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Törvényerejű rendelet

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 
1978. évi 5. számú 

törvényerejű rendelete
A Magyar Népköztársaság 

és a Mongol Népköztársaság között a kettős 
állampolgárság kérdéseinek rendezéséről 
Ulanbatorban az 1977. évi augusztus hó 

15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
(A megerősítő okiratok kicserélése Budapes

ten 1978. évi január hó 26. napján megtörtént.)

1. § A M agyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa a M agyar Népköztársaság és a Mongol Nép- 
köztársaság között a kettős állampolgárság kér
déseinek rendezéséről U lanbatorban az 1977. évi 
augusztus hó 15. napján aláírt egyezm ényt e 
törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény m agyar nyelvű szövege a 
következő:

„ E G Y E Z M É N Y
a Magyar Népköztársaság és a Mongol 

Népköztársaság között a kettős állampolgárság 
kérdéseinek rendezéséről

A M agyar Népköztársaság és a Mongol Nép- 
köztársaság
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tek in tettel arra, hogy vannak olyan szemé
lyek. akiket a Szerződő Felek jogszabályaik sze
rin t saját állam polgáraiknak tekintenek.

attól az óhajtól vezetve, hogy e személyek 
kettős állampolgársága — önkéntes elhatározá
suk alapján — megszűnjék, valamint, hogy 
megakadályozzák a kettős állampolgárság kelet
kezését

elhatározták, hogv egvezménvt kötnek és eb
ből a célból M E G H A T A L M A Z O T T
I K K Á kinevezték:

a M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

PÚ JA FRIGYES külügym inisztert,

a Mongol Népköztársaság Nagy Népi H urálja
elnöksége MANGALIN DUGERSZUREN kül
ügym inisztert,

akik az alábbiakban állapodtak meg.

1. cikk

(1) Az a személy, akit jogszabályai szerint 
m indkét Szerződő Fél állampolgárának tekint, 
az Egyezményben foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően — írásbeli nyilatkozat megtételével
— a két állampolgárság egyikét választhatja.

(2) A nyilatkozat m egtételére csak nagykorú 
személy jogosult.

2. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében m eghatározott 
személynek az állampolgárság m egválasztására 
vonatkozó nyilatkozatát az Egyezmény hatály
balépése napjától szám ított egy éven belül kell 
megtennie.

(2) Az a személy, aki annak a Szerződő Félnek 
az állampolgárságát választja, am elynek a te rü 
letén állandó lakóhelye van, nyilatkozatát az ál
landó lakóhelye szerint illetékes szervhez nyú jt
ja  be.

(3) Az a személy, akinek az állandó lakóhelye 
az egyik Szerződő Fél területén van és a másik 
Szerződő Fél állampolgárságát választja, nyilat
kozatát e Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli 
képviseleténél nyú jtja  be.

(4) A harm adik állam területén  lakó személy 
nyilatkozatát annak a Szerződő Félnek a diplo
máciai vagy konzuli képviseleténél nyú jtja  be. 
am elynek állampolgárságát választja.

(5) Az írásbeli nyilatkozatot két példányban 
kell elkészíteni, annak a szerződő Félnek a tö r
vényes rendelkezései szerint, amelynek állam- 
polgárságát a nyilatkozattevő választja.

3. cikk

(1) Az a személy, aki az állampolgárság meg
választására vonatkozó nyilatkozatát az Egyez
mény hatálybalépése napjától szám ított egy éven 
belül nem nyújto tta  be a 2. cikkben m eghatá
rozott szervnél, annak a Szerződő Félnek az ál
lam polgárságát ta rtja  meg, am elynek területén 
a határidő lejártának napján az állandó lakóhe
lye volt.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben m eghatá
rozott személy állandó lakóhelye a határidő le
jártának  napján harm adik állam területén  van. 
annak a Szerződő Félnek az állampolgárságát 
ta rtja  meg, am elynek területén  az utolsó állandó 
lakóhelye volt.

4. cikk

(1) Az Egyezmény hatálybalépése előtt szüle
te tt kiskorú számára — ha m indkét Szerződő 
Fél állampolgára — a szülők az Egyezmény ha
tálybalépésétől szám ított egy éven belül egybe
hangzó nyilatkozattal a két állampolgárság egyi
két választhatják. Ha a kiskorú a 15. életévét 
betöltötte, az ő beleegyezése is szükséges.

(2) Az Egyezmény hatálybalépése után szüle
te tt kiskorú számára — ha az egyik szülő az 
egyik Szerződő Fél, a másik szülő a másik Szer
ződő Fél állampolgára — a szülők a kiskorú 
születésétől szám ított egy éven belül egybehang
zó nyilatkozattal a két állampolgárság egyikét 
választhatják.

5. cikk

(1) Ha a szülők a kiskorú szám ára annak a 
Szerződő Félnek az állam polgárságát választják, 
amelynek területén a közös állandó lakóhelyük 
van, a nyilatkozatot a 4. cikkben m eghatározott 
határidőn belül a közös állandó lakóhelyük sze
rin t illetékes szervnél kell megtenni.

(2) Ha a szülők a kiskorú szám ára nem annak 
a Szerződő Félnek az állam polgárságát választ
ják, amelynek területén  a közös állandó lakóhe
lyük van, a nyilatkozatot a másik Szerződő Fél 
diplomáciai., vagy konzuli képviseleténél kell 
benyújtaniuk.

(3) Ha a szülőknek közös állandó lakóhelye 
nincs, az (1)—(2) bekezdésben m eghatározott 
nyilatkozat benyújtására a gyerm ek állandó la
kóhelye az irányadó.

(4) Ha a szülők közös állandó lakóhelye ha r
m adik állam terü letén  van, a kiskorú állampol
gárságának m egválasztására vonatkozó nyilatko
zatot annak a Szerződő Félnek diplomáciai vagy 
konzuli képviseleténél kell benyújtani, amelynek 
állampolgárságát választják.
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(5) A kiskorú állam polgárságának megválasz
tására vonatkozó nyilatkozat m egtételére a 2. 
cikk (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

6. cikk

(1) Ha a szülők a 4. cikkben megszabott ha tá r
időn belül nem tesznek nyilatkozatot a kiskorú 
állampolgárságának megválasztásáról, vagy ha a 
nyilatkozatuk nem egybehangzó, a kiskorú an
nak a Szerződő Félnek az állampolgárságát ta r t
ja meg, am elynek területén a 4. cikkben megsza
bott határidő leteltének napján az állandó lakó
helye van.

(2) Ha a kiskorúnak az (1) bekezdésben meg
határozott esetben a 4. cikkben megszabott ha
táridő leteltének napján az állandó lakóhelye 
harm adik állam terü letén  van, annak a Szerződő 
Félnek az állampolgárságát ta r tja  meg, amely
nek területén a szülők utolsó közös állandó lakó
helye volt. Ha a szülőknek egyik Szerződő Fél 
területén sem volt közös állandó lakóhelye, a 
kiskorú annak a Szerződő Félnek az állampolgár
ságát ta rtja  meg, amellyel az anya rendelkezik.

(3) Ha a szülők nem kötöttek egymással há
zasságot, ha a házasságukat felbontották, vagy 
ha a házasság fennállása alatt külön élnek, a 
kiskorú az (1) bekezdésben m eghatározott eset
ben annak a Szerződő Félnek az állampolgársá
gát ta rtja  meg, amellyel a szülői felügyeletet 
gyakorló szülő rendelkezik.

(4) Ha az egyik szülő meghalt, vagy ism eret
len helyen tartózkodik, illetőleg a szülői felügye
leti jogától megfosztották, a kiskorú annak a 
Szerződő Félnek az állampolgárságát ta r tja  meg, 
amellyel a másik szülő rendelkezik.

(5) Ha a kiskorú családi jogállásának rendezé
se következtében a 4. cikkben megszabott ha tá r
idő lejárta után válik m indkét Szerződő Fél ál
lampolgárává, a szülők az erről szóló jogerős ha
tározat napjától szám ított egy éven belül egy
behangzó nyilatkozattal a két állampolgárság 
egyikét választhatják.

