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Személyi rész

A M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
Hazánk felszabadulásának 30. évfordulója al
kalmából, érdem eik elismeréséül:

a VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND 
kitün tetést adományozta:

B e n k e i  András belügyminiszter,

K ó n y i Gyula r. vezérőrnagy m iniszter
helyettes és

K u c s e r a  László r. vezérőrnagy csoport
főnök 

elvtársaknak;

a VÖRÖS CSILLAG ÉRDEMREND 
kitüntetést adom ányozta:

Dr. F a r k a s  György tű. vezérőrnagy, 

A m b r u s  Sándor r. ezredes,

F o d o r  Pál r. ezredes,

Dr. P a l k ó  Jenő r. ezredes, 

S z e k e r e s  M árton r. ezredes,

T ó t h  Im re hőr. ezredes,

Dr. T ó t h  János r. ezredes,

V a r g a  A ntal r. ezredes,

V á m o s  László r. ezredes, - 4
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42 — 1975. április 16. BELÜGYI KÖZLÖNY 3. szám

Dr. S t e c z i k  A urél ro. alezredes,
Dr. G e r v a i  Tibor r. alezredes,

S o m o g y i  Andorné r. százados,
G u r u z  József r. főhadnagy 

elvtársaknak.

A Belügym inisztérium ban k ife jte tt eredm é
nyes m unkájuk elism eréseként az Elnöki Tanács 
soron kívül kinevezte:

vezérőrnaggyá

L a d v á n s z k y  Károly r. ezredes,
Dr. P á l  A ntal r. ezredes,
K o m o r n i k  Vilmos r. ezredes,
P á l i n k á s  Ferenc r. ezredes,
M. S z a b ó  István r. ezredes,
Dr. S z a l ó k i  László r. ezredes 

elvtársakat.

A belügym iniszter elvtárs hazánk felszabadu
lásának 30. évfordulója alkalmából, a Belügymi
nisztérium  állományában végzett eredm ényes 
m unkájuk elismeréséül soron kívül kinevezte:

ezredessé

Dr. B ö k  Péter r. alezredes,
Dr. B ö r ö c z  István r. alezredes,
C s e k e  Ferenc tű. alezredes,
C s o r d á s  László r. alezredes,
G é m  László hőr. alezredes,

G i l l i c h  László r. alezredes,
H o r v á t h  József r. alezredes,
Dr. J u h á s z  György r. alezredes,
K a l u c z k y  László r. alezredes,
Dr. K a t o n a  Géza r. alezredes,
Dr. R á c z  Ferenc r. alezredes,
Dr. S i m o n  Tiham ér r. alezredes,
Dr. S z a l m a  József r. alezredes,
T o r d a  Endre r. alezredes,
V a r g a  Pál hőr. alezredes 

elvtársakat.

A belügym iniszter elvtárs:

A n d a  János elv társat soron kívül rendőr ez
redessé kinevezte, és 1975. április 15-i hatállyal 
nyugállom ányba helyezte.

A n d a János rendőr ezredesnek a m unkás- 
mozgalomban és a Belügym inisztérium ban vég
zett eredm ényes m unkásságának elismeréséül, az 
Elnöki Tanács

a VÖRÖS CSILLAG ÉRDEMREND 
kitüntetést adományozta.

A belügym iniszter elvtárs:

1975. február 28-i hatállyal, a Belügyminisz
térium  állom ányában végzett eredm ényes m un
kájuk  elismerése m ellett:

R ó z s a  Andor r. ezredes csoportfőnököt,

S o c z ó  József r. ezredes csoportfőnököt

L i p t á k  Gyula r. ezredest a BM Nógrád m e
gyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét és

Dr. K o v á c s  Sándor r. ezredest a BM Fejér 
megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét 1975. 
m árcius 31-i hatállyal 

nyugállom ányba helyezte.

M á n d i  Sándor r. ezredest 1975. m árcius 1-i 
hatállyal csoportfőnöknek,

K o v á c s  György r. ezredest 1975. m árcius 
1-i hatállyal csoportfőnöknek,

Dr. S e p s e i  György r. ezredest 1975. ápri
lis 1-i hatállyal a BM F ejér megyei,

S z e r é m i  Sándor r. alezredest 1975. feb ru ár 
28-i hatállyal a BM Nógrád megyei Rendőr

főkapitányság vezetőjének,

Dr. B í r ó  Sándor r. ezredest a BRFK bűn
ügyi helyettesi beosztásából 1975. április 1-i 
hatállyal felm entette és egyben a Rendőrtisz
ti Főiskola parancsnok helyettesének és,

T ó t h  Im re r. alezredest 1975. április 1-i ha
tállyal a BRFK bűnügyi helyettesévé 

kinevezte.

Együttes miniszteri utasítás

A honvédelmi miniszter, 
a belügyminiszter 

és az igazságügyminiszter 
6/1975. (HK 5.) HM—BM—IM számú

együttes utasítása
a katonákra kiszabott szabadságvesztés 

végrehajtásával kapcsolatos eljárás 
szabályozásáról szóló 

25/1968. (HK 8.) HM—BM—IM számú 
együttes utasítás kiegészítéséről

A katonákra kiszabott szabadságvesztés vég ' 
rehajtásával kapcsolatos eljárás szabályozásáról 
szóló és a  9/1972. (HK 4.) HM—BM—IM számú 
együttes utasítással m ódosított 25/1968. (HK 8.) 
HM—BM—IM szám ú együttes u tasítást (a to-
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3. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1975. április 16. — 43

vábbiakban: Ut.) — a legfőbb ügyésszel egyet
értésben — a következőkkel egészítjük ki:

1. Az Ut. 19. pontja a következő rendelkezés
sel bővül:

„A beszámítás engedélyezhető akkor is, ha a 
bűn tett m iatt elítélt azért nem bocsátható fel
tételes szabadságra, m ert büntetése nem  halad
ta  meg a 6 hónapot, illetőleg a bárm ely tartam ú, 
fegyelmező zászlóaljban végrehajtandó szabad
ságvesztésre íté lt büntetését a bíróság az előze
tes fogvatartásban eltöltött idővel kitöltöttnek 
vette. A beszámítás előfeltétele m indkét eset
ben az elítélt kifogástalan m agatartása.”

2. Az Ut. 20. pontja a következő rendelkezés
sel bővül:

„A 19. pont második fordulata szerinti beszá
m ítási kérelm et

a) am ennyiben a szolgálati idő m ár a büntetés 
végrehajtása, illetőleg az előzetes fogvatartás 
ideje a la tt letelt vagy abból egy hónapnál rövi- 
debb idő van hátra, a szabadon bocsátást köve
tően azonnal,

b) egyébként pedig a szabadulást követően, 
de legkorábban a szolgálati idő le járta  előtt egy 
hónappal lehet benyújtani.”

3. Ez az utasítás kihirdetése napján lép ha
tályba.

Czinege Lajos vezérezredes s. k.,
honvédelm i m iniszter

Benkei A ndrás s. k., Dr. Korom M ihály s. k.,
belügym iniszter igazságügym iniszter

Miniszteri utasítás

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

5. számú 
UTASÍTÁSA

Budapest, 1975. évi március hó 13-án

Tárgy: A magyar állampolgárok lakcímének 
bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 4/1969. 
(XI. 17.) BM számú, valamint az ezt módosító 
6/1974. (XI. 20.) BM számú rendelet végrehaj
tási utasítása.

A magyar állampolgárok lakcímének bejelen
téséről és nyilvántartásáról szóló 4/1969. (XI. 
17.) BM számú rendelet (a továbbiakban: R), va
lamint az ezt módosító 6/1974. (XI. 20.) BM

számú rendelet (a továbbiakban: r) végrehajtá
sára a következő

u t a s í t á s t  
(a továbbiakban: Vu.) adom ki:

I. rész

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
A lakcím bejelentési kötelezettség 

R. 1. §.

A Magyar Népköztársaság területén állandó 
jelleggel tartózkodó minden magyar állampol
gár köteles az állandó vagy az ideiglenes lakó
helyre történő beköltözéskor, illetőleg kiköltö
zéskor a lakcímét vagy annak megváltozását a 
lakóhely szerint illetékes városi, fővárosi kerü
leti tanács végrehajtó bizottságának igazgatási 
feladatot ellátó szakigazgatási szervénél, a me
gyei városi kerületi hivatalnál, illetőleg a köz
ségi tanács végrehajtó bizottságának szakigaz
gatási szervénél (a továbbiakban: igazgatási 
osztály) nyilvántartás céljából bejelenteni.

Vu. 1. A lakcím nek és m egváltozásának beje
lentése a lakás használatához fűződő jogot nem 
érinti.

A lakcím bejelentési kötelezettség abban az 
esetben is fennáll, ha a lakáshasználat jogszerű
sége tekintetében bírói vagy államigazgatási el
járás van folyam atban.

A vitás lakcím bejelentési ügyek eldöntésénél 
figyelembe kell venni, hogy a bejelentés nem 
terem t jogalapot a beköltözésre, hanem  a be
költözés ténye kötelezi az állam polgárt az új 
lakcím bejelentésére. Az ügyekben az igazgatási 
osztálynak a Vu. 14. pontban foglaltak szerint 
kell eljárni.

Vu. 2. Az átm eneti jelleggel külföldön tartóz
kodó, továbbá sor- vagy tartalékos katonai szol
gálatot teljesítő, illetőleg gyógyintézeti kezelés 
a la tt álló személynél a lakcím m egszüntetése 
céljából hivatalból eljárást lefolytatni nem  lehet.

Vu. 3. A bírósági ítélettel vagy rendőrhatósági 
határozattal lakóhelyéről k itilto tt személyek lak
cím ének m egszüntetése esetén a lakóhely sze
rin t illetékes rendőrkapitányság já r  el, a R. 4. 
§-ában foqlaltak alkalmazásával.

Szabadságvesztés büntetését töltő személlyel 
szemben csak akkor lehet lakcímváltozással 
kapcsolatos eljárást hivatalból lefolytatni, ha a 
bíróság ítéletben kötelezte a lakóhely elhagyá
sára. Az eljárás a lakóhely szerint illetékes 
rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik.

Vu. 4. A rendőrhatósági felügyelet a la tt állók, 
a helyhez kötött kitiltottak, vagy szabadság- 
vesztés büntetésből feltételes szabadságon le
vők lakcíme megszűnésének bejelentéséhez — 
am ennyiben más városba, községbe, fővárosi

AB
TL

 
- 4

.2 
- B

el
üg

yi
 K

öz
lö

ny
 

XY
T.

 é
vfo

lya
m 

3.s
zám

 
- 6

/1
97

5.
 (

BK
 

3.)
 H

M 
- B

M 
- E

\I 
eg

yü
tte

s 
ut

as
ítá

sa
 

/3



44 — 1975. április 16. BELÜGYI KÖ ZLÖNY• 3. szám

kerületbe kívánnak költözni — az illetékes 
rendőrkapitányság előzetes írásbeli engedélye 
szükséges.

Vu. 5. A 14 éven aluliak lakcím ét az illetékes 
népességnyilvántartó szerv ta r tja  nyilván.

R. 2. §.

(1) A lakcímbejelentési kötelezettség teljesí
tése szempontjából lakóhelynek kell tekinteni 
minden olyan helyiséget, amelyet valaki állandó 
vagy ideiglenes jelleggel lakásként használ és a 
helyiség utcanévvel, házszámmal, ennek hiányá
ban helyrajzi számmal, illetve ismert elneve
zéssel megjelölhető.

