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INTÉZKEDÉSE 
 

a tiltott határátlépések megakadályozásáról

Budapest, 1989. augusztus. 25.-n.

Az elmúlt időszakban erőteljesen megnövekedett a külföldi - elsősor
ban NDK - állampolgárok által elkövetett tiltott határátlépések szá
ma.
Ezek megakadályozása érdekében - a BM Határőrség országos parancsno
kával, a PM Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka helyettesével 
egyetértésben, a legfőbb ügyész helyettesének 1989. augusztus 8-án 
kelt, e tárgyban kiadott iránymutatására is figyelemmel - kiadom az 
alábbi

intézkedést .

1. Törekedni kell arra, hogy az országot elhagyni szándékozó külföl
di állampolgárok a Nemzetközi Vöröskereszt vagy más nemzetközi 
szervezetek égisze alatt legalizálva - nemzetközi megállapodása
inkkal összhangban álló módon - lépjék át az országhatárt.

2. Azon NDK állampolgárok ellen, akik az országhatárt a fentiek fi
gyelmen kívül hagyásával kísérlik meg átlépni, a büntetőeljárás 
mellőzésével figyelmeztetést kell alkalmazni. Büntetőeljárást 
kell indítani akkor, ha az elkövető a tiltott határátlépés kísér
letén kívül más bűncselekményt is (pl. hivatalos személy elleni 
erőszakot) megvalósított.

3. Valamennyi Rendőr-főkapitányság vezetője tegyen hathatós, nyílt 
és operatív intézkedéseket az embercsempészek és a tiltott 
határátlépést szervezetten segítő személyek felderítésére. E 
személyek ellen haladéktalanul büntetőeljárást kell indítani. 
Gondoskodni kell arról, hogy ezen ügyek megfelelő sajtónyilvános
ságot kapjanak. Törekedni kell e büntetőeljárások gyors befejezé
sére .

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/8/1989 /1



- 2 -

4. A Budapesti Rendőrfőkapitányság vezetője és a dunántúli 
főkapitányságok vezetői vonják fokozott ellenőrzés alá az NDK 
állampolgárokat. Ennek során ellenőrizzék tartózkodási engedélyük 
érvényességét. Amennyiben annak érvényességi ideje lejárt, hívják 
fel nyomatékosan a figyelmüket a haladéktalan hazatérésre.

5. A nyugati határszakasz megközelítési útvonalain illetékességgel 
bíró rendőr-főkapitányságok vezetői vonják fokozott ellenőrzés 
alá ezeket az útvonalakat a határsértők kiszűrése érdekében.

6. A Vas és Győr-Sopron megyei főkapitányság vezetője intézkedjék, 
hogy a mélységi ellenőrzésekben - a határőrséggel együttműködve - 
a rendőri szervek is részt vegyenek. Szükség esetén vegyék igény
be az önkéntes társadalmi erőket is.
A fokozott mélységi ellenőrzéseket 1989. szeptember 30-ig kell 
végezni.

7. A külföldi állampolgárok által hátrahagyott gépjárműveket helyez
zék biztonságba és haladéktalanul értesítsék a területileg ille
tékes vám- és pénzügyőri szervet.
A rendőri objektumokban ilyen gépjárműveket őrizni tilos.

8. Ez az intézkedés 1989. augusztus 25-én lép hatályba és 1990. 
augusztus 31-el hatályát veszti.
Rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

Dr. Túrós András 
r. vezérőrnagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 15 példányban
Felterjesztve: miniszter elvtársnak

Földesi államtitkár elvtársnak
Kapják: állambiztonsági miniszterhelyettes

ORFK csoportfőnökei
BM Határőrség országos parancsnoka
Legfőbb Ügyészség
Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka 
rendőrfőkapitányok (távgépírón továbbítva)
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