7. cikk

Az a kiskorú, akinek szülei nem élnek, isme
retlen helyen tartózkodnak, vagy őket a szülői 
felügyeleti jogok gyakorlásától megfosztották, 
annak a Szerződő Félnek az állampolgárságát 
tartja  meg, am elynek területén a 4. cikkben 
megszabott határidő lejártának  napján az állan
dó lakóhelye van. Az a kiskorú, aki harm adik ál
lam területén lakik, kizárólag annak a Szerződő 
Félnek az állampolgárságát ta rtja  meg, amely
nek területén az utolsó állandó lakóhelye volt. 
Ha a kiskorúnak egyik Szerződő Fél területén 
sem volt állandó lakóhelye, annak a Szerződő 
Félnek az állampolgárságát ta rtja  meg, amely
nek az anya a kiskorú születésekor az állampol
gára volt.

8. cikk

(1) Az Egyezmény hatálybalépése előtt szüle
te tt személy a nyilatkozatnak az Egyezményben 
m eghatározott illetékes szervhez való érkezésé
nek napjától, az Egyezmény hatálybalépése után 
született személy pedig születésének napjátó l a 
választott állampolgárságot ta rtja  meg.

(2) Azok a személyek, akik nem te ttek  nyilat
kozatot, és azok a kiskorúak, akiknek az állam- 
polgárságára vonatkozó nyilatkozat nem egybe
hangzó, a 2. és 4. cikkben megszabott határidő 
elteltének napjától az Egyezmény rendelkezései 
szerint m eghatározott állampolgárságot tartják  
meg.

9. cikk

Az Egyezmény rendelkezései szerint benyúj
to tt nyilatkozatok, az azokkal kapcsolatos eljárás 
és az ennek során kiadott okiratok illetékm ente
sek.

10. cikk

(1) A Szerződő Felek diplomáciai úton átadják 
egymásnak:

— az Egyezmény 2. és 4. cikkében megszabott 
határidő eltelte u tán legkésőbb ha t hónap
pal azoknak a szem élyeknek a névjegyzé
két, akik az állampolgárság m egválasztásá
ra  vonatkozó nyilatkozatot benyújto tták;

— m inden év m árcius hó 31. napjáig azoknak 
a kiskorúaknak névjegyzékét, akik az 
Egyezmény hatálybalépése u tán születtek, 
és akik szám ára a szülők az előző év során 
a m egválasztott állam polgárságra vonatko
zóan egybehangzó nyilatkozatot nyújto ttak  
be.

(2) A névjegyzékhez m ellékelni kell a nyilat
kozat egy példányát, amely tartalm azza a beér
kezés időpontját is.

11. cikk

Az Egyezmény hatálybalépése u tán az egyik 
Szerződő Fél abban az esetben adja meg az ál
lampolgárságot a m ásik Szerződő Fél állampol
gárának, ha igazolja a m ásik Szerződő Fél állam- 
polgárságának kötelékéből tö rtén t elbocsátást.

12. cikk

A Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik 
az Egyezmény alkalmazásával és értelmezésével 
kapcsolatban köztük felm erülő kérdéseket.

13. cikk

(1) Az Egyezményt meg kell erősíteni. A m eg
erősítő okiratokat Budapesten cserélik ki.

(2) Az Egyezmény a megerősítő okiratok ki
cserélésétől szám ított harm incadik napon lép 
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hatályba. Az egyezmény a hatálybalépéstől számí
to tt öt éven át m arad érvényben.

(3) Ha a Szerződő Felek egyike sem közli 
írásban az Egyezmény felm ondására irányuló 
szándékát az ötéves időtartam  lejárta  előtt leg
később hat hónappal, úgy annak érvénye a kö
vetkező ötéves időtartam ra mindig meghosszab
bodik.

(4) Az Egyezmény két példányban, mindkét 
példány magyar, mongol és orosz nyelven ké
szült. M indhárom szöveg egyaránt hiteles.

Eltérő értelmezés esetén az orosz nyelvű szö
veg az irányadó.

Ennek hiteléül a Szerződő Felek m eghatalm a
zottai az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel 
ellátták.

Készült Ulanbatorban. 1977. évi augusztus hó 
15. napján.

A MAGYAR 
NÉPKÖZTÁRSASÁG 

nevében

Púja Frigyes s. k.,

külügym iniszter

A MONGOL 
NÉPKÖZTÁRSASÁG 

nevében

Mangalin Dugerszuren
s. k.,

kül ügym iniszter

3. § E törvényerejű rendelet a kihirdetése 
napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 
1978. évi február 25. napjától kell alkalmazni.

E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a 
belügym iniszter gondoskodik.

Losonczi Pál s. k.,
a M agyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 
elnöke

Cseterki Lajos s. k.,
a M agyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 
titkára

Minisztertanácsi határozat

A Minisztertanács 
2024/1977. (IX. 10.) számú 

határozata
az alkoholizmus elleni küzdelem fokozása 

érdekében szükséges intézkedésekről
(kivonatos közlés)

6. Minden m unkahely vezetője hozzon meg
felelő intézkedéseket a m unkahelyi italozások 
megakadályozására. Intézkedéseinek végrehaj
tásához igényelje a kollektíva fokozott közrem ű
ködését. különösen abban, hogy a m unkahelyre 
senki ne vihessen be árusítás, illetőleg fogyasz
tás céljából szeszesitalt, és hogy ittasan senki ne 
állhasson munkába. Az alkoholfogyasztást ki
m utató szondák alkalmazását a nagyobb ipari és

mezőgazdasági üzemekben fokozatosan be kell 
vezetni, illetőleg annak használatát ki kell te r
jeszteni.

Felelős:
m iniszterek (országos hatáskörű szervek ve
zetői) a SZOT főtitkárával egyetértésben, 
továbbá a m unkahelyi vezetők a helyi szak- 
szervezetekkel egyetértésben.

Határidő:
folyamatos.

Miniszteri rendelet

A belügyminiszter 
1/1978. (II. 18.) BM számú 

rendelete

a Magyar Népköztársaság 
és a Mongol Népköztársaság között a kettős 

állampolgársággal kapcsolatos kérdések 
rendezéséről Ulanbatorban 1977. augusztus hó 

15-én aláírt Egyezmény végrehajtásáról

A M agyar Népköztársaság és a Mongol Nép- 
köztársaság között a kettős állampolgársággal 
kapcsolatos kérdések rendezéséről, U lanbatorban
1977. évi augusztus hó 15-én aláírt Egyezmény 
(a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetéséről 
szóló 1978. évi 5. számú törvényerejű rendelet
3. §-ában kapott felhatalm azás alapján a követ
kezőket rendelem : _

1. §
(1) Az Egyezmény 2. cikke alapján a m agyar 

állampolgárság fenntartására  te tt nyilatkozatot:

a) a M agyar Népköztársaság terü letén  az ál
landó lakóhely szerint illetékes anyakönyvveze
tőnél (a továbbiakban: anyakönyvvezetőnél);

b) a Mongol Népköztársaság területén  a Ma
gyar Népköztársaság ulanbatori Nagykövetségé
nél:

c) más államok területén a M agyar Népköz- 
társaság külképviseleti szervénél, vagy közvet
lenül a M agyar Népköztársaság Belügyminiszté
rium ához

kell benyújtani.

(2) A M agyar állampolgárság fenntartására 
te tt írásbeli nyilatkozatot, vagy a szóbeli nyilat
kozatról készített jegyzőkönyvet az anyakönyv
vezetőnek. illetőleg a külképviseleti szervnek hi
telesíteni kell. A nyilatkozat közjegyző által hi
telesített form ában is benyújtható.
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(3) Az írásbeli nyilatkozatot, vagy a szóbeli 
nyilatkozatról felvett jegyzőkönyvet két pél
dányban kell elkészíteni az 1. számú m inta alap
ján.

2- §

(1) Az Egyezmény 3. cikkének (1) bekezdése 
szerinti állandó lakóhely m egállapítására a m a
gyar állampolgároknál a személyi igazolvány
ban. a külföldi állampolgároknál a lakhatási en
gedélyben feltün tete tt időpont az irányadó.

(2) Az Egyezmény 3. cikkének (2) bekezdésé
ben foglalt rendelkezése esetében a volt állandó 
lakóhelyet lakbizonylattal kell igazolni.

