
A HONVÉDELMI MINISZTER-HELYETTES
ÉS

A BELÜGYMINISZTER-HELYETTES 
9. SZÁMÚ

EGYÜTTES UTASÍTÁSA

ÁBTL-4.2 -9/1964/ 1



A HONVÉDELMI MINISZTERHELYETTES
ÉS

A BELÜGYMINISZTER-HELYETTES 
9. SZÁMÚ

%

EGYÜTTES UTASÍTÁSA
•a hadkötelesek külföldi utazást és ennek bejelentését 

szabályozó 2/1964. (II. 9.) HM számú rendelet végrehajtásához
(A bejelentőlap átvételével foglalkozó szervek részére)

A hadkötelesek külföldre történő utazásával kapcsolatos 
bejelentőlapok kezelését, továbbítását az alábbiak szerint sza
bályozzuk«

/

I. '
1. Á hadkötelesek a ’10 napot meghaladó külföldi tartózko

dásukat és a külföldről történő visszatérésüket az erre a célra 
rendszeresített bejelentőlappal kötelesek bejelenteni.

2. Külföldre távozás bejelentése alól mentesek:
— az Elnöki Tanács tagjai;
— a Korm ány tagjai;
— az MSZMP KB tagjai és póttagjai;
— a Néphadsereg, a Belügyminisztérium  és ezek szerveinél, 

csapatainál szolgálatot teljesítő hivatásos, továbbszolgáló és sor
állomány;

— a m unkásőrség hivatásos állom ányú tagjai.
3. Az a hadköteles, aki sorkatonai szolgálatot még nem tel

jesített, az állandó lakóhely szerint illetékes kiegészítő parancs
nokság hozzájárulásával u tazhat külföldre és ott a hozzájárulás
ban m eghatározott ideig tartózkodhat. A kiegészítő parancsnok
ság hozzájárulását az útlevél kérelem m el együtt kell az illetékes
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BM útlevél, illetve igazgatásrendészeti szervhez beadni. A kie
gészítő parancsnokság hozzájárulása nélkül ezeknek a hadköte
leseknek a külföldre utazását a BM szervek nem engedélyez
hetik.

Ez a korlátozás a hadkötelest annak az évnek a december 
31. napjáig terheli, amelyben a 23. életévét betölti. Bejelentési 
kötelezettségüknek ezek a hadkötelesek is kötelesek az I. feje
zet 4. pontjában előírtak szerint eleget tenni. Ezekről a szabá
lyokról a kiegészítő parancsnokságok az összeírás és a sorozás 
alkalmával tájékoztatják az érin tett hadköteleseket.

A tartalékos hadkötelesek külföldre történő utazátsához nem 
kell a katonai szervek hozzájárulása.

4. A hadköteles a külföldre itávozását hét nappal az utazás 
megkezdése előtt, a külföldről tö rtén t visszatérést pedig a visz- 
szaérkezés u tán 3 napon belül köteles bejelenteni.

5. A külföldre távozást, illetve a külföldről tö rtén t vissza
térést a hadkötelesek a lakóhely szerint illetékes:

a) járási (városi, kerületi) kiegészítő parancsnokságon, vagy
-b) a járási (városi, kerületi) rendőrkapitányságon, illető

leg a kijelölt rendőrőrsön, vagy
c) azokban a községekben, ahol rendőrőrs nincs, a községi 

tanács végrehajtó bizottság szakigazgatási szervénél, (továbbiak
ban bejelentőlapot kezelő szerveknél) jelenthetik  be.

A tartalékos tisztek a külföldre távozálst és a külföldről 
tö rtén t visszatérést a lakóhely szerint illetékes kiegészítő pa
rancsnokságnak külön is kötelesek személyesen vagy írásban 
bejelenteni, kivéve, ha a külföldre távozást, illetve visszatérést 
az 5/a pont alapján ennél a szervnél jelentették  be közvetlenül.

6. Azt a hadkötelest, aki kivándorló útlevéllel távozik az 
országból, ez a bejelentési kötelezettség nem terheli.

II.

A BEJELENTŐLAPOT KEZELŐ SZERVEK FELADATAI

1. A bejelentőlap kezelőjének a bejelentőlap átvételekor 
az összes rovatot ellenőrizni keli abból a szempontból, hogy:

a) tin tával vagy írógéppel, olvashatóan;
b) a személyi adatokat, a lakcímet és a m unkahelyet a sze

mélyi igazolvánnyal megegyezően;
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c) a bejelentőlap L, II. szelvényének azonos rovatait egy
mással megegyezően töltötték-e ki, és

d) a vastagbetűvel szedett szavak közül a szükséges szó 
(távozás, visszatérés) alá van-e húzva.

2. A hiányosan kitöltött rovatokba a bejegyzést a helyszí
nen azonnal pótoltatni kell. O lvashatatlanul kiállított beje
lentőlapot átvenni nem szabad,' hanem  a bejelentő hadkötelest 
új bejelentőlap kitöltésére kell felszólítani.

3. Ellenőrzés u tán a bejelentőlap I., II. sz. szelvényét alá
írással, dátum, valam int körbélyegzővel kell ellátni és a II. sz. 
szelvényt a bejelentőnek kell átadni.

A hadköteles figyelmét fel kell hívni, hogy a kiutazáshoz 
a II. sz. szelvényt vigye magával és a külföldről tö rtén t vissza
érkezést is hasonlóan jelentse.

4. A bejelentőlap I. sz. szelvényét az átvételtől számított 
24 órán belül postán ajánlottan, illetve a rendőrkapitányságok, 
rendőrőrsök esetében a lakás bejelentőlapokhoz hasonlóan köz
vetlenül á t kell adni (meg kell küldeni) a területileg illetékes 
járási (városi, kerületi) kiegészítő parancsnokságn ak.

A bejelentőlap megküldését, illetve átvételét az illetékes 
kiegészítő parancsnoka a rendőrkapitányság vezetőjével, illetve 
a járási tanács VB elnökével egyetértésben más módon is szabá
lyozhatja.

III.

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

> 1. Amennyiben a hadköteles a bejelentési kötelezettségének 
nem, vagy nem az előírt időben tesz eleget, szabálysértést követ 
el és a 4/1964. (II. 9.) Korm ány sz. rendelet alapján 1000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

2. A szabálysértési eljárás az állandó lakóhely szerint ille
tékes járási (városi, kerületi) kiegészítő parancsnok feljelenté
sére indul meg. Az eljárás lefolytatása a járási (városi, kerületi) 
tanács VB igazgatási osztály hatáskörébe tartozik.

Budapest. 1964. március hó 24-én.

Csémi Károly vőrgy. s. k., Kőrösi György r. vőrgy. s. k.,
honvédelmi miniszterhelyettes miniszterhelyettes
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