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Intézkedés
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Miniszteri rendelet

A Közlekedés- és postaügyi 
miniszter 

2/1977. (V. 27.) KPM számú 
r e n d e l e t e

egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről

1. §
A m ellékletben felsorolt m iniszteri rendelete

ket -  az ügykörüket érintő kérdésekben az ér
dekelt m iniszterekkel egyetértésben -  hatályon 
kívül helyezem.

2 . §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály
ba.

Dr. Ábrahám Kálmán s. k .,
közlekedés- és postaügyi m inisztérium i 

á llam titkár

Melléklet a 2/1977. (V. 27.) KPM számú 
rendelethez

A géperejű bérkocsivállalatok üzemének kor
látozásáról szóló 19 300/1947. (V. 17.) Közl. M. 
számú rendelet.
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A kivándorlók ingóságainak szállítmányozásá
ról szóló 17/300 1949. (III. 29.) Közl . M. számú 
rendelet.

A csónakkölcsönzői iparigazolványok felül
vizsgálatáról szóló 7740- VIII/192/1951. (VI. 28.) 
KPM számú rendelet.

A gőzmozdonyvontatású vasutak és gőzhajó
zási vállalatok működésével kapcsolatos t űztáv
latról szóló 1/1956. (IV. 4.) KPM számú rendelet.

A tűzveszélyes folyadékok közúti szállításá
ról szóló 1/1972. (I. 22.) KPM - BM számú együt
tes rendelet.

Miniszteri utasítás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

6/1977. (BK 7.) számú HK 12/92 

BM ut. utasítása
a feltételes szabadságra bocsátás egyes 

kérdéseiről szóló 11/1973. (XII. 30.) IM számú
rendelet v é grehajtásával kapcsolatos 

rendőri feladatokról

A feltételes szabadságra bocsátott jelentkezé
sével és ellenőrzésével kapcsolatos rendőri fel
adatok egységes végrehajtása érdekében ki
adom az alábbi

u t a s í t á s t  :

1. A büntetésvégrehajtási intézetből fe lté te
les szabadságra bocsátott elítélt (a továbbiakban: 
elítélt) ügyeinek intézése, ellenőrzésük megszer
vezése a járási, városi és járási, városi, kerületi 
rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozik.

2. Az elítélt állandó lakhelye szerint illetékes 
rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály, 
alosztály (a továbbiakban együtt: osztály)

a) az elítélt személyi igazolványába bejegyzi 
a feltételes szabadságra bocsátás tényét;

b) kiadja az elítélt személyi igazolványát;
c) figyelőzési feladatot ha jt végre;
d) írásban értesíti a bűnügyi osztályt, alosz

tályt (a továbbiakban együtt: osztály) az elítélt 
anyakönyvi adatainak, lakcímének megváltozá
sáról, elhalálozásáról.

3. Az elítélt állandó lakóhelye szerint illeté
kes rendőrkapitányság bűnügyi osztálya köte
les:

a) az elítélt " Szabadulás igazolás”-á t (továb
biakban: igazolás) jelentkezésekor láttam ozni;

b) az elítéltet kioktatni arra, hogy törvény- 
tisztelő m agatartást tanúsítson, az igazolásban 
és m ellékletében feltün te te tt általános és külön 
m agatartási szabályokat tartsa  be;

c) az elítélttel közölni, hogy jelentkezési kö
telezettségének mikor, hol és kinél tegyen ele
get;

d) az elítélt rendszeres és alapos ellenőrzésé
ről önállóan, vagy az illetékes közrendvédelm i 
szerv bevonásával intézkedni;

e) ha az ellenőrzést saját hatáskörében tartja , 
az elítélt életm ódját, a m agatartási szabályok 
m egtartását havonta legalább egy alkalomm al 
lakó- és m unkahelyén ellenőrizni, az ellenőrzés 
időpontját a nyilvántartási kartonra  rávezetni;

f) indokolt esetben az elítélt lakóhelyének 
m egváltoztatásához előzetesen írásban hozzájá
rulni;

g) am ennyiben különösen indokolt, írásbeli 
engedélyt adni, hogy az elítélt az állandó lakó
helyén kívül m unkát vállalhasson, e célból oda 
és vissza utazhasson, a tartózkodási hely sze
rin t illetékes rendőrkapitányság bűnügyi osz
tályához írt á tira t ú tján  az elítélt ellenőrzésének 
megszervezéséről intézkedni, illetve m agatar
tásáról havonta tájékoztatást kérni;

h) ha a feltételes szabadság tartam ából lega
lább egy év eltelt, megvizsgálni, hogy az elítélt 
érdem es-e az előírt kötelezettségek enyhítésére, 
továbbá, hogy ellenőrzésére ne havonta, hanem  
ritkább időközönként kerüljön sor;

i) észrevételt tenni, ha az általános m agatar
tási szabályok eseti és kisebb súlyú megszegé
sét észleli;

j) az elítélt állandó lakóhelye szerint illetékes 
közrendvédelmi szervet írásban értesíteni az el
ítélt ügyében te tt intézkedéseiről.