3- §

Az Egyezmény 4—5. és a ö. cikkének (5) be
kezdése szerint a kiskorú állampolgárságának 
megválasztására te tt nyilatkozatot m indkét szü
lőnek alá kell írnia. Ha a kiskorú a 15. életévét 
betöltötte, az ő aláírása is szükséges. A nyilatko
zat m egtételére — a 2. számú m inta alapján — 
az 1. § rendelkezései az irányadók.

4. §

(1) Az Egyezmény 6. cikkének (1)—(2) bekez
dései. valam int a 7. cikkben foglaltak szerinti 
állandó lakóhely igazolására a törvényes képvi
selő személyi igazolványába vagy lakhatási en
gedélyébe, illetőleg a népességösszeírásról ké
szült II. Igazolólapra (Személyi-lapra) feltün te
te tt időpont az irányadó.

(2) Az Egyezmény 6. cikk (3) bekezdésében 
m eghatározott esetekben a gyámhatóság igazol
ja, hogy melyik szülő gyakorolja a szülői fel
ügyeletet.

5. §

(1) Az állampolgárság m egválasztására te tt 
nyilatkozathoz csatolni kell a nyilatkozattevő:

a) saját születési anyakönyvi kivonatát,

b) szülei házassági anyakönyvi kivonatát,

c) saját házassági anyakönyvi kivonatát.

(2) A kiskorú állam polgárságának megválasz
tására te tt nyilatkozathoz csatolni kell:

a) a kiskorú születési anyakönyvi kivonatát,

b) a szülők házassági anyakönyvi kivonatát.

6. §

(1) Az Egyezmény rendelkezései szerint be
nyújto tt nyilatkozatokat az anyakönyvvezető 
közvetlenül, a M agyar Népköztársaság külkép
viseleti szerve pedig a Külügym inisztérium  ú t
ján a Belügyminisztérium  Országos Rendőr-fő
kapitányság Rendészeti Osztályának (a további
akban: Rendészeti Osztály) küldi meg.

(2) A nyilatkozatokat két példányban, a mellé
kelt anyakönyvi okmányokkal együtt kell meg
küldeni. A nyilatkozaton fel kell tün te tn i a be
érkezés időpontját.

7- §

A Rendészeti Osztály a nyilatkozatot te tt 
személy részére a m agyar állampolgárság fenn
állását okiratban igazolja.

8. §

(1) A m agyar állampolgárság fenntartására  
nyilatkozatot te tt személy külföldön tö rtén t szü
letésének, házasságkötésének hazai anyakönyve
zéséről a Rendészeti Osztály gondoskodik.

(2) Azoknak a személyeknek, akik az Egyez
mény rendelkezései szerint a Mongol Népköz- 
társaság állam polgárainak tekintendők, állam - 
polgárságuk m agyar anyakönyvbe való felje- 
gyeztetéséről és külföldi állam polgárként történő 
nyilvántartásba vételéről a Rendészeti Osztály 
gondoskodik.

9- §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály
ba, rendelkezéseit azonban az 1978. évi február 
hó 25. napjától kell alkalmazni.

Benkei András s. k.,
belügym iniszter
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32 — 1978. m árc iu s 28. B ELÜ G Y I KÖZLÖN Y 3. szám

1. számú m inta az 1/1978. (II. 18.) BM számú rendelethez

N y i l a t k o z a t

A M agyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között a kettős állampolgársággal 
kapcsolatos kérdések rendezéséről U lanbatorban 1977. évi augusztus hó 15. napján aláírt Egyez
mény 1. cikke alapján nyilatkozatot teszek arra. hogy kizárólag a m agyar állampolgárságomat 
kívánom  fenntartani.

1. Családi és utónevem : ................................................. ....................................................................................
előző (leánykori) nevem: .............................................................................................................................

2. Születési helyem: .............................................  év ....................  hónap .............................  nap

3. Apám neve: .............................................................................................................................................
Születési helye: ..................................................év ...................... hónap ............................. nap

4. Anyám neve: ........................................................................................................................................
Születési helye: ................................................. év ...................... hónap ............................  nap

5. Szüleim házasságkötésének helye és időpontja: .................................................................... ....

6. Családi állapotom: ....................................... .........................................................................................

7. Házasságkötésem helye: ................................  év ....................  hónap ............................  nap

8. Házasságom megszűnt:
— a .............................................  bíróság .......  év .............................................  hónap .......  napján

jogerőre em elkedett .................... számú ítéletével.
— házastársam elhalálozásával. A haláleset helye: ................ év .......  hónap ...........  nap .......

9. Szülői felügyeletem  alatt álló 18 éven aluli gyermekem(keim) van(nak)
........................ ......................................  született ................................................................................ ..nevű
............................................................... született ................................................................................ ..nevű
...............................................................  született ................................................................................ ..nevű
akire (akikre) külön nyilatkozatot teszek.

10. Jelenlegi állandó lakóhelyem és lakcímem: ....................

11. Utolsó magyarországi állandó lakóhelyem és lakcímem:

12. Külföldre távozásom időpontja: ....................év ...................... hónap ............................  nap
Útlevelem száma és érvényességi ide je : .........................................................................................

13. Magyar állampolgárságomat a .................... által kiállított ................................. számú személyi
igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási, visszahonosítási ok
irattal igazolom.

14. Külföldi ........................ állampolgársággal ................ év ................................. hónap .......  napja
óta rendelkezem.

15. Nyilatkozatomhoz ...........................................................................................................................................
............................................................................................  okm ányokat (aimat) csatolom.

16....................................  pontokban feltün te te tt adatok igazolására (anyakönyvi) okiratot csatolni
nem tudok.
Kijelentem, hogy az általam  közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum : .............................................. . . ............
Az aláírások hitelességét igazolom:
Dátum: ..............................................................

A nyilatkozattevő sajátkezű aláírása

anyakönyvvezető, közjegyző külképviseleti szerv 
A nyilatkozat beérkezésének időpontja: .............
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3. szám BELÜ G Y I KÖZLÖNY 1978. m á rc iu s  28. — 33

2. számú m inta az 1/1978. (II. 18.) BM számú rendelethez

N y i l a t k o z a t

A M agyar Népköztársaság és a Mongol N épköztársaság között a kettős állampolgársággal 
kapcsolatos kérdések rendezéséről U lanbatorban 1977. évi augusztus hó 15. napján aláírt Egyez
mény 4. cikke alapján, m int szülők együttesen kijelentjük, hogy kiskorú

családi

utónevű

családi

utónevű

családi

utónevű

es.

es.

es.

városban

községben

városban

községben

városban

községben

ev

ev

ev

hó

hó

hó

nap

nap

nap

született és szülői felügyeletünk ala tt álló gyerm ekünk (eink) részére a m agyar állampolgársá
got választjuk.

A nyilatkozattevő apa családi és utóneve:

születési helye, év, hónap, nap: .......

állandó lakóhelye és lakcíme: ...........

állampolgársága és annak igazolása:

A nyilatkozattevő anya leánykori, családi és utóneve:

születési helye, év, hónap, nap: ...............................

állandó lakóhelye és lakcíme: ...................................

állampolgársága és annak igazolása: ......................

A szülők házasságkötésének helye és időpontja: 

D átum : .......................................................................

A nyilatkozatottevő apa sajátkezű aláírása A nyilatkozatottevő anya sajátkezű aláírása

Az Egyezmény 4. cikke értelm ében m agyar állampolgárságom fenntartására  szüleim által te tt 
együttes nyilatkozathoz hozzájárulok.

D átum : ......................................................................

Az aláírások hitelességét igazolom: 

Dátum: .................................................

A 15. életévét betöltött kiskorú sajátkezű aláírása

anyakönyvvezető, közjegyző, külképviseleti 
szerv

A nyilatkozat beérkezésének időpontja:
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34 — 1978. m árc iu s  28. B ELÜ G Y I KÖZLÖNY 3. szám

Miniszteri utasítás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

2/1978. (BK 3.) számú 

utasítása
a csapatzászló adományozásáról, átadásáról 

és őrzésének rendjéről

A csapatzászló a Belügyminisztérium  állomá
nyába tartozó minden rendőr, határőr számára 
a rendőri, katonai esküben vállalt hazafiúi köte
lezettségek teljesítésére, a szocialista haza, a 
dolgozó nép ügyének önfeláldozó szolgálatára, 
hősi helytállásra mozgosító magasztos jelkép.

