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Szigorúan titkos!

A Belügyminiszter, a Külügyminiszter, a Honvédelmi Miniszter 
az Igazságügyminiszter és a Legfőbb Ügyész

10. sz. együttes UTASÍTÁSA

a jogellenesen külföldre távozott és közkegyelemben nem része
síthető személyekkel szemben követendő eljárásról.

Az ellenforradalom fegyveres leverése, közrend és közbiztonság 
megszilárdulása, s különösen hazánk gazdasági és politikai kon
szolidációja után egyre több jogellenesen külföldre távozott 
személy kérte, hogy tegyék lehetővé hazatérését.
Minthogy tovább növekszik a hazatérési kérelmek száma, rendez
ni kell egyrészt az 1956. évi október hó 25. napja előtt jog
ellenesen Külföldre távozott személyekkel, másrészt az ellen
forradalom után disszidált azon személyekkel szemben követendő 
eljárást, akikre az 1957. évi 24. tvr., valamint az 1957. évi 
április hó 29. napján kiadott HM., BM., IM. és Legfü. közös uta
sítás rendelkezései nem terjednek ki.
A jogellenesen külföldre távozott és közkegyelemben nem része- 
síthető személyek hazatérésének szabályozása, valamint a haza
tért személyek' ügyének egységes elbírálása érdekében az alábbia
kat

rendeljük:

1. / A hazatérését kérelmező személlyel kapcsolatos vizsgálatot
a Belügyminisztérium folytatja le. A Belügyminisztérium 
csak akkor engedélyezi a kérelmező hazatérését, ha az nem 
veszélyezteti az állam biztonságát, vagy más fontos állami 
érdeket.

2. / A külképviseleti szerv megfelelő igazolvánnyal látja el azt
a személyt, akinek hazatérését a Belügyminisztérium engedé
lyezte, egyidejűleg figyelmezteti a hazatérni szándékozót 
arra, hogy a hazaterés engedélyezése nem jelent kegyelmet, 
s a hazatérőnek vállalnia kell büntetőjogszabályba ütköző 
magatartásáért a büntetőjogi felelősséget.

ÁBTL - 4.2. -10-22/1958 (10-22/10/1958) /1



- 2 -
3. / A külképviseleti szerv saját hatáskörében csak a 18. élet

évét be nem töltött fiatalkorúnak adhat ki hazatérési iga
zolványt, feltéve, hogy a kérelmező az 1957. évi 24. sz. tvr. 
alapján mentesül a tiltott határátlépés büntette miatti 
felelősségre vonás alól. A kiskorú gyermekkel hazatérő szü
lők és terhesanyák hazatérési kérelmét a többiekhez hason
lóan a Belügyminisztériumhoz kell felterjeszteni. Az ilyen 
személyek kérelmét a Belügyminisztérium soron kívül vizsgál
ja meg.

4. / A 2. pontban említett igazolvánnyal hazatért személy ellen
a büntetőeljárást meg kell indítani és körülményeitől függő
en vele szemben a következőképpen kell eljárni:
a/ Azt a személyt, aki külföldre távozása előtt a tiltott 

határátlépésen kívül más jelentős bűncselekményt is, 
vagy külföldön való tartózkodása alatt népköztársaság 
elleni bűntettet követett el, előzetes letartóztatásba 
kell helyezni és ellene a büntetőeljárást valamennyi 
bűncselekmény miatt le kell folytatni.

b/ Azt, aki a tiltott határátlépésen kívül egyéb bűntettet 
nem követett el, feltéve, hogy az illető nem esik a c. 
pont rendelkezése alá, csak szükség esetén kell előze
tes letartóztatásba helyezni.

c/ Mellőzni kell az előzetes letartóztatást, illetve a 
BTA. 56. §-át kell alkalmazni az olyan személy ügyében, 
aki a tiltott határátlépésen kívül egyéb bűntettet nem 
követett el, ha az illető büntetlen előéletű munkás, 
dolgozó paraszt vagy értelmiségi és az ellenforradalom 
előtt becsületes munkával támogatta szocialista társa
dalmunk építését.

d/ Külföldre szökés büntette miatt kell lefolytatni az 
eljárást az ellen, aki mint hivatásos tiszti, tiszt
helyettesi, továbbszolgáló állományú, vagy mint sor
katonai szolgálatot töltő személy 1956. december hó 1. 
napja után hagyta el jogellenesen az ország területét. 
kijárási kegyelemre kell előterjesztést tenni annak a 
személynek az ügyében, aki sorkatonai szolgálatát töl
tötte és 1956. évi október 23. és 1956. december hó 1. 
napja között hagyta el jogellenesen az országot, ha az 
illető személy egyéb bűntettet nem követett el.

5. / A 4. pont szerint kell elbírálni annak a jogellenesen kül
földre távozottnak az ügyét is. akit valamely külföldi 
állam szerve ad át a magyar hatóságnak vagy aki újabb til
tott határátlépést elkövetve szökik vissza Magyarországra.
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6. / A belügyminiszter és a külügyminiszter 1957. 1. sz. közös
utasításának 3. és 4. pontjai hatályukat vesztik.