(2) Az állandó lakcím bejelentésének kötele
zettsége alá esik az (1) bekezdésben meghatáro
zott olyan helyiség, ahol valaki tartós ottlakásra 
rendezkedett be és ténylegesen ott lakik, vagy 
ahova ideiglenesen lakóhelyéről rendszeresen, 
illetve kényszerű távoltartozkodásának megszű
nése után véglegesen visszatér. A lakcímet, ille
tőleg megváltozását (megszűnését) a be- vagy ki
költözéskor, de legfeljebb az ezt követő 48 órán 
belül kell bejelenteni.

(3) A tizennégy éven aluli gyermek állandó 
lakóhelyének a törvényes képviselő állandó la
kóhelyét, az állami gondozásba vett gyermek 
állandó lakóhelyének pedig az állami nevelő in
tézetet kell tekinteni.

Vu. 6. A külön élő szülőknél a szülői felügye
letet gyakorló, gyerm ek elhelyezési eljárás so
rán  az ítéletben megjelölt (gondozó) szülőt kell 
a törvényes képviselőnek tekinteni.

Vu. 7. A R. alkalmazása szempontjából ha a
14 éven aluli átm enetileg nem rendelkezik tö r
vényes képviselővel, a gondozó hozzátartozót 
vagy a szállásadót kell ideiglenesen annak te
kinteni.

Vu. 8. A 14 éven aluli gyerm ek állandó lak
címének változása akkor esik bejelentési köte
lezettség alá, ha törvényes képviselője állandó 
lakóhelyet változtat, vagy törvényes képviselő
jének személyében és egyúttal annak állandó 
lakcímében változás áll be; állami gondozásba 
kerül; állami gondozásba van és újabb gyerm ek
nevelő intézetbe költözik, vagy onnan egyéb 
helyre végleg elköltözik (pl. örökbe fogadják).

(4) A lakcím bejelentésére kötelezett személy 
állandó lakóhelyének fenntartása mellett, egy 
ideiglenes lakcímet jelenthet be.

Vu. 9. Ideiglenes lakcím bejelentés csak állan
dó lakóhely léte m ellett fogadható el. Tehát 
m inden lakcím bejelentésre kötelezett személy, 
am ennyiben csak egy lakást ta r t fenn — függet
lenül a lakás használatával kapcsolatos meg
egyezéstől, jogvitáktól — annak címét állandó

lakcím ként kell bejelenteni (pl. m unkásszállás, 
albérlet stb.).

(5) Az ideiglenes lakcím  bejelentésének kö^ 
telezettsége alá esik az (1) bekezdésben m eg
határozott olyan helyiség, ahol valaki — állandó 
lakóhelyének fenn tartása  m ellett — m unkavég
zés, tanulás, üdülés, gyógykezelés, átm eneti jel
legű kényszer elköltözés, vagy látogatás m iatt
15 napnál tovább tartózkodik. Az ideiglenes lak
címet a beköltözést követő 15 napon belül, a 
lakcím m egszűnését a kiköltözéskor, de legfel
jebb az ezt követő 48 órán belül kell bejelenteni.

Vu. 10. Az ideiglenes intézeti elhelyezésbe 
vett, törvényes képviselővel (szülő, gyám) ren 
delkező 14 éven aluli gyerm ek esetében az in té
zetet ideiglenes lakóhelynek kell tekinteni.

Vu. 11. Nevelőszülőnél elhelyezett, törvényes 
képviselővel rendelkező 14 éven aluli gyerm ek 
esetén a gondozó (nevelőszülő) lakóhelyét a gyer
m ek ideiglenes lakóhelyének kell tekinteni.

(6) Ha a tizennégy éven aluli gyerm ek ideig
lenes lakóhelyén törvényes képviselője nélkül 
tartózkodik, őt csak három  hónapon tú li tartóz
kodás esetén kell szállásadójának bejelenteni.

Vu. 12. A ha t éven aluli gyerm ek ideiglenes/ 
lakcíme bejelentését csak akkor kell megköve
telni, ha ideiglenes lakóhelyén — akár törvényes 
képviselőjével, akár anélkül — egy évnél tovább 
tartózkodik.

R. 3. §.

(1) Az ideiglenes lakcím bejelentésével az ál
landó lakcím nem  szűnik meg.

(2) Az ideiglenes lakcím m egváltozását (meg
szűnését) be kell jelenteni, ha:

a) az újabb ideiglenes lakóhelyen lakcím beje- 
lentési kötelezettség áll fenn,

b) az állandó lakóhelyen való tartózkodás a 
30 napot m eghaladja,

c) az ideiglenes tartózkodás megszűnt.

(3) M entes a (2) bekezdés b) pontjában foglalt 
bejelentési kötelezettség alól:

a) a tulajdonában levő idényjellegű építm ény
nyel (nyaralóval) rendelkező személy és hozzá
tartozója mindaddig, amíg az építm ényt egy év
nél hosszabb ideig bérbe nem  adja, vagy hasz
nálatra  át nem  engedi,

b) a tizennégy éven aluli gyerm ek, valam int 
az iskolai tanulm ányait folytató személy, ha az 
állandó lakóhelyén való tartózkodása a három  
hónapot nem  haladja meg.

Vu. 13. A hat éven aluli gyerm ek ideiglenes 
lakcíme m egszüntetésének bejelentését csak 
akkor kell megkövetelni, ha állandó lakóhelyén 
való tartózkodása az egy évet m eghaladja.
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3. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1975. április 16. — 45

R. 4. §1

Ha az állandó vagy az ideiglenes lakcímnek 
és megváltozásának bejelentése nem történt 
meg, vagy nem a tényleges helyzetnek megfe
lelően történt, az illetékes rendőrkapitányság
— határozatban — a mulasztót a tényleges álla
potnak megfelelő bejelentés teljesítésére köte
lezi.

Vu. 14. Az igazgatási osztály a lakcímváltozás 
bejelentésére — ha ez nem tö rtén t meg, vagy 
nem felel meg a tényleges állapotnak — a kö
vetkezők figyelem bevételével hivatalból intéz
kedik.

a) A lakcím vagy lakcím megszűnés (a továb
biakban együtt: lakcímváltozás) bejegyzésének 
hivatalból való elrendelésére csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha az állampolgár a lakás
ba beköltözött vagy onnan elköltözött és nem 
te tt eleget a lakcímváltozás bejelentésével kap
csolatos kötelezettségének.

Nem lehet a lakásban ben t lakó állampolgárt 
hivatalból a lakcíme megszűnésének bejelenté
sére kötelezni.

b) A lakcímváltozás bejelentésének elmulasz
tása esetén az állam polgárt fel kell szólítani a 
kötelezettség teljesítésére. Am ennyiben a fel
szólításnak nem tesz eleget, az igazgatási osz
tálynak erről írásban értesíteni kell a területileg 
illetékes rendőrkapitányságot.

c) A rendőrkapitányság az 1957. évi IV. tö r
vény (a továbbiakban: tv.) rendelkezései sze
rin t já r  el, a mulasztó felet határozattal be
jelentésre kötelezi. A tv. 77. §-ában foglalt sza
bály t kell alkalmazni, ha a kötelezett a határo
zat rendelkező részében foglaltakat nem  ha jtja  
végre.

A lakcímváltozások bejelentése 

R. 5. §.

(D*

(2) A városon belül — ha ott több bejelentő
szerv működik — a lakcímváltozást, az új lak- 

íz cím szerint bejelentő szervnél kell bejelenteni. .

Vu. 15. A városon, községen kívüli lakcím 
megszűnésének bejeléntését el kell fogadni az 
új lakóhely szerinti igazgatási osztálynál, ha az 
előző lakóhely szerinti igazgatási osztálynál ez 
nem tö rtén t meg, és a visszautazás jelentős költ
ségkihatással, m unkából való kieséssel já r 
együtt, vagy azt az állampolgár betegsége, idős 
kora, illetve más m éltánylást érdemlő körül
m ény indokolja. Ilyenkor a szállásadó és a helyi 
lakónyilvántartó aláírásától el kell tekinteni. A 
szelvényekre rá  kell vezetni a „hivatalból” szö
veget. A bejelentő lapot meg kell küldeni a meg-

* 6/1974. (XI. 20.) BM sz. rendelet hatályon kívül helyezte.

szűnt lakóhely szerint illetékes igazgatási osz
tálynak.

R. 6. §.
•

(1) A lakcímet és megváltozását, személyesen 
kell bejelenteni, kivéve ha a bejelentésre kötele- 
zet£ testi fogyatékossága vagy betegsége a meg
jelenésében akadályozza.

Vu. 16. A külföldről hazatelepülő m agyar ál
lam polgár első lakcím bejelentését az első sze
mélyi igazolvány kiadása alkalm ával köteles 
teljesíteni az állandó lakóhelye szerint illetékes 
rendőrkapitányságnál. A lakcím bejelentést a 
személyi igazolvány adatlapon teljesíti.

Az állandó lakosok elhalálozását, az elhalá
lozás tényét bejegyző anyakönyvvezető jelenti 
be a lakóhely szerinti igazgatási osztálynak.

(2) Ha a lakcímnek vagy megváltozásának be
jelentése a család több tagját érinti, a beje
lentést valamennyi családtagra vonatkozóan az 
egyik bejelentésre kötelezett családtag is telje
sítheti.

Vu. 17. A m unkásszálláson, építkezés felvo
nulási lakóépületében lakó személy lakcím ének 
vagy lakcím változásának bejelentését a vezető 
vagy gondnok is elvégezheti.

(3) A tizennégy éven aluli gyermek, és a cse
lekvőképességét kizáró gondnokság alá helyezett 
személy lakcímét, valamint annak megváltozását 
a törvényes képviselő jelenti be.

Vu. 18. A cselekvőképtelenség m iatt gondnok
ság ala tt álló személyek lakcím változásról szóló 
bejelentést el kell fogadni a gondnok lakóhelye 
szerint illetékes bejelentő szervnél is.

A gondnok köteles a Vu. 20. pontban m egha
tározott bejelentőlapot kitölteni és aláírni. A be
jelentőlapok I—III. szelvényeinek felső részére 
rá  kell vezetni a „gondnokolt” szöveget, hátol
dalára a gondnok családi és utónevét, a születési 
helyét és idejét, anyja nevét, személyi igazol- • 
ványának sorozat és szám át (ideiglenes személyi \
sorszámát), lakcím ét és a vonatkozó bírósági 
határozat számát.

(4) Az újszülött első lakcímének bejelentését 
a születést bejegyző anyakönyvvezető hivatal
ból teljesíti.

Vu. 19. Az anyakönyvvezető a bejelentést a 
R. 2. §. (3)—(6) bekezdése, valam int a Vu. 6— 11. 
pontban foglaltak figyelem bevételével teljesíti.

R. 7. §.

A lakcímnek és megváltozásának bejelenté
séhez a következő nyomtatványokat kell felhasz
nálni:
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a) bejelentőlap az állandó lakcímről, megvál
tozásáról és megszűnéséről,

Vu. 20. Az állandó lakcím bejelentését a
a) bejelentőlap a 14 éven felüli m agyar állam

polgárok állandó lakcíméről,
b) állandó lakcím m egszűnéséről bejelentőlap 

a 14 éven felüli m agyar állampolgárok részére,
c) bejelentőlap a 14 éven aluli m agyar állam

polgárok állandó lakcíméről,
d) állandó lakcím megszűnéséről bejelentőlap 

a 14 éven aluli m agyar állampolgárok részére, 
elnevezésű nyom tatványon kell teljesíteni.

b) bejelentőlap az ideiglenes lakcímről, meg
változásáról és megszűnéséről,

Vu. 21. Az ideiglenes lakcím bejelentését a
a) bejelentőlap a 14 éven felüli m agyar állam 

polgárok ideiglenes lakcíméről,
b) ideiglenes lakcím megszűnéséről bejelentő- 

lap a 14 éven felüli m agyar állampolgárok ré 
szére,

c) bejelentőlap a 14 éven aluli m agyar állam 
polgárok ideiglenes lakcíméről,

d) ideiglenes lakcím megszűnéséről bejelentő- 
lap a 14 éven aluli m agyar állampolgárok ré 
szére,
elnevezésű nyom tatványon kell teljesíteni.

c) nyilvántartókönyv a szállodában és az ezzel 
egy tekintet alá eső vendégszálláson megszállt 
személyről.

