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4. Élelem:
két napi hideg élelem 
nescafé, filteres tea 
dobozos gyümölcslé
5. Gyógyászati segédeszközök
6. Iratok:
hozzátartozók levele, fényképek, bírósági peres és nem 

peres ügyben keletkezett iratok, határozatok, saját ügyé
ben keletkezett iratok.

7. Személyes tárgyak: 
karikagyűrű 
karóra 
fülbevaló 
nyaklánc
mandzsettagomb, nyakkendő csipesz 
elemes TV 
zsebrádió 
hajcsatok, hajpántok, karkötők

Utasítás

A belügyminiszter 
26/1990. (Bk. 6.) BM 

utasítása
a Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Kun Béla 
Zászlósképző Iskola elnevezésének megváltoztatásáról

A Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Kun Bé
la Zászlóképző Iskola elnevezésének megváltoztatása ér
dekében kiadom az alábbi utasítást:

1. A Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Kun 
Béla Zászlósképző Iskola elnevezése Rcndőrzászlós-kép- 
ző Iskola.

2. Ez az utasítás a kiadás napján lép hatályba, ezzel egy
idejűleg a 32/1977. belügyminiszteri parancs hatályát vesz
ti. Az utasítást a személyi állománnyal ismertetni kell.

Dr. Gál Zoltán s. k., 
belügyminisztériumi államtitkár

A tanácsi 
és a rendőri szervezet hírei

KINEVEZÉSEK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke kinevezte - 
hazánk nemzeti ünnepe alkalmából

ALTÁBORNAGGYÁ

dr. Ilcsik Sándor rendőr vezérőrnagyot

VEZÉRŐRNAGGYÁ

Dr. Láposi Lőrinc rendőr ezredest
Nováky Balázs határőr ezredest
dr. Tóth Antal rendőr ezredest

A Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke kitüntette:

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ARANYKOSZORÚVAL 
DÍSZÍTETT CSILLAGRENDJÉVEL ”

Bohár János rendőr ezredest 

„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KARDOKKAL 
DÍSZÍTETT CSILLAGRENDJÉVEL "

Székely János határőr vezérőrnagyot

„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
CSILLAGRENDJÉVEL''

Dr. Agud Károlyt, a kecskeméti Megyei-városi Tanács 
osztályvezetőjét

Dr. Aszódi Imrét, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Rendelőintézet nyugalmazott főorvosát

Búzás Lászlót, az Encsi Városi Tanács nyugalmazott el
nökhelyettesét

Bolcsik Zoltán rendőr főhadnagyot
Csányi Sándort, a Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vál

lalat igazgatóját
Fekete Jánost, a Komló Városi Népi Ellenőrzési Bizott

ság nyugalmazott elnökét
Kopka Jánost, a Kelet-Magyarország című napilap fő

szerkesztőjét
dr. Mestyán Rudolfot, a Bajai Városi Tanács Kórház fő

orvosát
Morber Jánosi, a Komlói Városi Tanács nyugalmazott 

tanácselnökét
Petényi József rendőr törzszászlóst
dr. Pető Árpádot, a Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház 

és Rendelőintézet igazgató-főorvos helyettesét

A Magyar Köztársaság belügyminisztériumi államtitká
ra:

Kinevezte:

HATÁRŐR EZREDESSÉ

Joó Gábor határőr alezredest a BM Határőrség Zalae
gerszegi kerület parancsnokát

dr. Zándoki Géza határőrorvos alezredest a BM HŐR 
Pénzügyi Anyagi Főnökség, Egészségügyi Osztály vezető
jét

TŰZOLTÓ EZREDESSÉ

dr. Bleszity János tü. alezredest, a BM Tűzoltóság Orszá
gos parancsnok-helyettesét

Török Béla tü. alezredest a Baranya Megyei Tűzoltópa
rancsnokot

RENDŐR EZREDESSÉ

Bátorfy György rendőr alezredest, a Tolna Megyei RFK 
közbiztonsági helyettesét

dr. Darázs Ferenc rendőr alezredest, a BM Oktatási Köz- 
művelődési Csoportfőnők-helyettest
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e) saját ruházatának viselésére;
f) a mellékletben felsorolt személyes tárgyak, tisztálkodási 

és szükségleti cikkek, gyógyszerek és gyógyászati segéd
eszközök magánál tartására, az élelmezés saját költségén tör
ténő kiegészítésére. Vásárlásra a látogatóját, illetve a védő
jét kérheti meg, ezek hiányában - a letéti pénzének terhére 
- a fogva tartó szerv által kijelölt személy bízható meg. A le
téti pénzből történő vásárlást írásban kell kérnie;

g) kérésének, panaszának, közérdekű bejelentésének - 
szóban vagy írásban történő - előterjesztésére. Az előter
jesztést - jellegétől függően - az ügy előadójához, a fog
va tartásért felelőshöz, illetve a fogva tartást elrendelőhöz 
továbbítják;

h) a fogva tartásért felelős engedélyével - fokozott őr
zés mellett - a hozzátartozójának házasságkötésén való 
részvételre, illetőleg arra, hogy súlyos beteg hozzátartozó
ját meglátogassa;

i) a rendőrség épületében házasságot kötni.

