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Tárgy: "Igazoltatásoknál kö-vetendő eljárás" rendelet helyesbítése Budapest, XI. Bartók Béla út 
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Pos tafiók: 39. 40.332/Eln.kat.-1949.szám.
Elosztó szerint. 

Állomáshelyén.Folyó évi február hó 11-én kelt 38.500/Eln.kat.-1949.sz. rendeletemmel kap-

csolatban.
Fenti rendeletemet az alábbiak szerint helyesbítse:

I.a/ /:1.:/ bek. hatodik sorában "az igazoltató pcs-ára" szöveget törölje
./:4.:/ bek. végére a következő szöveget vegye fel: "Amennyiben az ér-

kező a laktanyába való belépés célját nem közli, azt kérdezze meg"
/:6.:/ bek. harmadik sorában “igazolványt" szó után "és menetlevelet" 
szöveget vegye fel.

I.b/ /:1.:/ bek. végére zárójelbe a következő szöveget vegye fel/"állandó 
belépési engedéllyel ellátott személyek jegyzéke.: /" 
/:4.:/ bek. második sorában "kérem az igazolványát" szöveget törölje.
/:5.:/ bek. első sorában "személyt" szó után "vagy honvéd egyént" szö- 

veget vegye fel.
/:6.:/ bek. végére a következő szöveget vegye fel "/:őrszobán vagy az
őrsirodában:/"

I. c/ /:1.:/ bek. hatodik sorában “nem kell leállítani" szöveget törölje, s
helyette "is le kell állítani" szöveget vegye fel. A bekezdés végére 

a következő szöveget vegye fel "példa: Kérem közölni, ki a rangidős  
/:csak ha nem lehet felismerni:/"

I. d/ /:2.:/ bek. a következőképpen módosul: "polgári gk. személyeit éppen úgy
kísérni kell /:gk. vezetőt figyeltetni:/ mint a gyalog érkező polgári 
személyeket.

II.a/ /:2.:/ bek. második sorában “jobb kajukra" szót törölje s helyette 
“bal karjukra" szót vegye fel. 
/:3.:/ bek. harmadik sorában "Igazoltatni fogunk" szöveget törölje, s 

helyette "Kérem igazolja magát" szöveget vegye fel. Az ötödik 
sorban"kitérve" szó után “álló, térdelő, vagy fekvő helyzetben" szöveget 

ve-gye fel.
/:4.:/ bek. harmadik sorában "bal karjára akasztva és" szöveget töröl-

je. A bekezdés végére "/: míg az igazolvány ellenőrzése tart, az igazol-  
tatandót zsebébe nyúlni ne engedje:/" szöveget vegye fel.

/:7 .:/  b ek . m áso d ik  so ráb an  "járő rtársát m ag áh o z ren d eli" szö v eg et tö -
rölje helyette "Járőrtárs hozzám!" szöveget vegye fel.

/:10.:/ bek. harmadik sorában "anélkül" szótól kezdve a bekezdés végéig
a szöveget törölje. Utána a következő szöveget vegye fel "/:személy-

azonossági igazolványt mutat csak:/. Szolgálatával kapcsolatos felvilá-
gosítást csak akkor adhat, ha az igazoltatottnak szemlejoga van és a 

szemlejog hatálya arra kiterjed."

/:11.:/ bek. harmadik sorában "igazoltatni fogunk" szöveg helyett "kérem
igazolja magát" szöveget vegye fel. A bekezdés végére a következő szö-

veget  vegye fel "/:igazoltatás foganatosítása alatt zseblámpával az
igazoltatandót  meg kell világítani:/"
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- 2 -II.c/ /:1.:/ bek. végére "/:éjjel zseblámpával kell a jelzést adni:/" szöve-
get vegye fel.

/:2.:/ bek. első sorában "állva" szó után "térdelve, vagy fekve" szö-  
vegét vegye fel.
/:4.:/ bek. végére "/: éjjel zseblámpával világítsa meg a gk-ban ülő-
ket:/"
/:5.:/ bek. után új bekezdésbe vegye fel" A járőr ne engedje meg, hogy
az utasok igazoltatás alatt a gk-ból kiszálljanak, azt határozottan 
tiltsa meg." szöveget.

II.f/ /:1.:/ bek. harmadik és negyedik sorába "az igazoltatás megejtése előtt  
a kocsissal az istrángot oldassa le" szöveget törölje.

IV.a/ /:3.:/ bek. utolsó sorában "beosztását" szöveg helyett "állománytestét"
szöveget, vegye fel.
/:5.:/ bek. végére "/:csak menetlevelet kér"/" szöveget vegye fel.

IV.b/ /:4.:/ bek. végére "A kérelmet csak abban az esetben lehet. figyelembe  
venni, ha a megjelölt hely a működési területen fekszik, s közelebb

van, mint az őrs pság. Ellenkező esetben a magát igazolni nem tudó e-  
gyént az őrs pság-ra kell előállítani." szöveget vegye fel.

Kapják: 1-14. hv. zlj-ak őrsig bezárólag 1-1 példányban. 15. hv. közp.kik.zlj.  
6 példányban, Hőr. Fpk., Hőr.Vkf., Klgs.töti 2 példányban és a Hőr.

Főpság. osztályai 1-1 példányban.
Budapest, 1949. március 4-én.

A hőr.fpk. és pol. ov. helyett

Nagy Pál vk.alez. s.k.

vkf.

A kiadvány hiteléül.
Budapest, 1949. március 7-én. sgh. vez.
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