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A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNY 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI HELYETTESÉNEK

5 /1980. számú

I N T É Z K E D É S E

az 1980. évi választásokkal kapcsolatos igazgatás- 
rendészeti feladatokról.

Budapest, 1980. március 27-n.

Az országgyűlési képviselőket és tanácstagokat 1980. ju- 
nius 8-án választják. A tanácsok végrehajtó bizottságai
nak el kell késziteni a választásra jogosult állampolgá
rok névjegyzékét. Ehhez ismerniük kell a választási név
jegyzékbe fel nem vehetők névsorát. A választási jegyzék 
összeállitásának elősegitése érdekében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

I.

1. Valamennyi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osz
tálya 1980. április 8-ig küldje meg az illetékes köz
ségi, nagyközségi, városi, megyei városi és fővárosi 
kerületi tanács elnökének a tanács működése területén 
lakó azon személyek adatait tartalmazó névsort, akik

- a közügyektől, illetőleg a választójog gyakorlásától 
eltiltó Ítélet hatálya alatt állnak,

- szabadságvesztés büntetésüket töltik,

- előzetes letartóztatásban vannak,

- rendőrhatósági felügyelet alatt állnak.

2. A rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai 
198CK_junius hó 5-ig - a junius 2-i állapotnak me g
felelően - ujabb kimutatást küldjenek azokról:

- akiknél 1980. április 8. után a kizáró ok megszűnt,

- akikkel szemben 1980. április 8. után keletkezett a 
kizáró ok, vagy ezen időpont után költöztek a rendőr- 
kaoitányság illetékességi területére és kizáró ok h a 
tálya alatt állanak.
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3. A kimutatásokat - melyek az érintett személyek nevét, 
születési helyét, idejét /év, hó, nap/, anyja nevét, 
lakóhelye utca és házszámát tartalmazzák - községenként 
kell a rendőrkapitányság helyi igazgatásrendészeti és 
bűnügyi nyilvántartásai alapján elkészíteni, figyelembe 
véve a büntetésvégrehajtási szervektől időközben érkező 
értesítéseket.
Megjegyzésként közölni kell a választójogot kizáró okot, 
illetőleg a kizáró ok megszűnésének,a választójog fel
éledésének napját.

4. Nem kell a kimutatásba felvenni azokat a fiatalkorúakat, 
akik a 18. életévüket junius hó 8-ig nem töltik be.

5. A választói névjegyzék közszemlére tétele után beérkező 
esetleges felszólalások tárgyában soron kivül kell intéz
kedni. Szükség esetén a BM Adatfeldolgozó Csoportfőnök
ség Bünügyi Nyilvántartó Osztályát meg kell keresni, il
letve az ügyész véleményét ki kell kérni.

6. A rendőrség hatáskörébe tartozó és elzárással sújtható 
szabálysértések elkövetői ellen /a rendőrhatósági fel
ügyeletre vonatkozó szabályok megszegőinek kivételével/ 
1980. junius 3-16. időben őrizetbevétel mellőzésével 
kell az eljárást megindítani.
Elzárás kiszabása esetén annak végrehajtására 1980. ju
nius 16. után kerüljön sor.

7. Pénzbírság be nem fizetése miatt az elzárásra történő át
változtatást az I.foku hatóságok úgy foganatosítsák, hogy 
1980. junius 5-16. között elzárás végrehajtására ne kerül
jön sor.

8. Azokkal szemben, akik elzárásukat töltik - a rendőrhatósá
gi felügyeletre vonatkozó szabályok megszegői kivételével 
az 1968.évi I.tv. 74.§. /2/ bek. szerint 1980. junius 6-9- 
ig a félbeszakitást kell alkalmazni.

9. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba és 1980. juni 
us 17-én hatályát veszti.

II.

III.

Kukk István r .vezérőrnagy sk

Kész ül t: 

Felterjesztve: 

Ka p j á k :

170 pld-ban

Miniszterhelyettes elvtársnak 

Elosztó szerint
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