Kifejezi forradalm i hagyományaink iránti hű
ségünket. s azt a szilárd eltökéltségünket, hogy 
életünk árán is megvédelmezzük szocialista ha
zánkat. védjük s magas szinten fenn tartjuk  az 
állam- és közbiztonságot, becsülettel teljesítjük 
internacionalista kötelezettségünket.

A zászló szimbóluma a rendőri, katonai becsü
letnek és hősiességnek. Jelképe népünk és rend
őrségünk, határőrségünk együvétartozásának. 
amely történelm ünk folyamán mindig megnyil
vánult az igaz ügy, a szabadság, a függetlenség, 
a haladás szolgálatában vívott harcok során.

E nagyszerű hagyományok ma is mélyen él
nek népünk, rendőrségünk, határőrségünk sze
mélyi állom ányának szívében.

A zászló szimbolikus ereje, tisztelete és meg
becsülése, helytállásra és új küzdelmekre mozgó
sító. lelkesítő, összetartó szerepe az állam- és 
közbiztonság védelme, szocialista hazánk határai 
megbízható őrizete minőségileg új feladatai tel
jesítése közepette tovább növekszik.

£  szimbólum szocialista tartalm át erősíti, hogy 
a csapatzászlóra jogosultak zászlóikat közvetle- - 
nül a szocializmus építésén és erősítésén m un
kálkodó, szocialista vívm ányaink védelm éért 
mély felelősséget tanúsító dolgozó kollektívák
tól is kaphatják.

Az egységes csapatzászló rendszeresítése is 
hozzájárul ahhoz, hogy az állam- és közbizton
ság védelmezői, az állam határaink őrzői a jö
vőben is szocialista hazánk tudatos, hűséges vé
delmezői. szövetségeseink áldozatkész fegyver
baráti. megtisztelő feladatuknak magasfokú hi
vatástudattal s felkészültséggel eleget tevő har
cosai legyenek.

A M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa -31 
197G. számú határozatának 3. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a csapatzászló adományo
zásáról, átadásáról és őrzésének rendjéről ki
adom az alábbi

u t a s í t á s t :
1. A M agyar Népköztársaság Rendőrsége szer

vei, a Belügyminisztérium Határőrség alakulatai

és a Belügym inisztérium  tanintézetei részére 
egységes csapatzászlót rendszeresítek. A csapat- 
zászló és tartozékaiTészletes leírását a jelen u ta
sítás m elléklete tartalm azza.

2. Csapatzászlóra jogosultak:
— a rendőr-főkapitányságok, a Forradalm i 

Rendőri Ezred, a Forradalm i Rendőri Ezred 4. 
zászlóalja;

— a határő r magasabb egységek és egységek:
— a Belügym inisztérium  tanintézetei (a to

vábbiakban együtt: belügyi szervek).
Az e pontban nem em lített belügyi szervek jo

gosultságát esetenként bírálom el.

3. A csapatzászló adományozása irán ti kérel
m et az arra  jogosult belügyi szerv vezetőjének 
—• parancsnokának — a BM IV. főcsoportfőnök 
ú tján  hozzám kell felterjesztenie.

4. A csapatzászlón a zászló adományozásakor 
zászlószalagokat kell elhelyezni.

5. A csapatzászlót a belügyi szerv törzsének 
körletében a vezető — parancsnok — által meg
határozott — a csapatzászlóhoz méltó — helyen 
(pl.: parancsnoki irodában) kell őrizni. Őrzési 
helyén a kitüntetésekkel és zászlószalagokkal 
együtt, felgöngyölített állapotban, tokban — kü
lön lem ezszekrényben —, vagy eredeti szétnyi
to tt állapotban, üvegezett szekrényben kell ta r
tani.

6. Am ennyiben a csapatzászlót olyan elhárít
hatatlan  fizikai behatás éri, hogy rendeltetésé
nek m ár nem felel meg, a BM IV. főcsoportfőnök 
ú tján  csere iránti kérelm et kell előterjeszteni. 
A csere engedélyezésének jogát m agam nak ta r
tom fenn. Am ennyiben az elhasználódás oka 
gondatlan tárolás, vagy használat, a belügyi 
szerv, illetve annak vezetője — parancsnoka — 
erkölcsi felelősségét meg kell állapítani.

7. A jelenleg csapatzászlóval nem rendelkező, 
de arra  jogosult, valam int a m ellékletben m eg
határozott m éretektől eltérő csapatzászlóval ren
delkező belügyi szerveket 1980. április 4-ig 
folyam atosan egységes csapatzászlóval kell el
látni.

8. A lecserélt csapatzászlót a jogosult szerv 
ereklyeként őrizze meg.

9. A csapatzászló és a zászlószalagok elkészíté
séről. az adományozási okmányokkal együtt az 
illetékes belügyi szervhez történő eljuttatásáról, 
a csapatzászló cseréjéről, esetleges javításáról, 
a kitüntető  címeknek a csapatzászlóra történő 
ráhím eztetéséről a BM I II. csoportfőnök gon
doskodik. E feladatokkal járó költségek fede
zetét a csoportfőnökség költségvetésében kell 
biztosítani.

10. A belügyi szerveknél (kivétel a rendőr-fő
kapitányságok) a M agyar Népköztársaság Fegy
veres Erőinek Szolgálati Szabályzata és a Magyar
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3. szám B ELÜ GY I K ÖZLÖNY 1978. m árc iu s  28. — 35

Néphadsereg Alaki Szabályzata csapatzász
lóre vonatkozó előírásait kell érvényesíteni.

11. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatály
ba. rendelkezéseit a Belügyminisztérium  teljes 
személyi állománya előtt ism ertetni kell. Egy
idejűleg a 71 1955. számú m iniszteri parancs 
hatályát veszti. Az utasítás végrehajtásáról a 
BM IV. főcsoportfőnök gondoskodik.

Benkei András s. k..
belügym iniszter

Melléklet a 2 1978. számú belügyminiszteri uta
sításhoz

1. A csapatzászló 140x120 cm műszállal erő
s íte tt vörös selyem, m indkét oldalán a M agyar 
Népköztársaság 40 cm átm érőjű hím zett címe
rével. A zászlólap jobb oldalán fehér hímzéssel 
a címer felett az adományozott belügyi szerv, 
a címer alatt az adományozó neve olvasható. 
A zászlólap szélein —• a hosszabb oldalakon 9—9. 
a rövidebb oldalakon 7—7 db egész és 2—2 fele
zett — . 7 cm magas, fehér és zöld ék alakú hím 
zett pártázat helyezkedik el úgy. hogy a zászló
lap négy sarkában levő felezett ékek színe zöld. 
A zászlólapnak a rúdhoz nem illeszkedő, három 
szabad szélét 5 mm vastag, vörös színű selyem- 
zsinór szegélyezi; a zászlólapnak a rúddal ellen
tétes két sarkán egy-egy 10 cm hosszú vörös se
lyem bojttal.

2. A  zászlórúd két részből áll. Együttesen 226 
cm hosszú. 4 cm átm érőjű, vörösre festett és 
lakkozott, henger alakú puhafa, alsó vége 35 cm 
hosszan sárgaréz foglalatba helyezve. A zászló
rúd két — alsó és felső — részére a rászerelt 
két fél, csavarmenetes fém foglalattal egymásba 
illeszthető. A zászló a rúd felső részére —• három 
sorban 25—25 egyenlően elosztott rézszeggel 
van felerősítve.

3. A zászlócsúcs a zászlórúd felső végére il
leszthető. 30 cm hosszú, lándzsa alakú keret, 
amelyben a M agyar Népköztársaság domborí
to tt címere helyezkedik el. Anyaga sárgaréz.

4. A zászlószalagok 16 cm széles, tetszés sze
rin ti színű selyemből készülnek. M inden egyes 
szalag közepén 20—25 cm-es csokorba kötve, s 
a szalag csokorból kiinduló két ága 100— 100 cm 
hosszú, a végén 5 cm-es arany rojttal. A szalag
ra selyemmel ráhím ezhető az adományozó jel
mondata, neve és az adományozás időpontja. 
A szalagokat velük egyező színű zsinórral kell 
a zászlócsúcshoz kötni.

A m iniszteri szalag vörös színű, két oldalán 2 
cm oldalhosszúságú fehér és zöld ékekkel sze
gélyezett selyem.

