határsávi te
rület vagy lakott hely pontos címét, látogatás esetén a látogatni 
kívánt személy nevének feltüntetésével kell bejegyezni.
A kérelmezővel együtt utazó -  személyi igazolvánnyal nem ren
delkező -  14 éven felüli személyeket is külön-külön határsáv 
engedéllyel kell ellátni. Ezért a kérelem benyújtását minden 
személy tekintetében meg kell követelni.
Az engedélyt aláírás után a rendőrhatóság, illetve a határőrizeti 
szerv körbélyegzőjével kell ellátni.

56. A tévesen kiállított engedélyen javítást, átütést, kiigazítást esz
közölni nem lehet. Az ilyen engedélyt rontottként kell kezelni, 
s a III. sz. nyilvántartókönyvbe a „RONTOTT” szöveget be kell 
vezetni.

57. A kiadott vagy postán megküldött engedélyt -  az adatoknak 
megfelelően -  a III. sz. nyilvántartó könyvbe kell bevezetni.

58. A kérelmeket növekvő számsorrendben a kiadást követő év de
cember 31-ig kell megőrizni és egyéb irattári anyagokkal kell 
selejtezni.
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59. A kiadott ideiglenes határsáv engedélyt be kell vonni, ha:

a) az engedély kiadásának indokai megszűntek,

b) tulajdonosa a 9. pontban felsorolt kizáró okok valamelyike 
alá esik,

c) bevonását rendőri, politikai vagy határőrizeti szervek írásban 
kérik az engedélyt kiadó szervtől.

60. A bevont, továbbá a rontott engedélyeket a kérelmekhez csa
tolva kell kezelni, az irattári anyagok selejtezéséig.

Csoportos határsáv engedélyek

61. Csoportos ideiglenes határsáv engedélyt 5 vagy ennél több -  
együtt és egy helyre utazó -  személy részére lehet kiadni.

62. A csoportos határsáv engedély iránti kérelmet, melynek tartal
maznia kell az utazásban résztvevők személyi adatait (név -  
asszonyoknál leánykori név is -  születési hely, év, hó, nap, any
ja leánykori neve, személyi igazolvány sorozata, száma), a ké
relmező szerv szerint illetékes rendőrkapitányságon kell, a szán
dékolt utazás előtt 21 nappal, benyújtani.

Kivételes  esetben a nyugati viszonylatú határőr kerületek pa
rancsnokai is kiadhatnak csoportos engedélyt a működési terü
letükre.

63. A járási (városi, városi kerületi) kapitányságok a csoportos ha
társáv engedélyt csak a BM II/II- 3. Osztály előzetes hozzájá
rulásával adhatják ki. Az engedély kiadásáról az illetékes határ
őr kerületparancsnokságot a csoport érkezése előtt 5 nappal ér
tesíteni kell.

Az engedély a határsávi hely pontos megjelölésén kívül a 62. 
pontban szereplő adatokat tartalmazza.

64. A kérelemben felsorolt személyeket a helyi bűnügyi és operatív 
nyilvántartásban (ideiglenes lakosokat a BM I I / I - 5. Osztályon) 
priorálni kell.
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IV.

JOGORVOSLAT AZ ENGEDÉLY KÉRELMEK ELUTASÍTÁSA
ESETÉN

65. Az állandó vagy ideiglenes határsáv kérelmek elutasítása esetén 
hozott határozatot a kérelmezőnek kézbesíttetni kell. Az eluta
sító határozat ellen, a kézhezvételtől számított 15 napon belül -  
30 (harminc) forint illetékbélyeggel ellátott -  egyfokú fellebbe
zésnek van helye.
A fellebbezést annál a szervnél kell előterjeszteni, amelyik az el
utasító határozatot hozta. A fellebbezési kérelmeket a területi
leg illetékes rendőrfőkapitányság bírálja el.

66. A fellebbezést iktatás után a véleményezéssel ellátva, az előz
ménnyel együtt kell a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság
hoz felterjeszteni.
A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság az I. fokú határoza
tot az 1957. évi IV. tv. 51. §. (1) bekezdés alapján helybenhagy
hatja, megsemmisítheti vagy megváltoztathatja.
A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság a fellebbezés ügyé
ben -  az átvételtől számított 15 napon belül -  határozattal dönt.
Amennyiben a kérelem a jelen utasítás 9. pontja alapján kerül 
elutasításra, a határozatban „kérelme rendészeti szempontból 
nem teljesíthető” indokolást kell alkalmazni.

67. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság határozata ellen csak 
panasznak van helye.

V.