7. / A jelen utasítás rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.

Budapest, 1958. november 7.

Biszku Béla s.k. Révész Géza s.k.
belügyminiszter  vezérezredes

 honvédelmi miniszter

Dr. Nezvál Ferenc s.k.  Sík Endre s.k.
igazságügyminiszter - külügyminiszter

Dr. Szénási Géza s.k.
legfőbb ügyész
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 BM. Titkárság másolat
 

A Legfőbb Ügyész és a Belügyminiszter 10/1958. Legfü. sz. 
közös utasítása a munkásőrség tagjai elleni büntetőeljárás 

módjáról.

A büntetőd járás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 
1958 évi 16. sz. tvr. 3 §-a a Bp. 23/B §-ának /1/ bekezdését mó
dosítva a katonai bíróság hatáskörébe utalta a munkásőrség tag
jai által a szolgálatban, vagy azzal összefüggésben elkövetett 
büntettek elbírálását. E rendelkezés a munkásőrség nem hivatásos 
állományú /feladatukat társadalmi munkában végző/ tagjaira vo
natkozik. A munkásőrség hivatásos állományú tagjai ugyanis a 
BM. tiszti állományába tartoznak, csupán tartós vezénylés foly
tán teljesítenek szolgálatot a munkásőrségnél, akik mint ilyenek 
a korábbi jogszabályok alapján is a katonai büntetőbíráskodás 
hatálya alatt állottak. Ezen a helyzeten az 1958 évi 16.sz.tvr. 
sen változtat. Ekként a munkásőrség hivatásos állományú tagjai
val szemben a nyomozást a BM. hivatásos tiszti állományú tagjai
ra érvényes rendelkezések szerint kell lefolytatni.

Az anyagi és büntető jogszabályok /a Ktbtk./valamint az ezt mó
dosító és kiegészítő rendelkezések/ hatálya a munkásőrség nem 
hivatásos állományú tagjaira nem terjed ki tehát ezek a szemé
lyek katonai bűncselekmények tettesei nem lehetnek.

A munkásőrség nem hivatásos állományú tagjaival szemben - amennyi
ben a bűncselekmény elbírálása a katonai bíróság hatáskörébe tar
tozik - a nyomozás teljesítése tekintetében a következőket ren
deljük:

1. / A nyomozást a katonai ügyész, vagy kifejezett utasítására az 
általa megbízott nyomozótiszt, vagy rendőri nyomozószerv végzi.
A halaszthatatlan nyomozási cselekményeket azonban bármely nyomo
zószerv - külön megbízás nélkül is - foganatosítani köteles, de 
erről a katonai ügyészt haladéktalanul értesíteni tartozik.

2. / Az idézésre és elővezetésre a polgári személyekre vonatkozó 
rendelkezések /Bp. 71.§. és 73. § /1-3 bek./ az irányadók.

3./ A büntető eljárás megindításáról a terheltként való felelős
ségre vonásról szóló határozat elkészülte után annak a munkásőr- 
egységnek /önálló század, zászlóalj/ parancsnokát kell írásban 
értesíteni, amelynek állományába a terhelt tartozik.

Ugyanezt a parancsnokságot kell értesíteni az előzetes letartóz
tatás elrendeléséről, valamint az eljárás megszüntetéséről is. Az 
értesítést a katonai ügyész közli.

esz
4./  A vádirat benyújtásához, ha a terhelt szakasz parancsnok, vagy 
ennél magasabb beosztású, a munkásőrség országos parancsnokának, 
egyébként pedig a megyei parancsnoknak a hozzájárulását kell 
előzetesen kikérni.
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Tisztek elleni vádirat benyújtásához a hozzájárulást - a Munkás
őrség Országos Parancsnokának véleményét figyelembe véve - a Belügy
miniszter adja meg.

5. / Ha a munkásőr állami, vagy állami vállalat alkalmazásában 
áll, a büntető eljárás megindításáról és a Bp-ben előírt más 
esetben /pl. Bp.98 § /4/ bek./ munkaviszonya vonatkozásában mun- 
kaadóját is értesíteni kell.

6. / A munkásőrség nem hivatásos állományú tagjával szemben a 
Bp.28 §-a nem alkalmazható.

7. / Ha az elkövetett bűncselekmény olyan csekély jelentőségű, 
hogy a legenyhébb büntetés is szükségtelen, vagy a Btá 56 §-ában 
foglalt egyéb feltételek fennforognak, a nyomozást meg kell 
tagadni, illetőleg a már elrendelt nyomozást meg kell szüntetni 
Amennyiben az ilyen esetben a fegyelmi eljárás feltételei fenn- 
állanak, ennek megindítása végett az ügy iratait az illetékes 
munkásőregység /önálló század, zászlóalj/ parancsnokának kell 
megküldeni.

Budapest, 1958. július 4.

Dr. Szénási Géza sk. Biszku Béla sk.
Legfőbb Ügyész belügyminiszter.

A másolat hiteles.
Másolta: F.Zsné.
Bp. 1959. II. 6.
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