R. 8. §.

(1) A lakcímnek és megváltozásának bejelen
tésekor a bejelentőlapot a személyi, a munkál
tatói, valamint a katonai igazolvány, a tizennégy 
éven aluli gyermek és a cselekvőképességet ki
záró gondnokság alá helyezett esetben a sze
mélyi lap adataival megegyezően kell kiállítani.

Vu. 22. A Vu. 20—21. pontban m eghatározott 
bejelentőlapot a bejelentés teljesítésére kötele
zett személy köteles kitölteni és aláírni.

(2) A bejelentőlapot alá kell Íratni a szállás
adóval és a helyi lakónyilvántartóval.

Vu. 23. A szállásadó aláírásának hiányában — 
kivéve a 8. §. (3) bekezdésében és a 18. §-ban 
foglalt eseteket — a bejelentést ki kell vizsgálni.

Ha a lakónyilvántartó aláírása hiányzik, a 
bejelentőlapot el kell fogadni. Ilyen esetben a 
tanács vb. igazgatási osztálya értesíti a lakó
nyilvántartó  könyv vezetésével megbízott sze
m élyt a szükséges adatváltozás bejegyzése 
végett.

Vu. 24. A lakcímváltozás bejelentésének el
fogadása vagy elutasítása tárgyában — figye
lemmel a Vu. 1—4. és 14. pontban foglaltakra

I. fokon az illetékes rendőrkapitányság határoz. 
Az igazgatási osztályhoz benyújto tt beadványo
kat a területileg illetékes rendőrkapitányságnak 
kell megküldeni. ✓

(3) A tulajdonosnak, bérlőnek, valamint a bí
rósági ítélet vagy hatósági határozat alapján be-, 
illetőleg kiköltözőnek a bejelentőlapján, szállás
adói aláírásra nincs szükség.

Vu. 25. A fő- vagy társbérlőként, továbbá a 
bírósági ítélet vagy hatósági határozat alapján 
be- vagjr kiköltöző, a lakcím változásról szóló be
jelentőlapra köteles rávezetni az ítélet vagy ha
tározat szám át és a szerv elnevezését.

R. 9. §.

(1) A lakcímnek és megváltozásának bejelen
tése alkalmával be kell nyújtani a bejelentőlapot 
és a személyi igazolványt, tizennégy éven aluli 
gyermek, valamint a cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett esetén a személyi 
lapot.

Vu. 26. A lakcímváltozás bejelentésekor a sze
mélyi igazolvány „különleges bejegyzések” ré 
szénél ellenőrizni kell, hogy a bejelentésre köte
lezett nincs-e rendőrhatósági felügyelet, vagy 
kitiltás, illetőleg feltételes szabadságra bocsátás 
hatálya alatt.

Vu. 27. A rendőrhatósági felügyelet a la tt 
állók, a helyhez kötö tt k itilto ttak , vagy felté
teles szabadságon lévők lakcíme megszűnésének 
bejelentésekor a rendőrkapitányság — Vu. 4. 
pontban jelölt — előzetes írásbeli engedélyt is 
meg kell követelni, m ajd a lakcím megszűnésé
ről szóló bejelentőlap II. szelvényéhez (buda
pesti viszonylatban az I. szelvényhez) kell csa
tolni.

A kitilto ttaknak a tilto tt terü letre  történő lak
cím bejelentését el kell utasítani.

(2) Az igazgatási osztály a lakcímet és meg
változását a bejelentőlap alapján a személyi iga
zolványba, illetőleg a személyi lapra bejegyzi.

Vu. 28. A lakcímváltozás bejegyzését a sze
mélyi, a m unkáltatói, hadkötelezetteknél a ka
tonai igazolvány, valam int a 14 éven aluliaknál 
a személyi lap adatainak ellenőrzése és össze
hasonlítása u tán  kell elvégezni, a hivatalból vég
rehajto tt bejelentés esetén a személyi igazolvány 
lakcím, vagy a lakcím m egszűnéséről szóló ro
vatba be kell jegyezni a „hivatalból” szöveget. 
A bejegyzést az igazgatási osztály ügyintézője 
aláírja  és ellátja a rendszeresített bélyegzővel.

Vu. 29. Az ügyintéző a benyújto tt igazoló lap 
alapján a bejelentőlap valam ennyi szelvényére 
rávezeti a személyi sorszám betű jelé t és számát, 
és a személyi igazolványba jegyzés napjának, 
megfelelő dátum bélyegzővel ellátja.
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A gondnokság ala tt állókról benyújto tt II. sz. 
lakcím bejelentési szelvényt — m ely korábban 
igazolásul szolgált — be kell vonni és meg kell 
semmisíteni.

Vu. 30. A bejelentőlapokkal a következők sze
r in t kell eljárni:

a) a hivatalból végrehajto tt bejelentéskor a 
bejelentőlapokat — szelvényre bontás nélkül 
— meg kell küldeni a lakóhely szerint illetékes 
igazgatási osztálynak, ahol be kell sorolni a b—c. 
pontban jelzett bejelentő lapokhoz,

b) a 14 éven aluli m agyar állampolgárok 
új lakcíméről (Bejelentőlap a 14 éven aluli m a
gyar állampolgárok állandó lakcíméről és Be
jelentőlap a 14 éven aluli m agyar állampolgárok 
ideiglenes lakcíméről), valam int ideiglenes lak
cím ének megszűnéséről (Ideiglenes lakcím meg
szűnésről bejelentőlap a 14 éven aluli m agyar 
állampolgárok részére) szóló bejelentő lapjait, 
a  helyi népességnyilvántartásnál történő nyil
vántartásba vétel u tán  Budapesten a Központi 
Statisztikai Hivatalnak, vidéken a megyei Had
kiegészítési és Területvédelm i Parancsnokságnak 
kell megküldeni. Az állandó lakcímének megszű
néséről (Állandó lakcím megszűnésről beje
lentőlap a 14 éven aluli m agyar állampolgárok 
részére) szóló bejelentőlapot a nyilvántartáson 
való átvezetés u tán  meg kell semmisíteni.

c) a 14 éven felüli m agyar állampolgárok be
jelentő lap jait — a helyi népességnyilvántartás
nál történő nyilvántartásbavétel u tán  — szel
vényekre kell bontani és

— az I. sz. szelvényt a Belügym inisztérium  
N yilvántartó Központ 3. Osztályának,

— a II. sz. szelvényt — budapesti lakosok ki
vételével — a területileg illetékes járási, városi 
rendőrkapitányságnak,

— a III. szelvényt a 14—60 éves férfiakról, 
valam int a katonai igazolvánnyal rendelkező 
nőkről — kivéve a következő bekezdésben fog
laltakat — Budapesten a Fővárosi Kiegészítő 
Parancsnokságnak, vidéken a megyei Hadki
egészítési és Területvédelm i Parancsnokságnak,

— a hivatásos és továbbszolgáló BM be
osztottak III. sz. szelvényét Budapesten a BM 
N yilvántartó Központ 3. Osztályához, egyéb he
lyeken a rendőrkapitánysághoz,

— a IV._ szelvényt Budapesten a Központi 
Statisztikai Hivatalnak, vidéken a megyei Had
kiegészítési és Területvédelm i Parancsnokságnak 
kell megküldeni.

A budapesti lakosok II. sz. szelvényét — 
am ennyiben azt a népességnyilvántartó szerv ér
tesítésre nem kívánja felhasználni — meglehet, 
a  60 éven felüli férfiak és a katonai igazolvány
nyal nem rendelkező nők III. sz. szelvényét meg 
kell semmisíteni.

d) a bejelentőlapokat 24 órán belül — ajánlott 
postai küldem ényként — kell m egküldeni az 
illetékes szervhez.

A szállásadó kötelességei 
R. 10. §.

(1) A lakcímnek és megváltozásának beje
lentése szempontjából szállásadója:

a) a személyi tulajdonban levő lakóépítmény 
tulajdonosa az általa lakott lakrészbe befoga
dott személynek,

b) a bérlő (társbérlő) az általa bérelt lakrészbe 
befogadott személynek,

c) a munkáltató szerv vezetője a munkásszál
lásra, építkezés felvonulási lakóépületébe, vagy 
a szerv zárt területén belül készenléti vagy szol
gálati lakásba befogadott személynek,

d) a szálloda, túristaház, hétvégi-telep, sátor
tábor, diákotthon, kollégium, tanuló nevelő- és 
szociális otthon vezetője (gondnoka) a kezelése 
alatt álló szálláshelyre vagy lakóhelyre befoga
dott személynek, az ott lakó alkalmazottnak és 
hozzátartozóinak,

e) az üdülő, kórház, szanatórium, egyéb gyógy
intézet vezetője (gondnoka) a befogadott sze
mélynek, az ott lakó alkalmazottnak és hozzá
tartozóinak.

(2) Az (1) bekezdés c)—e) pontjában megha
tározott szervek vezetői más felelős személyeket 
is megbízhatnak a szállásadói teendők ellátásá
val.

R. 11. §.

(1) A szállásadó kötelessége:

a) ellenőrizni és a befogadott személy figyel
mét felhívni, hogy a lakcímnek és megváltozá
sának bejelentésével járó kötelezettségének ele
get tegyen,

b) a bejlentőlapot a be-, illetve a kiköltözés cf£_
megtörténjenek igazolásaként aláírni,

c) az igazgatási osztálynak a 2. §. (2) és (5) 
bekezdésben foglalt határidőt követő 48 órán 
belül bejelenteni, ha a lakrészben tartózkodó 
személy a lakcímbejelentési kötelezettségének 
nem tett eleget.

(2) A szállásadó akadályoztatása esetén az (1) 
bekezdésben meghatározott kötelezettségeket az 
általa megbízott személy teljesíti. A

A helyi lakónyilvántartó kötelességei 
R. 12. §.

(1) A helyi lakónyilvántartó a lakcímnek és 
megváltozásának bejelentésével kapcsolatban 
köteles:
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a) figyelemmel kísérni,- hogy a be-, vagy a ki
költözött személy eleget tegyen a lakcímre vo
natkozó bejelentési kötelezettségének,

b) a szabályosan kitöltött bejelentőlapot alá
írni és ezzel egyidejűleg a változást a helyi lakó
nyilvántartásba bevezetni.

Vu. 31. Am ennyiben a lakcím nek és m egvál
tozásának bejelentése a lakónyilvántartó alá
írása nélkül tö rtén t meg, a Vu. 23. pontban fog
laltak  szerint kell eljárni.

c) a bejelentési szabályok megszegőinek ada
tait a legközelebbi rendőri szervnél vagy kör
zeti megbízottnál bejelenteni.

Vu. 32. A R. 12. §. (1) bekezdés c) pontjában 
előírt kötelezettséget a házfelügyelőknek és 
gondnokoknak kell teljesíteni. Az igazgatási 
osztálynak a Vu. 14. pontja  szerint kell eljárni.