4. Ha az elítélt a szabadon bocsátásától szá
m ított negyvennyolc órán belül nem jelen tke
zik személyi igazolványának átvétele, illetve öt 
napon belül igazolásának láttam ozása céljából, 
az állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrka
pitányság a „Rendőrség Körözési M unkájának 
Szabályzata” alapján e ltűn tkénti körözését ren 
deli el, egyidejűleg a feltételes szabadságra bo
csátás m egszüntetését kezdeményezi.

5. A közrendvédelm i osztály, alosztály, őrs (a 
továbbiakban együtt: közrendvédelm i szerv)

a) a bűnügyi osztálytól érkezett ny ilván tar
tási karton alapján gondoskodik, az elítélt je
lentkeztetéséről és ellenőrzéséről;

b) az elítélt jelentkezésekor az igazolását lát
tamozza;

c) ellenőrzi az utasítás 6. pontjában m egha
tározott feladatok végrehajtását;

d) az ellenőrzés alapján készített jelentést 
vagy javaslatot elbírálja és a bűnügyi osztály
nak továbbítja.

6. A körzeti m egbízott feladatai:
a) az elítélt jelentkezésekor az igazolását lát

tamozza;

b) az elítélt életm ódját és a m agatartási sza
bályok m egtartását szükség szerint -  legalább
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havonta egy alkalommal -  lakására lakókör
nyezetében és a m unkahelyén ellenőrzi;

c) am ennyiben az ellenőrzései során a m aga
tartási szabályok m egsértését nem észleli, az el
lenőrzés időpontját a kihelyezett körzeti meg
bízott a KMB N yilvántartási Könyvbe, a rendőri 
szervnél szolgálatot teljesítő körzeti m egbízott 
a nyilvántartási kartonra vezeti;

d) az elítélt m agatartásától függően írásban 
javaslatot tesz az előírt kötelezettségek enyhí
tésére. 

7. Eljárás a m agatartási szabályok megszegése 
esetén.

a) Am ennyiben az ellenőrzést végző rendőri 
szerv eljárása során a m agatartási szabályok 
megszegését észleli, két példányban jelentést 
készít -  az utasítás m elléklete szerint -  m ely
ben javaslatot tesz a szükségessé vált intézke
désre és megjelöli, illetve mellékeli a m agatar
tási szabályok megszegésének bizonyítékait;

b) a döntésre jogosult parancsnok a hozzá ér
kezett jelentést értékeli, ennek alapján:

-  am ennyiben a m agatartási szabályok, eseti, 
kisebb súlyú megszegését észleli, amely nem 
teszi indokolttá a feltételes szabadságra bocsá
tás m egszüntetésének kezdem ényezését -  rend
őrhatósági figyelm eztetést alkalmaz;

-  ha az elítélt a hatóság elől elrejtőzött vagy 
elrejtőzésétől alaposan tartan i lehet, a 39/1974. 
(XI. 1.) MT sz. rendelet alapján őrizetbevételt 
rendel el és a keletkezett iratok, bizonyítékok 
egyidejű megküldésével az elítéltet a lakóhelye 
vagy a tartózkodási helye szerint illetékes fő
ügyészségre állíttatja  elő;

-  am ennyiben az őrizetbevétel alkalmazása 
nem  indokolt, soron kívül az illetékes főügyész
séghez fordul és a feltételes szabadságra bocsá
tás m egszüntetését kezdeményezi;

-  ha m egállapítható, hogy az elítélt a jelent
kezési kötelezettségének nem te tt eleget, laká
sán vagy m unkahelyén huzamosabb idő óta nem 
található fel, e ltűntkénti körözés elrendeléséről 
intézkedik, egyidejűleg a feltételes szabadságra 
bocsátás m egszüntetését kezdeményezi;

-  ha az ügyészség a feltételes szabadság meg
szüntetéséhez további bizonyítékok beszerzését 
ta rtja  szükségesnek, erről soron kívül intéz
kedik.

8. A rendőri szerv eljárása -  így különösen 
az elítélt családi és lakókörnyezetében, valam int 
a m unkahelyén foganatosított ellenőrzések -  
során a személyiséget nem sértő, nevelő hatású 
m agatartást tanúsítson, ezáltal is segítse elő az 
elítélt társadalom ba való beilleszkedését.