A HATÁRSÁV RENDJÉNEK ELLENŐRZÉSE

68. A határőrség szervei a határvonaltól számított 15- 20 km-es 
mélységben -  a határőrizeti szabályzatban rögzített mélységi 
határőrzés elvei szerint -  nyílt katonai és felderítő tevékeny
séget folytatnak.
A nyugati határszakasz őrizetének biztonsága az ott szolgálatot 
teljesítő BM szervek és beosztottaik feszes együttműködését
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igényli. A határövezet megszüntetése fokozottabb feladatokat 
ró a határőrség, a rendőri és operatív szervek állományára. En
nek megfelelően 1969. április 15-ig vizsgálják felül az együttmű
ködési terveket, koordinálják a feladatokat és tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket.

69. Azokat a személyeket, akik a határsávvá nyilvánított területre 
érvényes engedély nélkül belépnek vagy ott tartózkodnak, a 
legközelebbi határőr, illetve rendőrőrsre elő kell állítani és elle
nük -  amennyiben a Btk. 202- 204. §-ba ütköző vagy más bűn
tett elkövetésének gyanúja nem áll fenn -  a 17/1968. (IV. 14.) 
számú kormányrendelet 8. § (2) bekezdés alapján szabálysértés 
miatt el kell járni. Nevezetteket -  a bűntett miatt őrizetbe vet
tek kivételével -  a 003/1965. számú belügyminiszteri utasítás 
rendelkezése szerint, figyelmeztetéssel egyidejűleg a határsávból 
el kell távolítani.

A határőrizeti szervek a szabálysértési eljárás lefolytatását a te
rületileg illetékes járási (városi) rendőrkapitányságnál kezdemé
nyezzék.

70. A határőrség nyílt katonai erőkkel történő vonat és autóbusz 
ellenőrzését, továbbá a tartalék alegységek által végrehajtott 
nyílt okmányellenőrzést 1969. május 1-ig fokozatosan meg kell 
szüntetni.

A vonatellenőrző szakaszok sorozott állományát a továbbiakban 
polgári vagy egyenruhában, a segédoperatív állomány mellett 
ellenőrzési, kísérési, biztosítási feladatokra, az előállítottak őri
zetére és kísérésére kell felhasználni.

A határőrség sorozott állományú beosztottaiból -  esetenként a 
kerületparancsnokok elhatározásának megfelelően -  polgári 
ruhában autóbuszok és vonatok ellenőrzésére járőröket kell al
kalmazni.

A nyílt katonai ellenőrzés megszüntetése után továbbra is ellen
őrzés alatt kell tartani az összes eddig ellenőrzött vonat és autó
busz járatokat, a segédoperatív erők és a polgári ruhában szol
gálatot teljesítő sorozott állományúak által.

71. A közúti határátkelőhelyek fokozottabb biztosítására, a gépjár
művek felhasználásával megkísérelt erőszakos kitörések meg
akadályozására a határőrség országos parancsnoka tegye meg a 
szükséges megelőző intézkedéseket.
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VI.

ANYAGI ELLÁTÁS

72. A határsáv engedély nyomtatványok és a határsáv engedély bé
lyegzők szigorú számadású anyagok, azokat páncél- vagy lemez- 
szekrényben kell tartani.

73. A határsáv engedély és egyéb határsáv nyomtatványokat
a) a rendőri szervek a megyei (budapesti) rendőrfőkapitánysá

gok anyagi osztályán,
b) a határőrizeti szervek a határőr kerületparancsnokságok 

pénzügyi-anyagi főnökségén,
keresztül a BM I. Főcsoportfőnökségtől igényeljék.

74. „HATÁRSÁV” szövegű gumibélyegzők elhasználódás esetén való 
pótlásáról -  a megyei II/II- 3. Osztály igénylése alapján a -  
BM II/II- 3. Osztály gondoskodik.

75. A járási, városi (városi kerületi) rendőrkapitányságokat ideigle
nes határsáv engedély nyomtatvánnyal a megyei (budapesti) 
rendőrfőkapitányság II/II- 3. Osztálya látja el. A felvételezett 
engedélyeket emelkedő számsorrendben a III. számú nyilván
tartó könyvbe kell bevezetni.

VII.

Át m e n e t i  é s  z á r ó  r e n d e l k e z é s e k

76. A kiadott ideiglenes határövezeti 1. számú bélyegzős, valamint 
a 14- 16 éves állampolgárok állandó engedélyére vonatkozó nyil
vántartásokat 1969. július 31-el le kell zárni.
A továbbiakban kiadásra kerülő ideiglenes határsáv engedélyek 
vezetésére a III. számú nyilvántartó könyvben új oldalt kell 
nyitni.