A szalag egyik ágán „BELÜGYMINISZTER", 
másik ágán „NÉPÜNK SZABADSÁGÁÉRT” 
felirat olvasható.

A gyászfátyol a többi szalag m éretével azo
nos. fekete tüli anyag.

5. A zászlótok 165 cm hosszú, 30 cm széles, 
alsó végén 15 cm hosszú hasítékkal ellátott — 
határőrség részére — fűzöld. a többi belügyi 
szerv részére kék színű műanyag, am elynek alsó 
sarkához varrott, zöld, illetve kék színű gyapjú- 
zsinór fogja át a zászlórudat.

6. A zászlóboríték 165 cm hosszú, zsákszerűén 
kidolgozott fehér molinó, am elynek nyílása fe
hér gyapjú szalaggal zárható.

7. A zászlótartóheveder 150 cm hosszú, 5 cm 
széles, csattal ellátott átvető szíjból és rávarro tt
4 cm átm érőjű, 8 cm m ély bőrtokból áll. Színe 
nyersbőr szín, rézcsatját a M agyar Népköztár
saság címere díszíti.

8. A belügyi szervnek adom ányozott k itün te 
téseket a  zászlólap bal felső harm adában —■ a 
viselési sorrendnek megfelelően — a zászlórúd- 
tól jobbra egymás mellé úgy kell elhelyezni, 
hogy az első kitüntetés tartó  szalagjának felső, 
illetve bal széle a zászlólap felső, illetve bal szé
létől egyaránt 20 cm -re legyen.

A kitüntető  címet a zászlólapra úgy kell rá
hímeztetni, hogy az a címer a la tt szim m etrikusan 
helyezkedjék el.

Irányelv
J

A Hazafias Népfront főtitkára, 
a honvédelmi miniszter 

és a belügyminiszter 
együttes irányelve

a hadkötelezettséggel összefüggő 
kiemelkedő események 

ünnepélyessé tételének megszervezésére 
és végrehajtására

A szocialista haza védelme össztársadalm i é r
dek. kiterjed az egész lakosságra. A párt hon
védelmi politikájának megvalósítása — ezen be
lül az egész lakosság honvédelmi nevelése, er
kölcsi, tudati felkészítése, a honvédelem eszmé
jének tudatosítása, a haza védelm ével kapcsola
tos kötelességek iránti felelősségérzet elm ényí
tése és folyam atos ébrentartása — az egész dol
gozó nép érdekében végrehajtandó folyamatos 
társadalm i feladat. .

A honvédelemmel kapcsolatos alapvető politi
kai feladatok eredm ényességét elősegíthetik a 
hadkötelességgel összefüggő kiemelkedő esemé
nyek — a sorkatonai szolgálatra történő behí
vás (bevonulás), a sorkatonai szolgálatukat le
töltőitek leszerelése és a hadkötelezettség' felső
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korhatárát elért állampolgárok nyilvántartásból 
való törlése — jelentőségének megfelelő ünne
pélyessé tétele. Ezek az események a hadkötele
sek életében sorsfordulók, mély benyomásokat, 
m aradandó hazafias érzelm eket váltanak ki és 
szinte a férfi lakosságnak csaknem teljes egé
szét érintik. A bevonulás, leszerelés és a nyil
vántartásból való törlés ünnepélyes aktusa nagy 
hatással van a hadköteleseken keresztül az egész 
lakosság hazafias érzelmére és politikai hangu
latára is.

A lakosság hazafias érzelmeinek, növelése, a 
katonai szolgálat jelentőségének társadalm i, er
kölcsi elismerése érdekében szükséges, hogy 
ezen sorsfordulók politikai jelentőségüknek 
megfelelő módon, ünnepélyes keretek között ke
rüljenek végrehajtásra.

Az ünnepségek megszervezése és lebonyolítá
sa a szocialista társadalm i rendünkön belül betöl
tö tt szerepükből adódóan a Hazafias Népfront és 
a fegyveres erők feladata kell. hogy legyen.

A helyi párt-, KISZ-, más társadalm i, állami 
és gazdasági szervek tevékeny részvétele nagy
m értékben hozzájárulhat ezen ünnepségek si
keres végrehajtásához, politikai jelentőségének 
emeléséhez.

A hadkötelezettséggel összefüggő kiemelkedő 
események ünnepélyes végrehajtásának m egter
vezésére, megszervezésére a következő irányel
vek a mérvadók:

1. Bevonulás:

A sorkatonai szolgálatra beh ívottakat BEVO
NULTATÓ-ünnepségek keretében kell a fegy
veres erőkhöz útbaindítani.

A bevonultató-ünnepségeket a behívás nap
jának reggelén kell megrendezni a behívópa
rancs alapján m egjelent sorkötelesek létszám á
nak megállapítása, az orvosi vizsgálat végrehaj
tása és a csapatokhoz történő beosztásuk, a cso
portok összeállítása után.

A búcsúztatást a bevonulási központban kell 
végrehajtani azokban a helyőrségekben, ahol 
több bevonulási központ működik, az ünnepsé
geket külön-külön bevonulási központonként.

Az ünnepség előkészítése, szervezése, anyagi, 
technikai biztosítása, a sorkötelesek bevonulásá
val kapcsolatos propagandatevékenység végre
hajtása és az ünnepség m egtartása a Hazafias 
Népfront és a fegyveres erők együttes feladata. 
A feladatok koordinálásáért a megyei hadkiegé
szítési és területvédelm i (Budapest Fővárosi 
Hadkiegészítő) parancsnokságok felelősek. Az 
ünnepséget a helyi lehetőségek figyelem bevéte
lével megfelelő színvonalú kultúrm űsorral kell 
egybekötni.

* V égrehajtásáról az MN vezérkari főnök külön in
tézkedik.

A bevonultató ünnepségre meg kell hívni a  
helyi párt-, KISZ-, más társadalm i, állami és 
gazdasági vezetőket, továbbá olyan anyákat (szü
lőket), akik több fiúgyerm eket adtak a hazának. 
A résztvevők közül kell összeállítani az ünnep
ség elnökségét.

Az ünnepségen a bevonuló fiatalokat jelképe
sen —• a szülők, m unkahely, a társadalm i szer
vek nevében — a Hazafias N épfront képviselője 
búcsúztatja el. Az ünnepségen jelenlevő (az 
újoncokat átvevő) egj^ségtől vagy m agasabbegy- 
ségtől érkezett tisztek, a csapatok nevében át
veszik a sorkatonai szolgálat idejére a sorköte
leseket.

M inden nagy váltáskor a vezérkar terve sze
rin t m eghatározott m egyében emelt szintű be- 
vonultatási ünnepségre kerül sor, m elyen részt 
vesz a HM -vezérkar képviselője. Ezen ünnep
ségre meg kell hívni a tv, rádió és a sajtó kép
viselőit is.

A csapatoknál a bevonulási; követően kerül 
sor az újoncok ünnepélyes fogadására.

A sorkatonai szolgálatra bevonulok ünnepé
lyes búcsúztatásának ilyen form ában történő 
végrehajtására kísérleti jelleggel kerül sor. Ezt 
követően —• a tapasztalatok értékelése u tán  — 
az általános váltások alkalm ával a megyei had
kiegészítési és területvédelm i parancsnokságok 
kezdeményezésére kell a bevonultató ünnepsé
geket megszervezni és végrehajtani. A HNF és 
a fegyveres erők az agitációs és propaganda- 
m unkát a helyi párt- és tanácsi szervekkel 
együttm űködésben végezzék.

A kisebb létszám ú (40—50 fős) behívásoknál 
a búcsúztatást egyszerűbb körülm ények között 
kell végrehajtani.

2. Leszerelés:**

A sorkatonai szolgálat letöltésének magas fo
kú erkölcsi, társadalm i elismerése kifejezéseként 
a tartalékállom ányba helyezést — a létszámtól 
függetlenül — a helyi lehetőségeket figyelembe 
véve ünnepélyessé kell tenni.

Az alapvető és legáltalánosabb form a — ko
rábbi hagyományok és a jelenlegi gyakorlat 
alapján — az egység ünnepsége.

Az egység leszerelési ünnepsége m egszerve
zéséért, technikai lebonyolításáért az egységpa
rancsnok személyesen felelős. A végrehajtásba 
be kell vonni a Hazafias N épfront helyi veze
tőit is.