9. Az elítélt a rendőri szerv határozata, intéz
kedése vagy intézkedés elm ulasztása m iatt nyolc

napon belül a lakóhelye szerint illetékes fő
ügyészséghez címzett, a rendőrkapitányság ve
zetőjéhez benyújto tt -  nem halasztó hatályú
-  panasszal élhet.

Ha az elbírálásra jogosult parancsnok a pa
nasznak nem ad helyt, köteles az elítélt ellen
őrzésével kapcsolatos ira tokat nyilatkozatával 
együtt huszonnégy órán belül az illetékes fő
ügyészségnek elbírálás végett megküldeni.

10. Az utasításban m eghatározott intézkedé
sekben a döntési jog a rendőri szerv vezetőjét 
és a nyomozási cselekmények elrendelésére fel
jogosított vezetőt illeti meg.

11. Az állam titkár gondoskodjon a 01/1967. 
számú belügym iniszter-helyettesi parancs mel
lékleteként kiadott „Bűnügyi N yilvántartás Sza
bályzata” I. Rész II. Fejezetének módosításáról 
és kiegészítéséről.

12. Ez az utasítás kiadásának napján lép ha
tályba, egyidejűleg a 13/1966. számú belügy
m iniszter-helyettesi utasítás hatályát veszti.

Benkei András s. k.,
belügym iniszter

A 6/1977. számú BM utasítás 
melléklete

A 7/a pontban m eghatározott jelentésnek ta r 
talm aznia kell:

1. Az elítélt adatait (név, leánykori név, szü
letési hely, idő, anyja neve, foglalkozása és m un
kahelye, lakása);

2. Honnan és mikor szabadult;

3. M ilyen bűncselekm ényért ítélték el utol
jára, m ennyi időre és a feltételes szabadságra 
bocsátás időtartam a m ikor jár le;

4. A bíróság által előírt külön m agatartási 
szabályokat;

5. Mikor, m ilyen általános vagy külön m aga
tartási szabályt sérte tt meg;

6. Az elítélttel szemben mikor, m ilyen intéz
kedésre (észrevétel, figyelmeztetés, körözés el
rendelés, szabálysértési, büntető feljelentés, 
kényszerintézkedés, feltételes szabadság meg
szüntetésének kezdeményezése stb.) került sor;

7. A m agatartási szabályok m egsértésére vo
natkozó cselekmény leírását, a bizonyítékok fel
sorolását.
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(Szolgálati jegy 2. oldala)

M elléklet:
Érvényesítés .................................................  részére
.......................  F t ...............  fillér, azaz ...............
.....................................................F t ......................fill.

Kifizetendő ............................................. F t . . . .  f.
azaz ...........................................................  F t . . . .  f.
A bem utatott okmányokat ellenőriztem, azon és 
az illetményszámfejtő kartonon a kifizetés meg
történtét feljegyeztem.
ÉRVÉNYESÍTEM: a ...........kv-i tétel
terhére.
Az összeget a .................................................. szerv
fenti kv-i tétel kerete terhére kell elszámolni. 
................................. 19. . é v ...........hó . . . .  nap.

számfejtő
UTALVÁNYOZOM:

utalványozó 
A fenti összeget h iánytalanul felvettem :

a felvevő neve
Könyvelve:

pénztárkönyvi tsz.

pénztáros

pénztárnapló tsz.
alatt

könyvelő

A Belügyminisztérium  
terv- és pénzügyi csoportfőnökének 

7/1977. (BK 7.) számú 
i n t é z k e d é s e

a munkavállalói igazolási lapról szóló 
18/1976. (XII. 18.) MüM számú rendelet 

végrehajtásáról

A m unkavállalói igazolási lapról szóló 18/1976. 
(XII. 18.) MüM számú rendelet (a továbbiakban: 
R.) egységes végrehajtására kiadom  az alábbi

i n t é z k e d é s t :

Az R.-ben foglaltakat a Belügym inisztérium 
nál és szerveinél az alábbi eltérésekkel kell al
kalmazni.

1. A hivatásos állomány szolgálati viszonyá
nak. m egszűnésekor az R. 1. § (1) bek.-ben fog
laltakat -  elhalálozás kivételével -  m inden 
esetben alkalmazni kell.

2. Az R. 2. § (1) bek.-ben foglaltak végrehaj
tásakor a teljesítm ényi ju tta tás t is fel kell tün 
tetni.

3. A hivatásos állom ányúak esetében az osz
tószám megállapításához az illetm énnyel való 
ellátottság napjait, a heti pihenőnapok levoná
sával kell számítani.

4. Ez az intézkedés a kiadása napján  lép ha
tályba, rendelkezéseit azonban a folyam atban 
levő ügyekben is alkalmazni kell.