(2) A lakók adatainak a helyi lakónyilvántar- 
tással történő egyeztetését a rendőrkapitányság 
vezetője elrendelheti. A helyi lakónyilvántartás 
adatainak helyességét, a rendőrség ellenőrizheti.

II. Rész

KÜLÖN SZABÁLYOK
Egyes szálláshelyeken tartózkodók 

nyilvántartása
R. 13. §.

(1) A szállodában, turistaházban, idegenfor
galmi szerv által foglalkoztatott vendégszálláson, 
állami szerv, társadalmi szervezet és szövetkezet 
által fenntartott üdülőben, gyógyintézetben,, 
hétvégi-telepen és sátortáborban a vezető (szál
lásadó) vagy megbízottja köteles az elszállásolt 
személy adatait — a személyi igazolvány alap
ján — a 7. §. c) pontjában megjelölt nyilvántar
tókönyvbe bevezetni.

Vu. 33. Csoportos elszállásolás esetén az el- 
szállásoltakról a nyilvántartókönyv adatainak 
megfelelő aláírással és bélyegzővel h itelesített 
névjegyzék is benyújtható.

Ilyen esetben a csoport vezetőjét kell a nyil
vántartókönyvbe bevezetni, a névjegyzéket a 
nyilvántartókönyv m ellett kell őrizni.

Vu. 34. A hivatalos kiküldetésbe érkező BM 
dolgozók, ügyészek és bírók, valam int a nép
hadsereg tényleges állományú tagjainak és pol
gári dolgozóinak elszállásolásakor — a m enet
levél alapján — a családi és utónevet, valam int 
a m enetlevél szám át kell a nyilvántartókönyvbe 
bejegyezni.

Vu. 35. A R. 13. §. (1) bekezdésében m egha
tározott szálláshelyeken a nyilvántartókönyvek 
vezetesének ellenőrzése a területileg illetékes 
rendőrkapitányság feladata.

Vu. 36. A R. 13. §. (1) bekezdésében előírt 
szálláshelyeken elszállásolt szem élyeket a helyi 
népességnyilvántartásban nyilván tartan i nem  

; kell.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szálláshelyen 
állandó vagy ideiglenes jelleggel lakó alkalma
zottakra és hozzátartozóira az 1—12. §-ban fog- O J  
lalt lakcímbejelentési, valamint lakónyilvántar
tási szabályok vonatkoznak.

A lakcímváltozás bejelentése 
munkásszálláson, építkezés felvonulási 

lakóépületében, mozgószálláson
R. 14. §.

(1) Munkásszálláson és építkezés felvonulási 
lakóépületében történt elszállásoláskor a hely
ségnév mellé, a munkáltató vállalat megnevezé
sét kell a bejelentőlap lakcímrovatába bejegyez
ni, ha az utcanév, házszám, helyrajzi szám is
meretlen.

(2) Munkásszálláson és építkezés felvonulási 
lakóépületében a szerv által megbízott személy 
helyi lakónyilvántartást köteles vezetni.

R. 15. §.

(1) Mozgó lakókocsiba, hajón levő szállásba, 
kihelyezett növényvédő és kutató állomás szál
lásába, valamint mezőgazdasági idényszálláson 
történt elszállásolást csak ideiglenes lakcímként 
lehet bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szálláshelyen 
ideiglenes lakcímként a munkáltató telephelyét 
kell bejegyezni. A lakcímet a telephely szerint 
illetékes bejelentő szervnél kell bejelenteni.

(3) A mozgószálláson elszállásolt személyek
ről a telephelyen és a mozgószálláson külön-kü- 
lön helyi lakónyilvántartást kell vezetni.

Vu. 37. A munkásszálláson, építkezés felvonu
lási lakóépületében, mozgószálláson és telep
helyén a R. 7. §. c) pontjában foglalt nyilván- 
tartókönyvet kell vezetni. A nyilvántartókönyv 
vezetésének ellenőrzése a területileg  illetékes 
redőrkapitányság feladata.

Eljárás helységnév, utcanév, házszám változása 
és terület átcsatolása esetén

R. 16. §.

Helységnév, utcanév, házszám változása miatt 
bejelentést teljesíteni nem kell, a lakcímválto
zást az illetékes bejelentő szerv — hivatalból 
vagy kérelmre — bevezeti a személyi igazol- I c 
ványba.

Vu. 38. A R. 16. §-ában előírt szabályok al
kalm azásánál a  lakcím megszűnése kelteként az:
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ügyintézés napját, a bejelentés kelteként az 
eredeti bejelentés napját kell bejegyezni.

A néphadsereg és egyes fegyveres testületek 
tagjaira vonatkozó rendelkezések

R. 17. §.

(1) A néphadsereg hivatásos állományú tagja 
külön szabályok szerint, a továbbszolgáló, sor
es tartalékos katonai szolgálatot teljesítő tagja 
a jelen rendeletben foglalt szabályok szerint kö
teles az állandó vagy ideiglenes lakóhelyének

' - / megváltoztatásakor a lakcím bejelentési kötele
zettségének eleget tenni.

Vu. 39. A néphadsereg hivatásos tagja a R. 7. 
§-ának a) és b) pontjában m egjelölt bejelentő- 
lappal tesz eleget bejelentési kötelezettségének. 
A bejelentést az alakulat m egbízott tisztje jegyzi 
be a személyi igazolványba és a bejelentőlapot 
24 órán belül megküldi a lakóhely szerint ille
tékes igazgatási osztálynak, amely a Vu. 30/c. 
pont alapján já r el.

(2) Mentes a lakcímváltozás bejelentése alól 
a néphadsereg, a Belügyminisztérium és a bün
tetésvégrehajtási szerv bentlakásos iskolára (to
vábbképzésre) vezényelt vagy laktanyaszerű el
helyezésben levő tagja.

Vu. 40. Laktanyaszerű elhelyezésben levőnek 
kell tekinteni a tartalékos vagy sorkatonai szol
gálatot teljesítő személyt.

Vu. 41. A laktanya terü letén  (épületében) 
szolgálati lakásban, de nem  laktanyaszerű elhe
lyezésben lakó személy és hozzátartozói az álta
lános szabályok szerint köteles bejelentési köte
lezettségének eleget tenni.

Lakcímváltozás bejelentése 
végleg külföldre távozás esetén

R. 18. §.

A végleg külföldre távozó magyar állampol
gár a kiutazási engedély átvétele előtt az 1—12. 
§-ban meghatározott rendelkezések szerint kö- 

-f. -  teles az állandó és ideiglenes lakcímének meg
szüntetését bejelenteni.

Vu. 42. A bem utatott kivándorló útlevél alap
ján a bejelentőlap valam ennyi szelvényére rá  
kell vezetni a „végleg külföldre távozott” szö
veget.

Vu. 43. Ha a bejelentés a Vu. 15. pontban írt 
szabályok alkalmazásával a kiutazási engedély 
átvételének helye szerinti igazgatási osztálynál 
történt, a bejelentőlapot meg kell küldeni az 
állandó, illetőleg az ideiglenes lakóhely szerinti 
igazgatási osztálynak. A továbbiakban a Vu. 30. 
pontjában leírtak  szerint kell eljárni.

Vu. 44. A jogellenesen külföldön tartózkodók 
(disszidáltak, hazatérést megtagadók) lakcíme

m egszűnésének bejelentését csak az illetékes 
rendőrkapitányság végezheti el. Az igazgatási 
osztály az esem ény bejelentését jegyzőkönyvez
ze és küldje az illetékes rendőrkapitányságnak.

A rendőrkapitányság a lakcím m egszűnésé
ről szóló bejelentő lapot m egküldi a lakóhely 
szerint illetékes igazgatási osztálynak. A továb
biakban a 30. pontban le írtakat kell alkalmazni.

Lakcím bejelentése a határsávban 
R. 19. §.

(1) Az állandó lakóhely szerint illetékes rend
őrkapitányság előzetes írásbeli engedélye szük
séges a határsávban az új állandó vagy az ide
iglenes lakcím bejelentéséhez.

(2) A határsávban az igazgatási osztály állan
dó lakcímbejelentést akkor fogadhat el, ha a 
rendőrkapitányság a személyi igazolványba az 
engedélyt bevezette.

(3) Nincs szüksége az (1) bekezdésben foglalt 
engedélyre annak, aki azonos megye határsáv- 
ján belül:

a) állandó vagy ideiglenes lakóhelyét változ
tatja, vagy

b) állandó lakóhellyel rendelkezik és ideigle
nes lakóhelyre költözik be.

(4) A határsávban olyan személy részére, aki
nek határsávengedélye nincs — bár ilyennel ren
delkeznie kellene — szállást adni, illetőleg beje
lentőlapot aláírni nem szabad.

Vu. 45. A határsávban, az illetékes igazgatási 
osztály ideiglenes lakcím bejelentést akkor fo
gadhat el, ha a határsávba való belépésre jogo
sító engedélyt m utatnak  fel.

R 3  ő .
Adatszolgáltatás a rendőri 

lakcímnyilvántartásból

(1) A rendőrkapitányság (Budapesten a Buda
pesti Rendőr-főkapitányság Bejelentési Irodája) 
az állampolgárok állandó és ideiglenes lakcímé
ről 1956. január 1-ig visszamenőleg „Lakbizony
lat” és „Lakcímközlés” formájában adatokat 
szolgáltat.

Vu. 46. A rendőri lakcím nyilvántartó  köteles 
a hozzáforduló hatóságnak, intézm énynek, hiva
talnak, töm egszervezetnek írásbeli kérelm ére 
vagy írásbeli megbízás alapján történő szemé
lyes m egkeresésére lakcím adatot közölni. A 
nyilvántartásból az érvényben levő és a korábbi 
lakcím, illetőleg a bejelentés időpontja közöl
hető.

Vu. 47. A BM szervek írásbeli, személyes vagy 
távbeszélőn történő m egkeresésére a ny ilvántar
tásban levő valam ennyi adat — az operatív fi-
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gyelőzés ténye azonban csak a  szerv előzetes en- 
(cxj gedélye alpján — közölhető.

(2) A lakbizonylat a kiállításának időpontja 
szerinti, továbbá a korábbi állandó és ideiglenes 
lakcímeket tartalmazza.

Vu. 48. A lakbizonylatot személyes m egjele
nésre, a kérelmező saját és hozzátartozói adata
iról lehet kiadni. A kérelm et ik ta tn i kell. A 
hiányzó adatot a BM N yilvántartó Központ 3. 
Osztályától kell beszerezni. A rendelkezésre álló 
adat alapján ki kell tölteni az NR. 1803. sz. 
nyom tatványt, le kell bélyegezni és alá kell írni.

(3) A lakcímközlés a kérelem időpontjának 
megfelelő állandó és ideiglenes lakcímet tartal
mazza.

Vu. 49. A magánszemélyek lakcímközlés iránti 
kérelm ét ik tatni nem kell. Az adatközlés indo
kát a R. 20. §. (4) bekezdés alapján mérlegelni 
kell. Ha a keresett személy a helyi bejelentő
nyilvántartásban nem szerepel, az adatot a BM 
Nyilvántartó Központ 3. Osztályától kell besze
rezni. A keresett személy érvényes lakcímén, 
elhalálozásán és végleg külföldre távozásán kí
vül más adat csak indokolt esetben és a rendőr- 
kapitányság vezetőjének engedélyével közölhető. 
A rendelkezésre álló adat alapján ki kell állí
tani az NR 1802. sz. nyom tatványt. Ha a kért 
adat a lakcím nyilvántartásban nem szerepel, ezt 
közölni kell a kérelmezővel.