A leszerelési ünnepség dem onstratívabb for
m ája a helyőrségi leszerelési ünnepség, amely a 
helyőrségben állomásozó' azonos időben váltó 
egységek összevonásával kerül végrehajtásra. A 
helyőrségi leszerelési ünnepséget m inden nagy

** V égrehajtásáról az MN vezérkari ionok külön in
tézkedik.
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váltásnál a vezérkar által kijelölt más-más hely
őrségben kell tartani. Ezen részt vesz a HM, a 
vezérkar képviselője is.

A helyőrségi összevont-leszerelési ünnepségek 
megszervezéséért és technikai lebonyolításáért 
a helyőrségparancsnok és a helyi (megyei) Ha
zafias Népfront titkára  együttesen felelősek.

Az ünnepségek katonai vonatkozású kérdései
nek megoldásáért, végrehajtásáért m indkét for
mánál az egység-, illetve a helyőrségparancsnok 
személyesen felelős.

Az új kiképzési rendszerű műszaki csapatok
tól leszerelők részére összevont leszerelési ün
nepséget minden évben decemberben kell meg
szervezni a HÁVPK által kijelölt helyőrségben, 
a helyőrség környékén elhelyezett zászlóaljak 
összevonásával. Rossz időjárás esetén a leszere
lési ünnepség zárt helyiségben is végrehajtható.

A BM H atárőr Ezred önállóan oldja meg az 
ünnepség lébonyolítását.

A helyőrségi — ahol határőrség kerület-ezred 
parancsnokság is m űködik együtt — leszerelési 
ünnepségeket jelentőségüknek megfelelően ma
gas politikai és kulturális színvonalon kell meg
szervezni, m űsort az MN Művészegyüttese, il
letve a BM Duna M űvészegyüttese, valam int az 
MN és BM Határőrség Zenekara adjon. M űsor
ra csak abban az esetben kerüljön sor. ha a je

lenlevők leültethetők. Biztosítani kell a nagy 
nyilvánosságot, a tv. a rádió, a sajtó részvételét.

A helyőrségi leszerelési ünnepségre elnöksé
get kell szervezni. Az elnökségbe meg kell hív
ni a katonai, a helyi párt-. KISZ-, más társadal
mi. állami, valam int gazdasági vezetőket, egyes 
kiváló és élenjáró katonák hozzátartozóit.

A helyőrség parancsnoka jelképesen adja át a 
leszerelő állom ányt a Hazafias N épfront képvi
selőiének.

3. Obsitosok törlése:

A hadkötelesek a hadkötelezettség felső kor
határának elérése u tán — a fegyveres erők ta r 
talékállom ányából való — ünnepélyes elbocsá
tásának rendszere m ár kialakult.

Létrejö tt megállapodás értelm ében az obsito
sok nagy nyilvánosság előtti búcsúztatásának a 
helye (megye, város) — a Hazafias N épfront és 
a vezérkar előzetes egyeztetése alapján — éven
ként változik. Első alkalommal 1982-ben. ezt kö
vetően m inden évben sor kerül obsitosok törlé
sére. (

Az obsitos-búcsúztatás'helyi rendezvényeinek 
időpontját a Hazafias Népfront megyei szervei 
és a megyei hadkiegészítési és területvédelm i 
(Budapest Fővárosi Hadkiegészítő) parancsnok
ságok együttesen állapítják meg.

Benkei András s. k., 
belügyminiszter

Czinege Lajos s. k., Sarlós István s. k..
vezérezredes a Hazafias N épfront

honvédelmi m iniszter Országos Tanácsának
fő titkára

1. számú melléklet a HNF—IIM—BM együttes 
irányelvhez

FELADATTEKV

a sorkatonai szolgálatra bevonulok 
és a leszerelők ünnepélyes búcsúztatásának 

megszervezéséhez és végrehajtásához

A)

A bevonulok búcsúztatása 

I.

A megyei hadkiegészítési 
és területvédelm i parancsnokság feladata

1. A bevonultató-ünnepség program jának ösz- 
szeállítása. elkészítése, és zavartalan lebonyolí
tásának biztosítása, a közreműködő szervek te
vékenységének koordinálása.

2. A bevonultató ünnepségre a helyi párt-, 
KISZ- és más társadalm i, állami, gazdasági ve

zetők. az MN és BM Határőrség, Rendőrség és 
M unkásőrség parancsnokainak meghívása.

3. Az elnökség összeállítása.

4. A bevonulok búcsúztatására ünnepi beszéd 
elkészítése.

5. A legnagyobb létszám ot átvevő egység 
m egbízottjának felkérése egy rövid beszéd el
mondására, aki jelképesen átveszi a fegyveres 
erőkhöz bevonuló összes sorkötelest.

6. A Hazafias N épfront helyi vezetőjének fel
kérése egy rövid beszéd elm ondására, am elynek 
lényege: a fiatalok átadása a haza fegyveres 
szolgálatára.

II.

A Hazafias N épfront helyi szervezetének 
feladata

1. A polgári lakosság legszélesebb rétegeinek 
tájékoztatása a bevonulás jelentőségéről. Agitációs
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propaganda tevékenység kifejtése, a helyi 
párt-, KISZ- és tanácsi szervekkel együttm űkö
désben, amelynek a célja elm élyíteni az állam
polgárokban a haza védelmével kapcsolatos kö
telességek fontosságát.

2. A bevonultató ünnepségre rövid beszéd ké
szítése, amelynek lényege: a bevonuló sorköte
lesek ünnepélyes átadása a haza fegyveres szol
gálatára.

3. A bevonulási központ feldíszítése — a me
gyei parancsnoksággal együttm űködve.

4. Ha van rá  lehetőség meg' kell szervezni:
— egy obsitos-apa és a bevonuló fia nyilvá

nos búcsúját;
—• leszerelt és bevonuló testvér fegyver

átadását;
— a fegyveres erők részére katonai szolgá

latra m ár több gyerm eket adó anya búcsúsza
vainak tolmácsolását.

5. Az emelt szintű bevonultató ünnepség ese
tén a tömegkommunikációs szervek (helyi rádió, 
sajtó) meghívása, illetve jelenlétének, tevékeny
ségének. biztosítása.

6. A KISZ képviseletében főleg lányok, vala
mint úttörők meghívása, akik köszöntik a bevo- 
nulókat.

B)

A leszerelők búcsúztatása

III.

A fegyveres erők feladata

— az ünnepségre a helyi párt-, állami, tá r
sadalmi. KISZ- és gazdasági vezetők, az MN, 
BM Határőrség, Rendőrség és Munkásőrség kép
viselőinek meghívása;

—• az ünnepség program jának (forgatóköny
vének) elkészítése:

— az elnökségben résztvevők névsorának, 
ülésrendjének összeállítása;

—• az ünnepségre érkező vendégek fogadásá
ra fogadó bizottság összeállítása;

— az ünnepség helyének (jó idő esetén sza
badtéren, rossz idő esetén épületben) előké
szítése;

— egység leszerelési parancs elkészítése.

Helyőrség szintű ünnepség esetén a részt vevő 
egységektől ki kell jelölni azokat a leszerelőket. 
akik itt részesülnek dicséretben, vagy jutalom 
ban és ezeket ebben a parancsban kell k ih ir
detni;

— a leszerelő állományból egy arra  alkalmas 
tartalékállom ányba kerülő felkészítése rövid vá
laszbeszédre;

— a visszamaradó állományból egy a rra  al
kalmas sorkatona felkészítése rövid beszédre;

— a fegyverek és harci-technikai eszközök 
átadásának megszervezése, am elyet a leszerelők 
adnak át jelképesen az egységnél m aradó sor
katonáknak;

— rövid kultúrm űsor összeállítása a Hazafias 
N épfronttal együttm űködve;

— az ünnepséget követő díszebéd megszer
vezése, m elyre az elnökség tag jait is meg kell 
hívni;

— a katonai ünnepség lebonyolítására ve
zénylő parancsnok kijelölése.

IV.