77. A határsávban állandó bejelentett lakással rendelkező állampol
gárok személyi igazolványát az állandó engedélyt jelző „HA
TÁRSÁV” szövegű bélyegzéssel, valamint a 14. éven felüli -
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személyi igazolvánnyal nem rendelkező állampolgárokat -  az 
utasításban meghatározott állandó határsáv engedéllyel 1969. 
július 31-ig kell ellátni.

Jelen utasítás 1969. május 1. napján lép hatályba.

A BM Határőrség Országos parancsnoka és a BM II/II. csoportfő
nöke a határövezet megszüntetésével és a határsáv létesítésével kap
csolatos problémákat és javaslatokat 1969. október 31-ig összegezze 
és terjessze fel.

A jelen utasítás megjelenésével a 0014/1964. és a 0032/1964. számú 
miniszterhelyettesi utasítás hatályát veszti.

KŐRÖSI GYÖRGY s. k., NÉMETI JÓZSEF s. k.,
r. vezérőrnagy r. vezérőrnagy

belügyminiszterhelyettes belügyminiszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak, 
Kapják: Elosztó szerint,
Készült: 1000 példányban.
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1. sz. m e llék le t

HA T Á R S Á V !
ENGEDÉLY NÉLKÜL

BELÉPNI TILOS!
Megjegyzés: -  méret 60x45 cm

-  „Határsáv” és a „Belépni tilos” szöveg piros színnel a többi fekete színnel írandó!
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Kim utatás 2-számú melléklet
a határsávban levő településekről (nyugati viszonylat)

A határsávban levő település 
közigazgatás tekintetében hová tartozik

A határsávban levő községek, község részek, tanyák  
és azok házszámai

Meqye Járás Város, község
Önálló tanáccsal 

rendelkező 
községek

Község részek 
(Szőlőhegyek, 

tanyák)
Utca, házszám

G
yő

r-
So

pr
on

m
os

on
m

ag
ya

ró
vá

ri

Hegyeshalom

Sági-tanya 0181 HRSZ

139. sz. vasúti 
őrház

0162 HRSZ

Csák-tanya 0112 HRSZ

Börzsei-tanya 0118/3 HRSZ

Várbalog Albertkázm ér-
puszta

Önálló házszámok A lbertkázm érpuszta 
utcái szerint.

ka
pu

vá
ri K apuvár Rókatói (Patyi 

erdész) őrház
0433 HRSZ

Fertőd Tőzeggyártelep Önálló házszámok 1-től kezdődően

Sarród Mexikópuszta Önálló házszámok 1-től kezdődően

Sopron 
(járási jogú 
város)

Sopronpuszta 01003/1 HRSZ

Nyugat m ajor 
(Dózsamajor

Újsor 1- 6 , Régi sor 1- 8, 
Belső sor 1- 4 .

Táncsicsm ajor 0817 HRSZ

B rennbergbánya Önálló házszámok 1-től kezdődően

H erm esbánya Óherm es telep 2- 6, Újherm es 1- 15.

soproni Fertőrákos P iuszpuszta 01003/1 HRSZ
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V
a

s

sz
om

ba
th

el
yi

Horvátzsidány Ómold (ktk) Önálló házszámok a község u tcái szerint

Felsőcsatár Szőlőhegy 148, 150, 152, 153- 155, 157- 160, 162- 164

Vaskeresztes Szőlőhegy 132, 134, 137, 138, 140, 142, 144, 151, 155

Pornóapáti
Pornóapáti
(ötk.)

Horvátlövő (ktk) Önálló házszámok a község u tcái szerint

Szentpéterfa 
Szentpéterfa
(ötk.)

Csencsiberek mj. I. II . sz. épülettöm b
kö

rm
en

di

P inkam indszent Pinkam indszent
(ötk.)

Vasalja Vasalja
(ötk.)

M agyarnádalja (ktk) Rákóczi ú t 1- 34, Petőfi Sándor u. 1- 46.

Kem estaródfa Kem estaródfa
(ötk.)

sz
en

tg
ot

th
ár

di

Vasszentm ihály Nemesmedves (ktk) Önálló házszám ok a község u tcái szerint

Rönök Szentim re
település

129, 130, 154- 156, 156- 162, 164

Rábafüzes
A község egyes 
részel

Leventehegy 1- 4., 7, 10- 12. Csókahegy 
1- 3, 5. A lkotm ány ú t 90, 96 , 98, 100, 
102, 104. Jakabháza kishegy 30, 31.

Alsószölnök Község részek Lakatosdomb 82, Erőm űtelep 136.

Felsőszölnök Felsószölnök
(ötk.)

1- 177, 180- 196, 203- 212, 227- 286.

Kétvölgy 1- 24, 30- 45, 47, 49- 83-ig.

A pátistvánfalva I., Fő u tca 32- 36. 36/a. 37- 38. 40- 44.

Orfalu 1 - 53-ig a teljes község.
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