(4) A rendőrség az adatszolgáltatást a kérel
mező jogi érdekének valószínűsítéséhez kötheti.

Vu. 50. A Vu. 46., 48., 49. pontjában jelzett 
kérelm ek esetén különösen mérlegelés tárgyává 
kell tenni a közéleti személyek, a párt, állami 
funkcionáriusok, hivatásos BM és HM dolgo
zók, a bírók és ügyészek adatainak közlését. 
Vitás esetekben a kérelem  teljesítéséről a rend
őrkapitányság vezetője dönt. Ha a kért adat nem 
közölhető, ezt — a rendelet 20 §. (4) bekezdé
sére hivatkozva — közölni kell a kérelmezővel.

(5) A lakbizonylatért 20 forint kiadványi, a 
lakcímközlésért 20 forint beadványi illetéket 
bélyegben kell leróni.

Vu. 51. A helyi népességnyilvántartó szerv
nél megjelenők helyileg nem teljesíthető kérel
m ét az illetékes rendőrkapitányságnak kell meg
küldeni.

A lakbizonylat irán ti kérelem  esetén a 20 fo
rin t értékű illetékbélyeget a lakbizonylatra, a 
lakcímközlés irán ti kérelem  esetén a 20 forint 
értékű illetékbélyeget a kérelem re kell felra
gasztani és le kell bélyegezni. Ha a lakbizonylat 
nem adható ki, a 20 forint értékű  illetékbélyeget 
vissza kell adni a kérelmezőnek.

III. Rész

A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK LAKCÍME 
NYILVÁNTARTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Vu. 52. A járási, városi rendőrkapitányság 
igazgatásrendészeti osztályán, illetőleg alosztá
lyán helyi lakcím nyilvántartást kell vezetni. A 
budapesti kerületi, valam int az országos lak
cím nyilvántartói feladatokat a BM N yilvántartó 
Központ 3. Osztály lá tja  el.

Vu. 53. Az igazgatásrendészeti alosztály a kö
vetkező lakcím nyilvántartói feladatokat lá tja  el:

a) ny ilván tartja  a működési terü letén  lakó, 
illetve 5 éven belül elköltözött vagy m eghalt 
összes 14 éven felüli m agyar állam polgár sze
mélyi adatait, a terü letén  lévő állandó és ideig
lenes lakcímét, végleg külföldre távozását és 
elhalálozását. v /

1 /b) intézi az anyakönyvi adat változásról szóló í
értesítéssel kapcsolatos feladatot,

c) figyelőzi a terü letén  állandó jelleggel lakó 
fegyvertartási engedéllyel rendelkező, a köz
ügyektől és foglalkozástól eltiltott, a rendőr- 
hatósági felügyelet a la tt álló, a büntetésvégre
hajtási intézetből feltételes szabadságra bocsá
tott, a helyi bűnügyi szerv által figyelőzött, 
továbbá a terü letrő l k itilto tt, valam int — orszá
gos viszonylatban — az előállítandó e ltűn t és 
elfogatóparanccsal körözött személyt,

d) adatot szolgáltat a rendőri szervnek, ható
ságnak, intézménynek, hivatalnak, töm egszerve
zetnek és magánszem élynek a lakcím nyilván
tartásból.

Vu. 54. A rendőrkapitányság a személyi iga
zolvány adatlapokkal, az általa hivatalból vég
reha jto tt lakcím bejelentés során átvett bejelen
tőlapokkal, továbbá a hozzáérkező II—III. be
jelentőlap szelvényekkel a következők szerint 
já r  el:

a) a személyi igazolvány adatlap I. szelvényét 
felterjeszti a BM N yilvántartó  Központ 3. Osz
tályához,

b) személyi igazolvány adatlap II. szelvényét 
a személyi igazolvány első ízben történő kiadá
sakor a 14—60 év közötti budapesti állandó la
kos férfiakról m egküldi a Fővárosi Kiegészítő 
Parancsnokságnak, a 60 éven felüli budapesti ál- „ v 
landó lakos férfiakról és a 14 éven aluli nőkről 
megsemmisíti, vidéken a — Vu. 55—76. pontjá
ban előrt szabályok figyelem bevételével — elhe
lyezi lakcím nyilvántartásában,

c) a lakcím bejelentőlap hozzáérkező II. szel
vényét — a Vu. 56—76. pontjában előírt sza
bályok figyelem bevételével — elhelyezi lakcím
nyilvántartásában,

d) a BM dolgozókról hozzáérkező III. sz. lak
cím bejelentőlap szelvényt megsemmisíti,
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e) az általa hivatalból végrehajto tt lakcímbe
jelentés során á tvett bejelentőlapokat — szel
vényre bontás nélkül — megküldi az állandó, 
illetőleg az ideiglenes lakóhely szerinti igazga
tási osztálynak,

f) vidéken — a személyi igazolvány első ízben 
történő kiadásakor — a 14—60 év közötti fér
fiakról III. sz. bejelentőlap szelvényt állít ki és 
m egküldi az állandó lakóhely szerinti megyei 
Hadkiegészítési és Területvédelm i Parancsnok
ságnak,

g) a kiállított nyom tavanyokat — az NR 2219., 
illetve NR 2220. sz. nyom tatványon — a BM 
Nyilvántartó Központ 3. Osztályának a BM Fu
társzolgálat útján, egyéb szerveknek ajánlott kül
dem ényként postán kell megküldeni. Az új 
személyi igazolvány kiadását tartalm azó adat
lapokhoz a személyi igazolvány nyilvántartó
lapokat is csatolni kell.

Vu. 55. A bíróság által közügyektől és foglal
kozástól eltiltott, valam int k itilto tt személy fi
gyelőzése a m ellékbüntetési nyilvántartólappal, 
az egyéb okból való figyelőzés az NR 1804. sz. 
nyom tatvánnyal történik.

Vu. 56. Az előállítandó eltűnt, az elfogató 
paranccsal körözött és a büntetésvégrehajtási 
intézetből feltételes szabadságra bocsátott figye
lőlapját a lakcím nyilvántartó köteles kiállítani. 
Az utóbbit Budapesten a rendőrkapitányság 
igazgatásrendészeti szerve állítja ki és felter
jeszti a BM N yilvántartó Központ 3. osztályá
nak.

Vu. 57. A figyelőlapot a fonetikus abc. sza
bályai szerint kell besorolni a nyilvántartásba. 
A rendőrkapitányság terü letén  lakcímmel ren 
delkező személy figyelőlapját az érvényes be
jelentőlap elé kell helyezni.

Vu. 58. A bejelentőlap besorolásakor ellenőriz
ni kell, hogy a bejelentést tevő személy nem 
áll-e figyelés alatt. A figyelt személy lakcím- 

co  változásról az illetékes szakelőadót haladékta
lanul értesíteni kell. A bíróság által közügyek
től és foglalkozástól eltiltott, valam int k itilto tt 
lakásváltozása esetén a 4/1968. számú belügy
m iniszteri utasítás (mellékbüntetés nyilvántar
tása) végrehajtási utasításának 51—58. pontjában 
foglalt rendelkezés szerint kell eljárni. A jog
ellenesen külföldre távozott elítélt érvényes m el
lékbüntetési ny ilvántartó lapját — a lakcímvál
tozás bejelentése u tán  — fel kell terjeszteni a 
BM N yilvántartó Központ 3. Osztályához.

Vu. 59. A figyelés a la tt álló anyakönyvi ada
tainak változásakor az új adatot rá  kell vezetni 
a figyelőlapra és a változásról írásbeli értesítést 
kell küldeni az illetékes szakelőadónak.

Vu. 60. A figyelőlapot ki kell emelni a lakcím
nyilvántartásból, ha:

a) a figyelés indoka megszűnt,

b) a figyelt személy — kivéve a k itilto ttakat
— a rendőrkapitányság terü letérő l elköltözött 
vagy m eghalt.

Az a) pontban foglalt esetről a figyelést elren
delő szakelőadó köteles értesíteni a lakcím nyil
vántartó t. Az e ltűn t és körözött személy figye
lésének m egszüntetését a BM N yilvántartó  Köz
pont 2. Osztályától géptávírón érkező kim utatás 
alapján kell intézni. A b) pontban foglalt ese
tekben a figyelőlapra rá  kell jegyezni a figyelés 
m egszűnésének okát és meg kell küldeni a fi
gyelést elrendelő szakelőadónak.

Vu. 61. Az anyakönyvvezető értesítést küld 
az állandó lakcím szerint illetékes rendőrkapi
tányságnak a 14 éven felüli szem ély családi 
állapotának változásáról, elhalálozásáról, holt
nak nyilvánításáról és hatálytalanításáról, csa
ládi jogállásának változásáról, anyakönyvi ada
tainak kiigazításáról. A BM Közrendészeti Osz
tály  értesítést küld a 14 éven felüli személy csa
ládi és utónevének m egváltoztatásáról.

Vu. 62. A házasságkötésről érkezett értesítés
kor

a) a házasságot kötő férfi, valam int a házas
ságkötés előtti nevét a házasságkötés u tán  is 
m egtartó nő II. sz. bejelentő szelvényére rá  kell 
vezetni az új családi állapotot, a házasságkötés 
helyét és az anyakönyvi folyószámot,

b) a házasságkötéssel nevét változtató nő elő
ző néven k iállíto tt II. sz. bejelentő szelvényére 
az a) pontban foglaltakon kívül fel kell jegyezni 
a házasságkötés u tán  viselt nevét is. Az anya
könyvvezetőtől érkezett adatlap I. sz. szelvé
nyének vastag keretbe foglalt rovatait ki kell 
tölteni és az anyakönyvi értesítéshez csatolva 
a BM N yilvántartó Központ 3. osztályára fel
terjeszti a II. sz. szelvényt — az új név szerint '1 í r j
— el kell helyezni a lakcím nyilvántartásba,

c) az olyan esetben, ha a nő férje  „né” tolda
tos családi nevéhez hozzákapcsolva sajá t teljes 
nevét viseli (pl. Nagyné H orváth Mária), úgy 
nyilvántartási anyagát leánykori néven kell ke
zelni továbbra is. A férj családi neve szerinti 
betűjelzéshez az anyakönyvi szervtől érkező 
adatlap II. szelvényét kell besorolni.

Vu. 63. A házasság felbontásáról érkezett ér
tesítéskor a II. sz. bejelentő szelvényre rá  kell 
vezetni az új családi állapotot, a bíróság meg
nevezését és a jogerős íté le t számát. A házasság 
érvénytelenítésekor családi állapotként az előző 
családi állapotot kell feltün tetn i. Ha a házasság 
felbontása, illetőleg érvénytelenítése következ
tében a nő neve megváltozik, a továbbiakban 
használatos nevét is fel kell jegyezni a II. sz. be
jelentő szelvényre.

Vu. 64. Az elhalálozásról szóló értesítés érke
zésekor az anyakönyvi értesítés adatait egyez
tetn i kell a csatolt személyi igazolvány adataival 
és eltérés esetén az adatokat tisztázni kell.
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Ezután
a) az elhalt személy II. sz. bejelentő szelvé

nyére rá  kell vezetni az elhalálozást, helyét, ide
jét, az anyakönyvi f oly ószámot és a szelvényt 
átlós vonallal á t kell húzni,

b) az elhalt házastársának II. sz. bejelentő 
szelvényére rá  kell vezetni az özvegy családi 
állapotot, a házastárs elhalálozásának idejét és 
az anyakönyvi folyószámot.