A Hazafias N épfront feladata a helyi párt-, 
KISZ-, tanácsi és gazdasági szervekkel együtt
működésben :

— a polgári lakosság körében agitációs, pro
pagandatevékenység kifejtése a m unkahelyek
re visszatérő leszerelt hadkötelesek méltó foga
dása érdekében. Olyan üzemekben, ahová több 
leszerelő tér vissza, az üzemben ünnepélyes  
fogadás biztosítása;

— a Hazafias N épfront részéről elhangzó ün
nepi beszéd elkészítése. A beszéd tartalm azza a 
leszerelt hadkötelesek jelképes átvételét a fegy
veres erőktől. Jusson kifejezésre, hogy a dolgo
zó nép milyen nagyra becsüli a sorkatonai szol
gálatot;

— rövid kultúrm űsor biztosítása;
— helyőrség szintű leszerelési ünnepség ese

tén:

a) a té r dekorációja, feldíszítése:

b) a lakosság mozgósítása az ünnepségen való 
részvételre;

c) a  tömegkommunikációs szervek (rádió, tv. 
sajtó) meghívása, illetve jelenlétének, tevé
kenységének biztosítása;

— a KISZ képviseletében, főleg lányok, va
lam int az általános iskolákból úttörők m eghívá
sa, akik köszöntik a leszerelő katonákat.

2. számú melléklet a HNF—HM—BM együttes 
irányelvhez

Forgatókönyv

a bevonultató-ünnepség m egtartásához

1. Elnökség bevonulása

Az elnökségbe meghívottak:
— a Hazafias N épfront képviselője:
— az MSZMP megyei bizottság képviselője;
— a megyei HB titkára;
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— a BM Határőr-m agasabbegvség képvise
lője;

— a megyei RFK képviselője:
— a M unkásőrség megyei parancsnoka;
— a KISZ megyei bizottsága képviselője;
— a szakszervezetek megyei tanácsának 

képviselője;
— az MN. a BM Határőrség egységei kép

viselője (a legnagyobb létszámot átvevő 
egység megbízott tisztje):

— leszerelt testvér a bevonuló testvérrel:
— obsitos apa a bevonuló fiával;
— a hazának több gyerm eket adott anya.
Az ünnepség elnöke a megyei hadkiegészí
tési és területvédelm i parancsnok.

2. Jelentésbeadás. V égrehajtja a bevonulási 
központ parancsnoka. A jelentést fogadja a 
HM. illetve az MNVK képviselője és üdvöz
li a bevonulókat.

3. Himnusz.

4. Szavalat.

5. HM -díszparancs ismertetése.

6. A HNF képviselőjének átadó-beszéde.

7. Jelképes fegyver átadása, obsitos édesapa 
elköszönése.

8. Többfiús édesanya búcsúztató szavai.

9. A bevonulok virággal való köszöntése.

10. A csapatok képviselőjének átvevő, felelőssé
get vállaló beszéde.

11. Elöljáró elköszönése.

12. Internacionalé.

3. szánni melléklet a HNF—HM—BM együttes 
irányelvhez

Forgatókönyv
a sorkatonai szolgálatból leszerelők. 

ünnepélyes búcsúztatására

1. Térzene.

2. Alegységek felsorakozása.

3. Elnökség bevonulása.

Az elnökségbe meghívottak:
— a Hazafias Népfront képviselője;
— az MSZMP megyei bizottság képviselője;
— a megyei HB titkára;
— a BM Határőr-m agasabbegvség képvise

lője;
— a megyei RFK képviselője:

— a M unkásőrség megyei parancsnoka:
— a KISZ megyei bizottság képviselője:
— a szakszervezetek megyei tanácsának 

képviselője;
— a visszamaradó állomány képviselője;
— az egységparancsnok politikai helyettese:
— az egység párt- és KISZ-szervezetek tit

kára.

4. Csapatzászló fogadása.

5. Elöljáró fogadása.

6. A HM -díszparancs ismertetése.

7. Dicséretek, ju talm ak átadása.

8. A leszerelteket átadó beszéd.

9. A haditechnika, fegyverzet jelképes á tadá
sa, átvétele.

10. A leszerelő és a m aradó katona beszéde.

11. A H1NF képviselőjének átvevő-beszéde.

12. Díszmenet, a csapatzászló előtt.

13. A csapatzászló bekísérése.

14. Az alegységek elvonulása.

Intézkedések

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

3/1978. (BK 3.) számú 

intézkedése

a csapatzászló adományozásáról, átadásáról 
és őrzésének rendjéről szóló 2 1978. számú 
belügyminiszteri utasítás végrehajtásáról

A csapatzászló adományozásáról, átadásáról 
és őrzésének rendjéről szóló 2 1978. számú 
belügym iniszteri utasítás végrehajtása érdeké
ben kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A csapatzászló adományozása, iránti kérel
m et egy évvel a tervezett átadás előtt kell fel- 
terj észtén i.

2. A csapatzászlót ünnepélyes keretek között
— nemzeti, nemzetközi ünnepekhez kapcsoló
dóan — kell átadni. A rendőr-főkapitányságok 
részére a csapatzászló átadása történhet szabad
téri. illetve belső ünnepségen — terem ben — az 
állományból berendeltek és a m eghívott vendé
gek előtt.
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Az ünnepségre az állományból díszszázadot 
(csak szabadtéri ünnepségre), zászlókísérő sza
kaszt és zászlóvivőket kell vezényelni.

Az ünnepség lefolyásának általános rendje a 
következő:

—- elöljáró fogadása.
— Himnusz,
— a m iniszteri parancs felolvasása,
— az adományozó képviselőjének beszéde, a 

zászló átadása, átvétele,
— díszmenet (csak szabadtéri ünnepség ese

tén),
—• a csapatzászló őrzési helyére kísérése.

A csapatzászló adományozása évfordulóján
— első alkalommal a 10., ezt követően öt éven
ként — belső jubileum i ünnepséget kell tartani.

3. A csapatzászló átadási ünnepségre az ado
mányozott belügyi szerv vezetője részletes te r
vet készítsen, m elyet az ünnepség előtt harm inc 
nappal a BM IV I. csoportfőnök ú tján  hozzám 
terjesszen fel.

4. Népünk és rendőrségünk együvétartozásá- 
nak szim bólum aként a csapatzászló átadásakor 
a szervek vezetőinek javaslatára a  belügyminisz
ter elvtárs hozzájárulásával zászlószalagot ado
mányozhat az a vállalat, szövetkezet, vagy intéz
mény, amely a belügyi' szervvel sokoldalú, ta r
talmas társadalm i, politikai kapcsolatot ta rt fenn 
és számottevő befolyása van a személyi állo
m ány politikai nevelésére. A szocialista vívm á
nyok védelme, az állam- és közbiztonság fenn
tartása, az állam határ őrizete, a lakosság és 
nemzeti vagyon megóvása érdekében különösen 
kiemelkedő jelentőségű tevékenység elismerése
ként párt- és állami szervek is kezdeményezhe
tik zászlószalag adom ám  ozását.

5. A rendőri, katonai hűséget jelképező mi
niszteri vörös zászlószalag adományozására a 
csapatzászló átadásakor kerül sor.

6. Ezen intézkedés megjelenése előtt adomá
nyozott és a belügym iniszter elvtárs által nem 
engedélyezett zászlószalagok a csapatzászlón 
nem helyezhetők el. de ereklyeként azokat meg 
kell őrizni. -

7. A belügyi szerv részére az Elnöki Tanács 
és a M inisztertanács által adományozott k itün
tetéseket a csapatzászlón el kell helyezni, a ki
tüntető  címet pedig az adományozást követő 
hatvan napon belül rá kell hímezni.

8. A csapatzászlót katonai tiszteletadás illeti 
meg. A zászlót a Himnusz ala tt 45 -os szögben 
előredöntve két kézzel kell tartani.

9. A csapatzászlót ünnepélyes alkalmakkor, 
párt- és állami vezetők bejelentett érkezésekor, 
valam int a belügyi szerv vezetője által megha
tározott esetekben kibontva kell használni.

10. A csapatzászlóval kapcsolatos m inden je 
lentős esem ényt a csapattörténeti könyvben 
meg kell örökíteni. Amely szervnél ilyen ok
m ány nincs, ott e célból csapatzászló tö rténeti 
könyvet kell. rendszeresíteni.

11. A csapatzászló megőrzéséért, kíséréséért, 
rendeltetésszerű használatáért a belügyi szerv 
vezetője a felelős.

12. Az ereklyeként őrzött zászlót és zászó- 
szalagokat a csapatzászlótól elkülönítetten kell 
tárolni.

13. M enet a la tt és ünnepélyes rendezvénye
ken a csapatzászlót zászlókísérő szakasz kísérje. 
A zászlóvivők és a zászlókísérő szakasz parancs
nokául tisztet, zászlóvivőnek zászlóst, illetve 
tiszthelyettest (hallgatót) kell kijelölni.