3. §
A büntetésvégrehajtási intézetből ideiglenes jelleggel 

rendőrségi fogdában elhelyezett személy jogaira az elítél
tekre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

4. §
A fogva tartásért felelős rendőri szerv a saját költségé

re a fogva tartottak részére biztosítja:
a) az elhelyezés feltételeit: a fogdái, amely hosszabb em

beri tartózkodás céljára kialakított és berendezett épület 
vagy épületrész, ezen belül a zárkát, amely egy fogva tar
tott részére legalább 10 légköbmétert biztosít;

b) szükség esetén az időjárásnak megfelelő ruházatot;
c) a napi háromszori étkezést, melynek Joule értéke 

10.900, illetve fiatalkorúak esetében 15.000, ebből két eset
ben meleg ételt, orvosi javaslatra diétás élelmezést, terhes nő 
részére a terhesség 20. hetétől naponta 0,5 1 tejet;

d) a személyi felszerelést: befogadáskor műanyag-tálat, 
-kést, -villát, -kanalat, -ivópoharat, tiszta paplanhuzatot, 
lepedőt és takarói, laticel derékaljat. A saját eszközök hi
ányában - egyszeri ellátásként - két törülközőt, hálóin
get, egy pár gumipapucsot, csere, illetve pótruházatot, 
mosdószappant, egészségügyi papírt, vattát, tampont, fog
kefét, fogkrémet, félpengés borotvát, borotva habot;

e) a személyi felszerelésként kiadott paplanhuzat, lepe
dő, hálóing és a törülközők hetenkénti cseréjét;

f) az egészségügyi ellátást. A gyógyászati segédeszközök 
beszerzése, illetve javításának költsége a fogva tartottat ter
heli. Ha a gyógyászati segédeszköz kiadása vagy javítása a fog
va tartás ideje alatt elszenvedett baleset vagy sérülés követ
keztében szükséges - orvosi javaslatra - a fogva tartásért 
felelős rendőri szerv a saját költségére gondoskodik;

g) a tisztálkodás lehetőségét: a folyamatos melegvíz el- 
látást, a napi zuhanyozást, havonta hajvágást;

h) naponta legalább 30 percig a szabad levegőn való tar
tózkodást.

5. §
(1) A fogva tartott az őrzés biztonsága, a fogda rendjé

nek megtartása érdekében köteles:
a) olyan magatartást tanúsítani, amely a többi fogva tar

tott jogait nem sérti, nyugalmát nem zavarja;
b) a napirendben előírtakat betartani;
c) a fogda berendezési és felszerelési tárgyait megóvni, az. 

általa használt helyiségek tisztántartásában közreműködni;

d) a személyét érintő intézkedéseknek (orvosi vizsgálat 
és kezelés, ruházat átvizsgálása, zárka ellenőrzés) magát 
alávetni;

e) a ruházat átvizsgálást és a birtokában nem tartható 
tárgyak elvételét tűrni;

/) a fogdaszolgálatot ellátók, ellenőrzését végzők utasí
tásainak eleget tenni.

(2) A fogva tartás ideje alatt a fogva tartottnak az álta
la okozott kárt meg kell térítenie.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a 
fogva tartott szóban figyelmeztethető, illetőleg vele szem
ben fegyelmi fenyítésként feddés, legfeljebb 20 nap magán
elzárás alkalmazható. A magánelzárást büntetésvégrehaj
tási intézetben - a nyomozás befejezése után - kell vég
rehajtani. A terhes nővel szemben a magánelzárás nem al
kalmazható.

(4) Súlyosabb rendzavarás megszüntetése, ellenszegü
lés megtörése, támadás elhárítása céljából a rendőrség a 
részére biztosított kényszerítő eszközöket alkalmazza.

(5) A fogva tartott jutalmazására az 1979. évi 11. tör
vényerejű rendelet 120. §-a az irányadó.

6. §
Ez a rendelet 1990. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Gál Zoltán s. k., 
belügyminisztériumi államtitkár

Melléklet a 11/1990. (II. 18.) BM rendelethez

A fogva tartottak az alábbi használati tárgyakat 
tarthatják maguknál

1. Tisztálkodási eszközök:
mosdószappan, tartóval
hajmosó sampon
hintőpor
izzadásgátló szerek (spray kivételével)
körömvágó csipesz, körömkefe
fogkefe, fogkrém, szájvíz
fésű, zsebtükör, hajkefe
ún. félpengés borotva
timsó (vérzéscsillapító)
ruhakefe
cipőápoló szerek
kéz- és arcápoló krém
törülköző, szivacs 
mosópor
zsebkendő, papírzsebkendő, papírszalvéta 
egészségügyi vatta (tampon) 
zuhanysapka

2. Szükségleti cikkek:
szemüveg, tok
cigaretta
gyufa, öngyújtó
varrótű, cérna, gombok
nylon zacskó, papírtasakok

3. írószerek:
ceruza, golyóstoll, betét
törlőgumi
levélpapírok, borítékok, bélyegek
füzet
továbbá: toló, lottó szelvény, könyvek, napi-, heti lapok 

és folyóiratok
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