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HÁBORÚS (ALAP) JOGSZABÁLY-TERVEZETEK

1. KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ

A MINISZTERTANÁCS

........... / ...............  (............... ) MT számú
r e n d e l e t e

a személyi tulajdonban levő gépjárművek 
forgalmának korlátozásáról

A Minisztertanács a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 54. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a törvény 56. § (5) bekezdésé
nek végrehajtására a következőket rendeli:

1. §

(1) A belügyminiszter a honvédelmi miniszterrel egyetértésben a sze
mélyi tulajdonban levő, gépi erővel hajtott járművek (a továbbiakban: 
gépjárművek) forgalmát a napnak meghatározott tartamára, illetőleg meg
határozott területre (útvonalra) korlátozhatja.

(2) A belügyminiszter a honvédelmi miniszterrel egyetértésben a sze
mélyi tulajdonban levő gépjárművek forgalmát az ország egész területén 
vagy annak meghatározott részén ideiglenesen megtilthatja, illetve elren
delheti a gépjárművek hatósági jelzéseinek bevonását.

(3) A megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság — a belügyminiszter és 
a honvédelmi miniszter hozzájárulásával — különösen a termelési és hon
védelmi érdekekre tekintettel, illetékességi területén az (1) bekezdés alapján 
megállapított korlátozástól, illetőleg a (2) bekezdés alapján elrendelt tila
lomtól eltérően is rendelkezhet.

2. §

E rendelet hatálybalépésétől a személyi tulajdonban levő vízi gépjár
művek forgalma a további intézkedésig tilos.

3. §
A korlátozás, illetőleg a tilalom alóli felmentést üzemeltetési engedély 

kiadásával az illetékes rendőrkapitányság vezetője adja meg. Határozata 
ellen jogorvoslatnak nincs helye.

4. §
Katonai igazgatás alá vont területen az e rendeletben az egyes szervek 

feladatkörébe utalt teendők ellátásáról az illetékes katonai parancsnok 
gondoskodik. Katonai igazgatás alá nem vont területen a katonai parancs-
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nok megkeresi az illetékes megyei (fővárosi) honvédelmi bizottságot, amely 
az 1. § (3) bekezdés szerinti rendelkezés bevezetésére intézkedik.

5. §
(1) Szabálysértést követ el és harminc napig terjedő elzárással vagy 

tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható
a) a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója), ha a gépjármű hatósági 

jelzéseit a felhívásban meghatározott ideig a rendőrkapitányságnak nem 
szolgáltatja be;

b) a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója), ha az üzemeltetési enge
dély kiadásának alapjául szolgáló körülmény megszűnését negyvennyolc 
órán belül a rendőrkapitányságnak nem jelenti;

c) az a személy, aki érvényes üzemeltetési engedély nélkül közlekedik;
d) az a tulajdonos (üzembentartó), aki üzemeltetési engedéllyel ellá

tott gépjárművét másnak használatra átengedi;
e) az a személy, aki a részleges korlátozásokra vonatkozó rendelkezé

seket túllépi.
(2) A szabálysértési eljárás a gépjármű tulajdonosának (üzembentartó

jának) lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik.

6. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról — a 
honvédelmi miniszterrel egyetértésben — a belügyminiszter gondoskodik.

a Minisztertanács 
elnöke
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A BELÜGYMINISZTER

........... / ...............  (............... ) BM számú
r e n d e l e t e

a személyi tulajdonban levő gépjárművek forgalmának
korlátozásáról szóló .........../ ...............  (............... ) MT számú rendelet

végrehajtásáról

A .......... / ............... (.............. ) MT számú rendelet 6. §-ában kapott
felhatalmazás alapján — a honvédelmi miniszterrel egyetértésben — a 
következőket rendelem:

1. §
A személyi tulajdonban levő gépi erővel hajtott járművek (a továb

biakban: gépjárművek) forgalmát az egész ország területén megtiltom.

2. §

(1) A megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság az 1. §-ban elrendelt 
tilalmat meghatározott időre, területre, útvonalra vagy meghatározott ka
tegóriájú járművekre, illetőleg meghatározott személyek tulajdonát képező 
járművekre a termelés vagy a honvédelem érdekeire tekintettel illetékes
ségi területén feloldhatja.