14. A belügyi szerv (tanintézet) megszűnése 
esetén a csapatzászlót a belügym iniszter elvtárs 
által, kijelölt jogutód örökli. Ha jogutód nincs, 
vagy a belügyi szerv m éltatlanná válik a csa
patzászlóra, azt be kell vonni. Csapatzászló és 
zászlószalag nem sem m isíthető meg.

15. Ez az intézkedés a kiadása napján lép ha
tályba.

Földesi Jenő s. k.,
hőr. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

A Belügyminisztérium  
egészségügyi csoportfőnökének 

1/1978. (BK 3.) számú 

intézkedése
a munkavédelmi helyzet és tevékenység 

értékeléséről

A Belügym inisztérium  személyi állománya 
m unkavédelm ének szabályozásáról szóló 4/1975. 
számú belügym iniszteri utasítás (a továbbiak
ban: utasítás) a parancsnokok szám ára előírja, 
hogy évente legalább egy alkalommal értékel
jék terü letük  m unkavédelm i helyzetét és annak 
alapján határozzák meg a szükséges feladatokat.

A m unkavédelmi tevékenység ellenőrzése 
során m egállapítást nyert, hogy a m unkavédelm i 
helyzet és tevékenység értékelése terén  az el
m últ évek során nem alakult ki egységes gya
korlat. Ezért az utasításban elrendelt értékelés 
egységes végrehajtása érdekében kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az utasítás 13, f. pontjában elrendelt éven
kénti egyszeri értékelésnek az utasítás 14. pont
jában felsorolt szerveknél, vezetői értekezlet 
keretében. írásos előterjesztés alapján kell eleget 
tenni.
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2. A m unkavédelm i helyzetről és tevékeny
ségről szóló előterjesztést a szerv biztonsági 
m egbízottjának kell elkészíteni a 3. pontban fog
lalt szempontok szerint.

3. Az írásos előterjesztésben foglalkozni kell:

a) az éves és középtávú m unkavédelm i intéz
kedési tervben foglalt feladatok végrehajtásá
val, a m unkakörülm ények fejlesztésére te tt in
tézkedésekkel és azok végrehajtásával;

b) a szerv m unkavédelmi helyzetének értéke
lésével. a baleseti helyzet alakulásával, a m un
kavédelmi szemlék tapasztalataival:

c) az egyéni védőeszközök ellátásának helyze
tével. az esetlegesen saját gyártású és forgalm a

zott eszközök használatával kapcsolatos tapasz
talatokkal;

d) a m unkavédelm i oktatások és a biztonság- 
technikai vizsgáztatások, m egtörténtével, va
lam int

e) a m unkavédelm i helyzet és tevékenység 
javítása érdekében javasolt feladatokkal, célki
tűzésekkel.

4. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

Dr. Földes István s. k.,
ro. ezredes 

csoportfőnök

Jogszabál y  mut a t ó
A M agyar Közlönyben 1978. január 1-től február 28-ig m egjelent fontosabb jogszabályokról

1/ 1978. (I. 9.) MT rend.

2/ 1978. (I. 9.) Mt rend.

1/1978. (I. 14.) EüM

1 / 978. fi. 14.) 
ÉVM—MÉM—PM

3/ 1978. (I. 18:) 1VIT rend.

4/ 1978. (I. 18.) MT rend.

5 /1978. (I. 18.) MT rend.

6 /1978. (I. 18.) MT rend.

1003/1978. (I. 18.) Mt. h.

1004 1978. (I. 18.) Mt. h.

1/ 1978. (I. 18.) KPM—BM 

2/1978. (I. 20.) HM—BM—IM

A Moszkvában, 1977. július 28-án aláírt jegyzőkönyv által mó
dosított ,,A száj- és köröm fájás megelőzése és az ellene való 
hatékony védekezés problémái, valam int nagy hatékonyságú 
száj- és körömfájás elleni vakcinák gyártása terén  a KG ST-tag
országok közötti tudom ányos—műszaki együttm űködésről” szóló. 
Szófiában. 1974. december 20-án aláírt egyezmény kihirdetésé
ről

A rosszindulatú daganatok kutatásával kapcsolatos tudom á
nyos—műszaki együttm űködéséről szóló megállapodás kihirde
téséről

Az Állami Közegészségügyi—Járványügyi Felügyeletről szóló
6 1972. (V. 16.) EüM számú rendelet módosításáról

Az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének sza
bályozásáról szóló 32/1969. (IX. 30.) Korm. számú rendelet végre
hajtására kiadott 16'1969. (IX. 30.) ÉVM—MÉM—PM számú 
együttes rendelet kiegészítéséről

A szerzői tanúsítványok és az egyéb találm ányi oltalmi okiratok 
kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtá
sáról

Az állampolgárok telektulajdonának egyes kérdéseiről szóló 31 
1971. (X. 5.) Korm. számú rendelet módosításáról

Az állampolgárok lakás- és üdülőtulajdonának egyes kérdései
ről szóló 32/1971. (X. 5.) Korm. számú rendelet módosításáról

A tudom ánypolitika időszerű feladatairól

A szervezett akcióban épült vagy vásárolt, személyi tulajdonban 
levő lakások forgalm ának egyes kérdéseiről szóló 1033/1975. (XII.
10.) Mt. h. számú határozat módosításáról és kiegészítéséről

A közúti gépjárm űvezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Az 1 1966. (XII. 21.) HM—BM—IM számú együttes rendelet ha
tályon kívül helyezéséről

2 1978. (I. 20.) OlVI A gyámhatósági eljárás módosításáról
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1/ 1978. (I. 28.) IM 

1978. évi 1. tvr.

1978. évi 2. tvr. 

1978. évi 3. tvr.

1978. évi 4. tvr.

7/ 1978. (II. 1.) MT rend. ,

8/ 1978. (II. 1.) MT rend.

9/ 1978. (II. 1.) MT rend.

10/ 1978. (II. 2.) MT rend.

3 /1978. (II. 2.) HM

1 /1978. (II. 8.) Kip. M — ÁH

4 /1978. (II. 15.)
PM—ÉVM—MüM

1978. évi 5. tvr.

1/ 1978. (II. 18.) BM

3 / 1978. (II. 18.) OM 

1008 1978. (II. 26.) Mt. h.

Az egyetemek nappali tagozatán végzett pályakezdő jogászok 
m unkába lépéséről

A M agyar Népköztársaság Korm ánya és a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetségének Korm ánya között a szerzői jogok 
kölcsönös védelm éről Budapesten, az 1977. évi november hó 16. 
napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről 
szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény módo
sításáról

A gazdasági társulásokról

A gazdálkodó szervezetek szállítási és vállalkozási szerződéseiről

A M unka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 34 1967. (X. 8.) 
Korm. számú rendelet módosításáról

A gazdasági társulásokról szóló 1978. évi 4. számú törvényerejű 
rendelet végrehajtásáról

Az atomerőművel kapcsolatos egyes feladatokról 

A talált robbanótestek bejelentéséről és megsemmisítéséről 

A ruházati term ékek árképzéséről

A szervezett akcióban épült vagy vásárolt, személyi tulajdon
ban levő lakások forgalm ának egyes kérdéseiről szóló 73/1975. 
(XII. 28.) PM—ÉVM—MüM számú együttes rendelet módosítá
sáról és kiegészítéséről

A M agyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között 
a kettős állampolgárság kérdéseinek rendezéséről U lanbatorban 
az 1977. évi augusztus hó 15. napján aláírt egyezmény kihirde
téséről

A Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között 
a kettős állampolgársággal kapcsolatos kérdések rendezéséről 
U lanbatorban 1977. augusztus hó 15-én aláírt egyezmény végre
hajtásáról

A külföldi felsőoktatási intézm ények által k iállíto tt oklevelek 
honosításáról szóló 8 1963. (XII. 30.) MM számú rendelet kiegé
szítéséről

Az Országos Szövetkezeti Tanács alapszabályának m ódosításáról

K iadja: Belügym inisztérium  T itkársága 

BM 78. 3. — 8157
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