Vu. 65. A holtnak nyilvánításról szóló érte
sítés érkezésekor a holtnak nyilvánított II. sz. 
bejelentő szelvényére rá  kell veztni a holtnak 
nyilvánítást, házastársának II. " sz. bejelentő 
szelvényére pedig a házastárs holtnak nyilvání
tását, az özvegy családi állapotát, a holtnak nyil
vánítás idejét és az anyakönyvi folyószámot, a 
feleségénél a névviselésben esetleg beállt válto
zást (leánykori nevét viseli).

Vu. 66. Az elhalt (holtnak nyilvánított) más 
rendőrkapitányság terü letén  levő ideiglenes lak
címe megszűnésének bejelentését az állandó lak
cím szerint illetékes rendőrkapitányságnál hiva
talból el kell végezni., A bejelentőlapot meg kell 
küldeni az ideiglenes lakóhely szerinti helyi igaz
gatási osztálynak, ahol a 30. pontban foglaltak 
szerint járnak  .el.

Vu. 67. A holtnak nyilvánítás hatály talan ítá
sáról szóló értesítés érkezésekor

a) a holtnak nyilvánított II. sz. bejelentő szel
vényére rá  kell vezetni a hatály talanítás idejét, 
az anyakönyvi folyószámot és az eredeti családi 
állapotot, m ajd a holtanyagból vissza kell he
lyezni az élőanyagba,

b) a házastárs II. sz. bejelentő szelvényére — 
am ennyiben a rendőrkapitányság terü letén  van 
a lakcíme és időközben nem  kötött házasságot
— szintén rá  kell vezetni a hatály talan ítást és 
az eredeti családi állapotot,

Vu. 68. Az anyakönyvi kiigazításról (név — 
ideértve a férj halála, holtnak nyilvánítása u tán  
a nő bejelentése alapján házasságkötés u tán i ne
vében beállott változást is — születési hely és 
idő, apja és anyja nevében beállott változás), 
valam int családi jogállás változásról (apai elis
merés, apaság vagy anyaság bírói megállapítása, 
képzelt szülők megállapítása, örökbefogadó szü
lők vérszerinti bejegyzése stb) szóló értesítés ér
kezésekor a bejelentőnyilvántartásban lévő régi 
adatokkal kiállíto tt II. sz. bejelentő szelvényre 
rá  kell vezetni a változást (pl. családi jogállás 
változása m iatt apja neve: H orváth Péter, csa
ládi neve „H orváth”-ra  változott).

Vu. 69. Névváltoztatásról szóló értesítés érke
zésekor az összes érin te tt személy (feleség, 14 
éven felüli gyermek) régi II. sz. bejelentő szel
vényére rá  kell vezetni a névváltoztatást (pl. 
névváltoztatás folytán új neve: Kovács Dénes 
182/1967. BM sz.)

Vu. 70. Az anyakönyvi adatváltozásról érke

zett értesítés alapján — am ennyiben a személyi 
igazolvány kicserélését szükségessé tevő válto
zást is tartalm az — az é rin te tt szem élyt 15 nap 
u tán  személyi igazolványa kicserélése végett be 
kell rendelni ha önként nem  jelentkezett. (Ki
vételt képez ez alól, ha  a házasságot kötő nő 
leánykori nevét viselte és személyi igazolványa 
második oldalának 1.—2. rovata nem  volt ki
töltve).

Vu. 71. Az anyakönyvvezetőtől és a BM Köz
rendészeti Osztálytól érkezett értesítésre rá  kell 
vezetni a befejezett intézkedést és az értesítést
— az NR 2219. sz. nyom tatványon — haladék
talanul fel kell terjeszteni a BM N yilvántartó  
Központ 3. Osztályához. Az adateltérést a fel- 
terjesztés előtt rendezni kell.

Vu. 72. A m agyar állam polgárság kötelékéből 
történő elbocsátásiról szóló okirat érkezésekor 
a bejelentőnyilvántartásban elfekvő II. sz. beje
lentő szelvényre rá  kell vezetni az elbocsátás 
tényét, keltét és a lapot átlós vonallal át kell 
húzni.

Vu. 73. A jogellenesen külföldre távozott, ille
tőleg külföldön m aradt személy állandó és ideig
lenes lakcíme m egszűnésének bejelentését — a 
nyomozást végző szerv, a BM Ú tlevél Osztály, 
illetve a megyei (budapesti) rendőr-főkapitány
ságok igazgatásrendészeti osztálya írásbeli é rte 
sítése alapján — hivatalból kell elvégezni. Ki 
kell tölteni a lakcím  m egszűnéséről szóló be
jelentőlapot, valam ennyi szelvény felső részére 
rá  kell vezetni a „jogellenesen külföldre távo
zott” , illetve „jogellenesen külföldön m arad t” 
szöveget. Az ügyintéző a bejelentőlapot aláírja 
és lebélyegzi. A lakcím m egszűnéséről szóló be
jelentőlapot meg kell küldeni az illetékes helyi 
népességnyilvántartó szervnek.

Vu. 74. Ha a rendőrkapitányság arró l értesül, 
hogy a jogellenesen külföldön tartózkodó sze
m élynek két (állandó és ideiglenes) lakcíme van 
bejélentve, m indkét lakcím m egszűnéséről el kell 
végezni a hivatalból történő bejelentést.

Továbbiakban a Vu. 30. pontjában foglaltak 
szerint kell eljárni.

Vu. 75. A jogellenesen külföldön tartózkodó 
személy II. sz. bejelentő szelvényének a beje
lentőnyilvántartásba történő besoroláskor ellen
őrizni kell, hogy nem  áll-e figyelés alatt. Figye
lés esetén értelem szerűen a Vu. 58. pontjában 
foglaltak szerint kell eljárni. Ha ezután olyan 
új lakcímről szóló szelvény érkezik, am elyen 
nincs feltün tetve a „jogellenes külföldi tartóz
kodásból hazatért” szöveg, illegális visszatérés 
gyanúja m iatt az ügyről jelentést kell tenni az 
igazgatásrendészeti szerveknek.

Vu. 76. A lakcím nyilvántartás anyagát a 
fiókok sorrendjének megfelelően folyam atosan 
rendezni (fésülni) és postázás során a selejte
zési utasítás elveit értelem szerűen alkalmazni 
kell. A rendezéskor a lapok fonetikus besoro
lását is ellenőrizni kell.
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IV. Rész

ÜJ SZABÁLYOK A KÜLFÖLDIEK 
LAKÓHELYÉNEK BE- ÉS KIJELENTÉSÉRŐL 

r. 13. §.

A külföldiek be- és kiutazásáról, valamint az 
ország területén való tartózkodásról szóló 4/1966. 
(IX. 25.) BM számú rendelet (a továbbiakban: 
R. III.) 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül 
ki:

„(3) A lakhatási engedéllyel rendelkező kül
földinek és tizennégy éven aluli gyermekének a 
lakása megváltozását a lakóhely szerint illeté
kes igazgatási osztálynak kell bejelenteni.”

r. 14. §.

(1) A R. III. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakhatási engedéllyel rendelkezők ki
vételével nem kell külön be- és kijelentőlapot 
kitölteni a szülő be- és kijelentőlapján szereplő 
tizennégy éven aluli gyermeknek.”

(2) A R. III. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„(4) A be- és kijelentkezést, amennyiben elhá
ríthatván akadály nem áll fenn, személyesen 
kell teljesíteni. Ha a be- vagy a kijelentkezés 
egy család több tagját érinti, a be- és kijelent
kezést az egyik tizennégy éven felüli családtag 
is teljesítheti.”

Vu. 77. A 023/1967. számú belügym iniszter
helyettesi utasítás

a) 24/c. pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:

„c) a szüleikkel egy éven belül tartózkodó 14 
éven aluliak.”

b) 25. pontja helyébe a következő rendelke
zés lép:

„25. A lakhatási engedéllyel rendelkező kül
földinek és 14 éven aluli gyerm ekének lakása 
megváltozását a lakóhely szerint illetékes igaz
gatási osztálynál, egyéb adatainak megváltozását 
az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány
ság igazgatásrendészeti osztálynál kell bejelen
teni.”

c) 27. pontja helyébe a következő rendelke
zés lép:

„27. A be- és kijelentkezést, am ennyiben el
háríthata tlan  akadály^, nem  áll fenn, személye
sen kell teljesíteni. Ha a be- vagy kijelentke
zés egy család több tag já t érin ti a be- és ki- 
jelentkezést az egyik 14 éven felüli családtag 
is teljesítheti.”

d) 29. pontja helyébe a következő rendelke
zés lép:

„29. A be- és kijelentőlapot írógéppel vagy 
tin tával kell kitölteni. A lakhatási engedéllyel 
rendelkező külföldi 14 éven aluli gyerm ekéről 
külön be- vagy kijelentő lapot kell kiállítani. 
A 24/c. pontban m eghatározott 14 éven alulit a 
szülő be- vagy kijelentő lap jára  kell rávezetni.”

e) 38. pontja helyébe a következő rendelke
zés lép:

„38. A lakhatási engedéllyel rendelkező kül
földi be- és kijelentő lap jára  rá  kell vezetni a 
lakhatási engedély szám át és színes irónnal a 
„lakhatási engedély” szöveget. A be- és k ije
lentő lapokat — postai küldem ényként — na
ponta az illetékes megyei (budapesti) rendőr-fő
kapitánysághoz kell m egküldeni.”

Vu. 78. A lakhatási engedéllyel elláto tt kül
földi állampolgárt, hontalan t és 14 éven aluli 
gyerm ekeit az ' állandó és ideiglenes lakóhely 
szerint illetékes helyi népességnyilvántartó szerv 
nyilvántartja .

Vu. 79. A lakhatási engedéllyel rendelkező 
külföldi állampolgárok, hontalanok be- és ki
jelentőlapjait a helyi népességnyilvántartásnál 
történő nyilvántartásba vétel u tán  — korra  
való tek in tet nélkül — fel kell terjeszteni a m e
gyei (budapesti) rendőrkapitányság igazgatás- 
rendészeti osztályához.

Vu. 80. A megyei (budapesti) rendőr-főkapi- 
tányság igazgatásrendészeti osztálya a hivatal
ból általa végrehajto tt be- és kijelentéséről vál
tozásjelentő értesítést küld a lakóhely szerint 
illetékes igazgatási osztálynak.

Vu. 81. A Vu. 1—4., 6— 14., 18— 19., 23—29., 
31—32., 38., 43— 49., 51., 82., 84., 86—87. pont
ban foglaltakat az állandó lakhatási engedéllyel 
ellátott külföldi állam polgárokra és hontalanok
ra, valam int a 14 éven aluli gyerm ekeikre é rte 
lem szerűen alkalmazni kell. A BM N yilvántartó  
Központ 3. Osztálya és a járási városi, fővárosi
kerületi rendőrkapitányság ala tt a megyei (buda

p esti)  rendőr-főkapitányságot kell érteni.

V. Rész

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
R. 21. §.

(1) A külföldiek és a magyar konzuli útlevél
lel rendelkezők lakcímbejelentési kötelezettségét 
külön rendelet szabályozza.

(2) Ez a rendelet 1970. január 1-én lép ha
tályba.

Vu. 82. A lakcímváltozás bejelentésével kap
csolatos kötelezettség m egszegéséért indokolt 
esetben a 17/1968. (IV. 14.) Korm. szám ú ren 
delet 3. §-ába ütköző szabálysértés m iatt felje
lentést kell tenni.
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Vu. 83. Az NR. 2216. számú „Forgalmi 
Napló”- t 1974. december 31-i hatállyal le kell 
zárni és ira ttárba  kell helyezni.

r. 15. §.
(1) Az 1975. évi népességösszeírás során a ti

zennégy éven aluli gyermek állandó és ideig
lenes lakcímére vonatkozó adatszolgáltatás egy
szeri általános lakcímbejelentésnek minősül.