(2) A megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság elnökének utasítására a 
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság vezetője illetékességi területén 
vagy annak egy részén az (1) bekezdésben megjelölt bármely érdekre te
kintettel a személyi tulajdonban levő gépjárművek forgalmát általában 
vagy az ilyen tulajdonban levő egyes kategóriájú gépjárművek forgalmát 
a napnak meghatározott tartamára vagy meghatározott területére (útvo
nalra) korlátozhatja.

3. §
(1) Forgalmi korlátozás elrendelése esetén a gépjármű vezetője kö

teles a korlátozás alá vont útvonalat elhagyni.
(2) Ha a korlátozó intézkedés csak meghatározott útvonalra (útvona

lakra) vonatkozik, a gépjármű vezetője a korlátozás alá nem vont útvona
lakat veheti igénybe.

4. §
(1) A rendőri szervek a forgalom korlátozásáról, illetve a forgalom 

megtiltásáról szóló intézkedésről a gépjármű-tulajdonosokat (üzembentar-
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tókat) sajtó, televízió, rádió és hirdetmény útján, valamint a helyileg szo
kásos módon kötelesek tájékoztatni.

(2) A gépjárművek forgalmának tilalma esetén — ha szükséges — az 
illetékes rendőri szerv a tilalom, illetőleg korlátozás alól felmentésben nem 
részesült gépjárművek hatósági jelzéseit (forgalmi engedély, rendszám- 
tábla) meghatározott időre bevonhatja. A bevonás elrendeléséről az érde
kelteket megfelelően tájékoztatni kell és őket a hatósági jelzések beszol
gáltatására az (1) bekezdésben meghatározott módon kell felhívni.

(3) A bevont hatósági jelzések átvételéről az illetékes rendőri szerv 
igazolást köteles adni.

5. §
(1) A korlátozás, illetőleg a tilalom alóli felmentést a gépjármű tulaj

donosának állandó lakóhelye szerint illetékes járási, városi és járási, illetve 
városi (kerületi) rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) 
vezetője adja meg.

(2) A felmentésre irányuló kérelemhez csatolni kell
a) ha a gépjármű tulajdonosa munkaviszonyban van, a munkahely ve

zetőjének,
b) egyéb esetekben a gépjármű tulajdonos állandó lakóhelye szerint 

illetékes helyi tanács elnökének a javaslatát.
(3) A felmentés iránti kérelem elutasításáról hozott határozatot indo

kolás nélkül írásban közölni kell. Az elutasító határozat ellen jogorvoslat
nak nincs helye.

6. §

(1) Felmentés adható
a) orvosok, egyéb egészségügyi dolgozók és állatorvosok gépjárművére, 

valamint
b) honvédelmi érdekből más személyek gépjárművére.
(2) Testi fogyatékos személy részére készített (átalakított) gépjárműre 

a felmentést meg kell adni, ha az a honvédelem érdekét nem sérti.

7. §
(1) A mentesített gépjárművek részére a rendőrkapitányság üzemel

tetési engedélyt ad ki, amely tartalmazza az üzembentartásra jogosult sze
mély és a gépjármű adatait, valamint a mentesség terjedelmét.

(2) A rendőrkapitányság az üzemeltetési engedélyt az illetékességi te
rületére — ha a kérelmező munkahelye és lakóhelye nem azonos illetékes
ségű területre esik, úgy a lakóhelyre és a lakóhely és munkahely közötti 
útvonalra is érvényesen — adja ki.

(3) A mentesített gépjármű tulajdonosa köteles a mentesítés alapjául 
szolgáló ok megszűnését az engedélyező rendőrkapitányságnak negyven- 
nyolc órán belül bejelenteni.

(4) Az üzemeltetési engedéllyel ellátott gépjárművet másnak haszná
latra átadni tilos.
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(5) Ha a megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság a belügyminiszter ál
tal elrendelt tilalmat meghatározott kategóriájú gépjárművek tekinteté
ben feloldja, az e kategóriába tartozó gépjárműveket üzemeltetési enge
déllyel ellátni nem kell.

8. §

(1) A katonai igazgatás alá vont területen a személyi tulajdonban levő 
gépjárművek forgalmának tilalmát a 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
bármely érdekre tekintettel az illetékes katonai parancsnok önállóan oldja 
fel, illetőleg rendeli el a forgalom korlátozását.