Kincses Zoltán s. k.,
r. ezredes 

főcsoportfőnök-helyettes

J o g s z a b á l y m u t a t ó

A M agyar Közlönyben 1977. m ájus 1-től jún ius 30-ig m egjelent fontosabb jogszabályokról

17/1977. (V. 6.) MÉM

1018/1977. (V. 7.) Mt. h.- SZOT 

3/1977. (V. 7.) MT TH

1977. évi 11. tvr.

1977. évi 12. tvr.

20/1977. (V. 12.) ÉVM- PM

1977. évi 13. tvr.

A vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 30/1970. (XII. 24.) 
MÉM számú rendelet módosításáról

Az üzemi demokrácia egyes kérdéseiről

A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok elintézésé
nek egyes kérdéseiről

A társasházról

A lakásszövetkezetekről

A lakásszövetkezetekről szóló 1977. évi 12. számú törvényerejű  
rendelet végrehajtásáról

A M agyar Népköztársaság K orm ánya és a Perui Köztársaság 
K orm ánya között a kulturális és tudom ányos együttm űködés 
tárgyában Budapesten, az 1972. évi m ájus hó 22. napján  aláírt 
egyezmény kihirdetéséről
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2/1977. (V. 14.) HM

11/1977. (V. 18.) BkM 

12/1977. (V. 22.) BkM 

16/1977. (V. 25.) MT rend.

17/1977. (V. 27.) MT rend.

4/1977. (V. 27.) IM

5/1977. (V. 27.) IM

2/1977. (V. 27.) KPM 

1977. évi 14. tvr.

1977. évi 15. tvr.

15/1977. NET hat. 

1019/1977. (VI. 1.) Mt. h.

13/1977. (VI. 1.) BkM

4/1977. (VI. 1.) Kip. M.

18/1977. (VI. 5.) MT rend.

8/1977. (VI. 5.) PM 

21/1977. (VI. 7.) MÉM 

1977. évi 16. tvr.

1977. évi 17. tvr.

1977. évi 18. tvr.

19/1977. (VI. 23.) MT rend.
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A gépjárm űvek és m unkagépek honvédelm i célú ideiglenes 
igénybevételéért fizetendő kártalanításról

A vásárlók könyvéről

Az élelmiszerekről szóló 1976. évi IV. törvény végrehajtásáról

A M agyar Népköztársaság Korm ánya és az Indiai Köztársaság 
K orm ánya között az 1976. évi december hó 9. napján, New- 
Delhiben aláírt egészségügyi együttm űködési egyezmény k ih ir
detéséről

A M agyar Népköztársaság K orm ánya és a Líbiai Arab K öztársa
ság K orm ánya között a területeik  közötti és azon túli m enet
rendszerű légijáratok szabályozása tárgyában Tripoliban, 1975. 
november 27. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

A tanúk díjazásáról szóló 1/ 1969. (I. 8.) IM számú rendelet mó
dosításáról

A bírósági végrehajtás során fizetendő helyszíni költségátalány
ról

Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

A kisiparról

A m agánkereskedelem ről

A bírósági népi ülnökök m egbízatásának m eghosszabbításáról

A kisiparról szóló 1977. évi 14. számú törvényerejű  rendelet vég
rehajtásával kapcsolatos feladatokról

A m agánkereskedelem ről szóló 1977. évi 15. számú törvény- 
erejű  rendelet végrehajtásáról

A kisiparról szóló 1977. évi 14. számú törvényerejű  rendelet vég
rehajtásáról

A M agyar Népköztársaság K orm ánya és K uvait Állam K or
m ánya között K uvait városban az 1975. évi június hó 25. nap
ján  aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás 
kihirdetéséről

A takarékszövetkezetekről szóló 29 1971. (VII. 23.) PM számú 
rendelet módosításáról és kiegészítéséről

A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzatáról szóló 14/1971. 
(XII. 14.) MÉM számú rendelet módosításáról

A nemzetközi tengeri forgalom könnyítéséről szóló, Londonban. 
1965. évi április hó 9. napján kelt egyezmény kihirdetéséről

A tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó Nem
zetközi Szabályokról szóló, Londonban, 1972. évi október hó 20. 
napján kelt egyezmény kihirdetéséről

A M agyar N épköztársaság és az Osztrák Köztársaság között 
Budapesten az 1975. évi február hó 25. napján alá írt Konzuli 
Egyezmény kihirdetéséről

A M agyar Népköztársaság K orm ánya és a Mexikói Egyesült 
Államok K orm ánya közötti kulturális együttm űködésről szóló, 
Budapesten az 1975. évi szeptem ber hó 19. napján a lá írt egyez
mény kihirdetéséről
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