(2) A tizennégy éven aluli gyermek és a cse
lekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló 
lakcímét és annak megváltozását a személyi lap
pal való ellátásig a népességösszeírásról kiadott 
igazoló lapon kell feltüntetni.

Vu. 84. A 14 éven aluliak bejelentő lapján 
levő adatokhoz az igazoló lapon nem  szereplő 
adatok bizonyítását m egkövetelni nem kell.

r. 16. §.
(1) Az igazgatási osztály a lakcímbejelentési 

ügyeket 1974. december 1-től intézi.

Vu. 85. A tanácsi szerveknél, továbbá a külső 
területeken vezetett helyi lakónyilvántartást — 
a helyi népességnyilvántartási adatszolgáltatás 
biztosításával egyidőben — meg kell szüntetni.

A többlakásos bérházakban, lakótelepeken a 
lakónyilvántartókönyvet a további intézkedésig 
vezetni kell. A m egszűnt lakónyilvántartási kör
zetekben vezetett lakónyilvántartókönyveket be 
kell gyűjteni és újabb intézkedésig a helyi né
pességnyilvántartásnál kell tárolni.

Vu. 86. Az igazgatási osztálynak a Vu. 30. 
pontjában előírt feladatokat 1975. január 1-től 
kell teljesíteni.

(2) A tizennégy éven aluliak lakcímét és an
nak megváltozását 1975. január 1-től kell beje
lenteni.

Vu. 87. Akik igazoló lappal rendelkeznek, az
oknál a R. 8. §. (1), a 9. §. (1) és' (2) bekezdésé
ben, valam int a Vu. 28—29. pontban foglaltak 
szerint kell eljárni.

r. 17. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha
tályba.

Vu. 88. Ez az utasítás kiadása napján lép ha
tályba.

Vu. 89. Az utasítás hatályba lépésével a 12/ 
1969. számú belügym iniszter-helyettesi utasítás, 
továbbá az 1/1970. (TK. 1.) BM ORF számú u ta 
sítás II. része, valam int a III. részének 3/a—b 
és d., a 4., a 10/a., a 13— 17. pontja hatályát 
veszti. A 18/b., e, f, és g. pontban foglaltakat a 
helyi népességnyilvántartási szervnek kell tel
jesíteni.

Benkei A ndrás s. k.,
belügym iniszter

Általános érvényű intézkedés

A Belügyminisztérium 
Tűzoltóság Országos parancsnokának 

3/1975. (III. 3.) számú 
általános érvényű intézkedése

a 49/1967. (XI. 22.) Korm. sz. rendelet 
végrehajtására vonatkozó jogszabályoknak 

az állami tűzoltóság területi szerveinél történő
alkalmazása szabályairól és az ügyintézéssel 

kapcsolatos eljárásról

A 4/1974. (VIII. 1.) BM sz. rendelet 9. §. (1) 
bekezdésében kapott felhatalm azás alapján, a 
fegyveres erők, a fegyveres testü le tek  és a ren 
dészeti szervek tagjai életének, testi épségének 
vagy egészségének sérelméből eredő károk 
m egtérítéséről szóló 49/1967. (XI. 22.) Korm. sz. 
rendelet (továbbiakban: R) végrehajtására ki
adott 1/1967. (XI. 22.) HM—BM—IM—PM sz. 
együttes rendeletnek (továbbiakban: Vhr.), va
lam int a 10/1973. BMh. sz. u tasításnak (továb
biakban: Ut.) az állami tűzoltóság terü leti szer
vei hivatásos állom ányú tag ja ira  való alkalm a
zásának szabályait és az ügyintézéssel kapcsola
tos eljárást — a M inisztertanács Tanácsi H iva
talával egyetértésben — a következőkben álla
pítom  meg.

1. A R., a Vhr. és az Ut. rendelkezései — az 
azokban foglaltak szerint — k iterjednek  az ál
lam i tűzoltóság hivatásos állom ányú tagjaira, 
valam int szolgálati feladataik ellátásával össze
függésben az önkéntes tűzoltókra.

A R., a Vhr. és az Ut. által biztosított jogo
sultságok szem pontjából az önkéntes tűzoltóval 
azonos elbírálás alá tartozik  szolgálati feladatai
val összefüggésben a vállalati tűzoltó*, továbbá 
az Ut. 1. pontja  alapján a tűzoltási-kárelhárítási 
feladatokba bevont egyéb polgári személy is.

2. A Vhr. 4. §. (1) bek. illetve az Ut. 4. pont
jában foglaltakat az állam i tűzoltóság terü leti 
szervei hivatásos állom ányú tagjai, az önkéntes 
és a vállalati tűzoltók, valam int a tűzoltási-kár
elhárítási feladatok ellátásába bevont polgári 
személyek esetében azzal az eltéréssel kell alkal
mazni, hogy a sérelem  szolgálati kötelm ekkel 
való öszefüggését (minősítését) a fővárosi, m e
gyei tűzoltóparancsnok állapítja meg.

3. A Vhr. 5. §-ában előírtak végrehajtása a 
fővárosi, megyei tűzoltóparancsnok hatáskörébe 
tartozik.

4. A benyújto tt kártérítési igényt az Ut. 10. 
pontjában m eghatározottak alapján a fővárosi,

* A R. és a Vhr. kih irdetésekor a jelenlegi vállalati tűzoltó
ság, m int önkéntes tűzoltóság m űködött.
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megyei tűzoltóparancsnok véleményezi és a mel
lékletekkel együtt a Vhr. 6. §. (1) bek. b) pont
jában foglaltak szerint az eljárásra illetékes BM 
Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökségnek meg
küldi.

5. A Vhr. 6. §. (3)—(5) bekezdése alapján tör
ténő jogorvoslat esetén a fővárosi, megyei tűz
oltóparancsnoknak a vonatkozó összes iratokat
— véleményezésével ellátva — a BM Terv- és 
Pénzügyi Csoportfőnökséghez kell megküldenie.

6. Az Ut. 12. pontjában foglaltaktól eltérően 
a jogerős határozattal, vagy bírói ítélettel meg
állapított kártalanítási összeg m egfizetésére a 
tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 
4/1974. (VIII. 1.) BM sz. rendelet 17. §. (1) be
kezdésében foglaltak az irányadók.

A kártérítés kiutalásáról a sérülést szenvedett 
testületi tagot (halála esetén hozzátartozóját), 
valam int eredeti szolgálati helyét értesíteni kell.

Az em lített rendeletek, valam int az utasítás 
teljes szövegét, a használatos nyom tatványok 
m intáit a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnök
ség tárggyal kapcsolatos 7001/13— 1973. sz. „Tá
jékoztató”^  tartalm azza, amely egyben ú tm u
tatást nyú jt a sérülési, kártérítési ügyek intézé
séhez is. (A tájékoztató a fővárosi, megyei tűz
oltóparancsnokságoknál rendelkezésre áll.)

Budapest, 1975. m árcius 3.

Dr. F arkas György s. k.,
tűzoltó vezérőrnagy 

a BM Tűzoltóság országos parancsnoka

Jogesetek

3.
Járművezetéstől eltiltást kell alkalmazni azzal 

az elkövetővel szemben is, aki a közlekedési 
bűncselekményt segédmotoros kerékpárral kö
vette el (Btk. 52/A. §).

A járásbíróság a terhelte t közlekedési vétség 
m iatt 3000 F t pénzbüntetésre ítélte és a járm ű- 
vezetéstől 1 évre eltiltotta, m ert a m otorkerék
párjá t súlyos fokú ittas állapotban vezette és ez
zel m egzavarta a közúti forgalmat.

A megyei bíróság a járásbíróság ítéletét any- 
nyiban változtatta meg, hogy a te rhelte t mellék- 
büntetésül a „segédm otorkerékpár” vezetésétől 
tilto tta  el 8 hónapra, amelybe a m otorkerékpár 
vezetésére való jogosítvány bevonásától eltelt 
időt beszámította.

A másodfokú ítéletnek a m ellékbüntetést mó
dosító rendelkezése ellen em elt törvényességi 
óvás alapos.

A tényállás szerint a terhelt súlyos fokú alko
holos állapotban vett részt a közúti forgalom

ban. M egállapítást nyert, hogy jelentős m érték
ben zavarta azt. A rendőri jelentésből kitűnően 
ittasságánál fogva képtelen volt az ú tte s t jobb 
oldalán közlekedni, az ú tte s t teljes szélességét 
igénybe vette. Baleset azért nem  következett 
be, m ert a szembejövő forgalom  leállt. Az ilyen 
felelőtlen közlekedési m agatartás pedig indokol
ja  az elkövetőnek m eghatározott időre a közúti 
járm űforgalom ból történő kizárását. A másod
fokú bíróság által a terhe lt javára  felhozott kö
rülm ényeket az eltiltás időtartam ának a m egál
lapításánál kell figyelem be venni.

A fentiekből következik, hogy a m otorkerék- 
pár-vezetésben való m eghagyásra vonatkozó 
rendelkezés téves. Egyébként is a m ásodfokú 
bíróság az ügyben olyan döntést hozott, amely 
m ellett a terhelt — am int a rra  a törvényességi ó- 
vás u ta lt is — gyakorlatilag az eltiltás időtartam a 
ala tt — a m otorkerékpár vezetésére vonatkozó 
jogosítvány alapján — nemcsak m otorkerékpárt, 
hanem  segédmotoros kerékpárt is vezethetne.

(Legf. Bír. B. törv. V. 586/1974. sz.)

(BH 1. sz.)

5.
Ha a fegyelmező zászlóaljban jogerős bünteté

sét töltő elítélt ellen ez idő alatt más ügyben fo
lyik nyomozás, és emiatt rendőrségi fogdában 
vagy büntetésvégrehajtási intézetben való fog- 
vatartása válik szükségessé, a fegyelmező zászló
aljból való kiadása, illetve átszállítása iránt kell 
intézkedni, nem pedig előzetes letartóztatását 
elrendelni [Be. 92. § (1) bek., 340. § (1) bek., Btk. 
107. §].

A katonai bíróság, illetve a Legfelsőbb Bíróság 
m int másodfokú bíróság a honvéd elítéltet 1974. 
augusztus 23-án jogerőre em elkedett ítéletével 
szökés bűn tette  m iatt 1 évi és 6 hónapi fegyel
mező zászlóaljban végrehajtandó szabadságvesz
tésre ítélte. Az eltítélt a büntetése töltése a la tt
1974. augusztus 30-án újabb bűncselekm ényt 
követett el. Az em iatt m egindult újabb büntető  
eljárás során a katonai ügyészség 1974. augusz
tus 31-én a Be. 340. §-ának (1) bekezdése alap
ján  előzetes letartóztatásba helyezte. A katonai 
ügyészség 1974. szeptem ber 24-én a katonai bí
rósághoz a Btk. 317. §-ának (1) bekezdésébe ü t
köző és a (2) bekezdés a) pontja  szerint minősülő 
és büntetendő, alárendeltek jelenlétében elköve
te tt parancs irán ti engedetlenség bűn tette  m iatt 
vádirato t nyú jto tt be; egyben indítványozta, 
hogy a terhe lt előzetes letartóztatását a bíróság 
az első fokú érdem i határozatig  tartsa  fenn.

A katonai bíróság 1974. október 9-én kelt vég
zésével ezt az indítványt elutasította.

Az előzetes letartóztatás fenn tartásá t elutasító 
végzés ellen bejelen tett fellebbezés nem  alapos.

A Be. 92. §-ának (1) bekezdése alapján elren
delt, illetve fenn tarto tt előzetes letartóztatás 
kényszerintézkedés. Célja a terhe lt személyi 
szabadságának elvonása jogerős bírói ítélet nél

ÁB
TL

 
- 4

.2 
- B

el
üg

yi
 K

öz
lö

ny
 

XV
I. 

év
fo

lya
m 

3.
szá

m 
- 6

/1
97

5.
 (

BK
 

3.)
 H

M 
- B

M 
- I

M 
eg

yü
tte

s 
ut

as
ítá

sa
 

/1
5



56 — 1975. április 16. BELÜGYI KÖZLÖNY 3. szám

kül. Indoka — a törvényben-felsoroltaknak meg
felelően — egyrészt a büntető eljárás eredm é
nyességének a biztosítása, illetőleg annak meg
akadályozása, hogy a te rhelt újabb bűncselek
m ényt kövessen el. K atonával szemben ezen kí
vül az előzetes letartóztatás akkor is elrendel
hető, ha szolgálati vagy fegyelmi okból nem 
hagyható szabadlábon [Be. 340. § (1) bek.].

A szabadságvesztés m int a Btk. által ism ert 
egyik büntetési nem abban áll, hogy az e bünte
tésre íté lt személyi szabadságát a törvényben 
m eghatározott keretek  között korlátozzák. Vég
rehajtási módja különböző: foganatosítható 
fegyházban, szigorított börtönben, börtönben és 
fogházban, avagy katonával szemben fegyelm e
ző zászlóaljban, illetőleg katonai fogdában is. Az 
a körülm ény azonban, hogy a szabadságvesztés 
m int büntetési nem  végrehajtása többféle módon 
történhet, nem változtat azon, hogy e büntetés 
egységes. így a szabadságvesztés jellegét nem 
érinti, hogy a katonai bíróság annak végrehaj
tását fegyelmező zászlóaljban rendelte el, m ert 
a fegyelmező zászlóalj nem büntetési nem, ha
nem a szabadságvesztés büntetés egyik végre
hajtási módja. Ezt a m egállapítást egyébként a 
Legfelsőbb Bíróság Büntető és Katonai Kollé- 
gima 490. számú állásfoglalásának VIII. pontja 
is tartalm azza.

Az előzetes letartóztatás és a szabadságvesztés 
büntetés közötti alapvető különbség abban áll, 
hogy az előzetes letartóztatás kényszerintézke
dés és nem büntetés. A két intézm ény közötti 
hasonlóság pedig azon alapul, hogy mind az elő
zetes letartóztatás, m ind a szabadságvesztés jel
lemzője: a személyi szabadság korlátozása.

Abból a körülményből, hogy a szabadságvesz
tés és az előzetes letartóztatás egyaránt a sze
mélyi szabadság korlátozása, következik, hogy az 
olyan terhelt esetében, aki más ügyben jogerős 
szabadságvesztés büntetését tölti, nem  - állnak 
fenn azok az előfeltételek, amelyek az előzetes 
letartóztatását indokolttá teszik [Be. 92. § (1) 
bek. és 340. § (1) bek.]. így abban az esetben, 
amikor az eljárás olyan terhelt ellen folyik, aki 
m ár a jogerősen kiszabott szabadságvesztés bün
tetését tölti, nincs törvényes indok a szabadság- 
vesztés büntetéssel párhuzam osan — ugyanarra 
az időre — az előzetes letartóztatásnak elrende
lésére is. Annál inkább sem, m ert az így elren
delt előzetes letartóztatásban tö ltö tt időnek a 
szabadságvesztésbe való beszám ítása sem lenne 
lehetséges, hiszen ugyanazon idő ala tt a terhelt 
nyilvánvalóan nem  töltheti jogerős szabadság- 
vesztés büntetését és ugyanakkor nem lehet elő
zetes letartóztatásban.

Az előzetes letartóztatás elrendelése vagy 
fenntartása ekként a jogerős szabadságvesztés 
büntetés hatálya a la tt álló terheltnél abban az 
esetben lehet indokolt, ha a szabadságvesztés le
töltése valam ely okból megszakad. Ez pedig ak
kor fordulhat elő, ha a Legfelsőbb Bíróság elnö
ke vagy a legfőbb ügyész a törvényességi óvás

sal m egtám adott határozat végrehajtását félbe
szakítja vagy felfüggeszti (Be. 285. §), vagy az 
igazságügym iniszter a Be. 398. §-ának (2) bekez
désében ír t  jogával élve a szabadságvesztés vég
rehajtásá t fontos okból félbeszakítja, illetőleg ha 
a bíróság a perú jítás elrendelésével egyidejűleg 
a szabadságvesztés végrehajtását felfüggeszti 
vagy félbeszakítja [Be. 279. § (1) bek.].

A fentiekből azonban term észetesen nem von
ható le olyan következtetés, hogy a jogerős sza
badságvesztés büntetését töltő te rhe ltte l szem
beni újabb eljárást a legkisebb m értékben aka
dályozná, hogy szabadságvesztés büntetést tölt. 
A Büntetésvégrehajtási Szabályzat [107/1974. 
(IK) 8.) IM sz. utasítás] 51. §-ának rendelkezései 
alapján lehetőség van ugyanis arra, hogy a sza
badságvesztés büntetését töltő e lítéltet más ügy
ben nyomozás céljára a nyomozó hatóság veze
tőjének m egkeresésére az intézet parancsnoka 
kiadja. A kiadás a Szabályzat 51. §-ának (2) be
kezdéséből következően a nyomozás befejezéséig 
tarthat.

Hasonlóan nincs akadálya a szabadságveszté
sét fegyelmező zászlóaljban töltő elítélt — a 
nyomozó hatóság szám ára, nyomozás céljából 
való — kiadásának sem. A honvédelm i minisz
te r  23. számú utasításával a Fegyelmező Zászló
alj szám ára kiadott Büntetés végrehajtási Sza
bályzat 50. §-ának (1) bekezdése ugyanis az aláb
biak szerint rendelkezik: „Az elítéltet más ügy
ben folyó nyomozás céljából az Igazságügyi Mi
nisztérium  Katonai Főosztályának írásbeli enge
délye alapján lehet kiadni. A kiadás időpontját, 
az engedélyezett időtartam ot, a le jára t nap já t és 
a visszaszállítás idejét az elítélt nyilvántartó  
lap jára  fel kell jegyezni.” Az 50. § (2) bekezdése 
pedig azt tartalm azza: ”Ha az elítéltet az enge
délyezett idő lejártáig  nem  szállítják vissza, 
vagy időközben szabadítani kell, erről haladékta
lanul jelentést kell tenni az Igazságügyi M inisz
térium  Katonai Főosztályának.”

A Szabályzat a kiadás időtartam a tek in te té
ben tehát nem  szab időbeli korlátot, csupán azt 
írja  elő, hogy az engedélyezett idő le já rtá t 
avagy az elítélt esetleges szabadulásának tényét 
jelenteni kell. így  abban az esetben, ha a fegyel
mező zászlóaljban büntetését töltő katona olyan 
bűncselekm ényt követ el, amely m ár az újabb 
bűncselekm ény m iatt folyó eljárás egész idő
tartam ára  büntetés végrehajtási intézetbe vagy 
rendőrségi fogdába való átszállítását teszi indo
kolttá, az illetékes nyomozó hatóság a kiadás ér
dekében indokolt előterjesztést tehet az Igazság
ügyi M inisztérium  K atonai Főosztályához. Az 
Igazságügyi M inisztérium  K atonai Főosztálya a 
nyomozás céljára való kiadás időtartam ának 
m eghatározásánál az ügy terjedelm én és bonyo
lultságán kívül term észetsen egyéb szemponto
kat, így a bűncselekm ény jellegét, valam int azt 
is figyelembe veszi, hogy a terheltnek  a fegyel
mező zászlóaljban való további jelenléte katonai 
fegyelmi okokból m ennyiben kívánatos.
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szabadságvesztés letöltésekor történik. Ez eset
ben a követendő eljárásra a Be. szabályai az 
irányadók.

A k ifejte ttek  alapján a katonai bíróság meg
alapozottan helyezkedett a rra  az álláspontra, 
hogy nincs törvényes indok a jelen esetben sem 
az előzetes letartóztatás fenn tartására . Ezért a 
Legfelsőbb Bíróság a katonai bíróság végzése el
len bejelen tett fellebbezésnek nem  adott helyt, 
hanem  az első fokú bíróság végzését változat
lanul helyben hagyta azzal, hogy az elítélt a 
korábbi ügyben kiszabott szabadságvesztés bün
tetését folyam atosan tölti. (Legf. Bír. Katf. II. 
383/1974. sz.)

(BH 1. sz.)

J o g s z a b á l y m u t a t ó
a M agyar Közlönyben 1975. február 17-től m árcius 31-ig m egjelent fontosabb jogszabályokról

2/1975. (III. 1.) EüM 
1/1975. (III. 1.)
KM—PM—OT

10/1975. (III. 1.) PM—MüM

1975. évi 6. tvr.

1005/1975. (III. 7.) Mt. h. 

2/1975. (III. 7.) KM

4/1975. (III. 18.) MüM 

Em. 45/1975. MNB 

5/1975. (III. 22.) MÉM—KkM

2/1975. (III. 27.) KPM—ÉVM

3/1975. (III. 27.)
KPM—PM—MüM

4/1975. (III. 27.) KkM—PM

1975. évi 7. tvr.

K iadja: Belügym inisztérium  T itkársága 

BM 75. 4. — 2198

Az egészségügyi szakiskolákról
A Közművelődési Alap létesítéséről szóló 1041/1974. (VIII. 7.) 
Mt. h. számú határozat végrehajtásáról

Az állami pénzeszköz igénybevételével megvalósuló beruházás
sal kapcsolatos ú jítási díjak elszámolásáról

A muzeális emlékek védelm éről szóló 1963. évi 9. számú tö r
vényerejű rendelet m ódosításáról

Az Ipari Form atervezési Tanács létrehozásáról

A muzeális emlékek védelm éről szóló 1963. évi 9. számú tö r
vényerejű  rendelet végrehajtásáról intézkedő 2/1965. (I. 8.) MM 
számú rendelet módosításáról

A kollektív szerződésekkel összefüggő egyes kérdésekről

Felszabadulás jubileum i ezüst em lékérem  kibocsátásáról

Egyes áruk  behozatalához, illetve kiviteléhez szükséges hatósági 
engedélyek megszerzéséről

A nyom vonal jellegű vasúti létesítm ények hatósági engedélyezé
séről szóló 1/1969. (I. 15.) KPM —ÉVM számú együttes rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről

A közületi személygépkocsik éves fu tásteljesítm ényének korlá
tozásáról

A külföldi gazdasági vállalkozásokról 

A közkegyelem gyakorlásáról

Ekként nem  kizárt, hogy a nyomozó hatóság
nak történő kiadást — tehát az elítélt büntetés
végrehajtási intézetben vagy rendőrségi fogdá
ban történő elhelyezésének időtartam át — úgy 
határozza meg, hogy az egybeeshet a terhelt el
len folyó újabb eljárás jogerős határozattal való 
befejezésével.

A fentiek  term észetesen nem  érin tik  a nyo
mozó hatóságnak, illetőleg a bíróságnak ama 
jogkörét, hogy ha az elítélt az ellene folyó újabb 
büntető eljárás jogerős befejezése előtt az előző 
büntetését letöltené, az előzetes letartóztatását 
még olyan időpontban elrendelje, hogy ezáltal 
megakadályozza a szabadlábra kerülését. Ilyen
kor az előzetes letartóztatás foganatosítása a
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