(2) A katonai parancsnok katonai igazgatás alá nem vont területen a 
személyi tulajdonban levő gépjárművek forgalmának korlátozása végett 
megkeresi az illetékes megyei (fővárosi) honvédelmi bizottságot, amely a 
korlátozás elrendelése érdekében megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság 
felé a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi. Kivételesen sür
gős esetben a személyi tulajdonban levő gépjárművek forgalmának korlá
tozását a katonai parancsnok az ilyen igazgatási területen — az illetékes 
honvédelmi bizottság elnökének utólagos tájékoztatása mellett — saját 
hatáskörében is elrendelheti.

9. §
Azt a gépjármű tulajdonost (üzembentartót), aki a felhívás ellenére a 

gépjármű hatósági jelzéseit nem szolgáltatja be, az engedély kiadásának 
alapjául szolgáló ok megszűnését negyvennyolc órán belül nem jelenti, ér
vényes engedély nélkül közlekedik, továbbá engedéllyel ellátott gépjár
művet másnak használatra átengedi, vagy a részleges korlátozásokra vo
natkozó rendelkezéseket túllépi, a legközelebbi rendőri szervhez elő kell 
állítani. Ellene a szabálysértési eljárást haladéktalanul le kell folytatni.

10. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

belügyminiszter
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2. IGAZGATÁSRENDÉSZETRE VONATKOZÓ

I.

A MINISZTERTANÁCS

........... / ...............  (............... ) MT számú
r e n d e l e t e

a sajtótermékek ellenőrzéséről

A Minisztertanács a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 54. §-á
nak (3) bekezdése alapján, a törvény 55. §-ának (5) bekezdésében foglaltak 
végrehajtására az alábbiakat rendeli:

1. §

(1) A Magyar Népköztársaság területén sajtóterméket előállítani és 
terjeszteni — ha e rendelet kivételt nem tesz — csak igazgatási és közzé
tételi (cenzori) engedély alapján szabad.

(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi sajtótermékre, a Magyar 
Rádió és a Magyar Televízió adásaira, továbbá adatnak, gondolatnak bár
milyen eljárással — filmen, hanglemezen, magnetofonon vagy más készülé
ken — terjesztés céljából történő rögzítésére és sokszorosítására (a továb
biakban: sajtótermék).

(3) A rendeletet az újságíróknak és riportereknek olyan tudósításaira 
is alkalmazni kell, amelyek belföldön készültek, de külföldi közzétételre 
szánták őket.

2. §

(1) A sajtótermékek előállítására és terjesztésére e rendelet hatályba
lépése előtt kiadott engedélyek — a mellékletben felsorolt sajtótermékek 
kivételével — érvényüket vesztik. A melléklet szerint érvényben maradó 
engedélyeket visszavonásig igazgatási engedélynek kell tekinteni.

(2) Igazgatási engedélyt a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának 
(továbbiakban: Tájékoztatási Hivatal) elnöke, a belügyminiszter, a honvé
delmi miniszter, a közlekedés- és postaügyi miniszter, a kulturális minisz
ter, az oktatási miniszter, valamint a fővárosi, megyei honvédelmi bizottság 
elnöke adhat ki.

(3) Közzétételi engedély — ha e rendelet kivételt nem tesz — csak 
igazgatási engedéllyel rendelkezőnek, az ellenőrzésre bemutatott és tila
lom alá nem eső sajtótermékre adható ki.

(4) A közzétételi engedélyt a sajtóterméket ellenőrző katonai szerv (a 
továbbiakban: katonai cenzúra) adja ki. Az engedélyt a változatlan, vagy
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a katonai cenzúra által módosított sajtótermékekre lehet kiadni. A katonai 
cenzúra meghatározhatja a sajtótermékek előállításának és terjesztésének 
módját és körét.

3. §
A katonai igazgatás alá vont területen mind az igazgatási, mind a köz

zétételi engedélyt a hatósági jogkört ellátó katonai parancsnok adja ki.

4. §

(1) Mentesek mind az igazgatási, mind a közzétételi engedély alól azok 
a közlemények (nyilatkozatok, tájékoztatók), továbbá a kizárólag a műkö
déssel kapcsolatos és nyilvános terjesztésre nem kerülő sajtótermékek, 
amelyeket a következők adnak ki:

— az MSZMP Központi Bizottsága, Politikai Bizottsága, Központi 
Ellenőrző Bizottsága;

— az Országgyűlés és az Országgyűlés bizottságai;
— a Népköztársaság Elnöki Tanácsa;
— a Honvédelmi Tanács;
— a Minisztertanács és tagjai;
— a legfőbb ügyész;
— az Országos Vízügyi Hivatal elnöke;
— az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke;
— a fővárosi, a megyei honvédelmi bizottság elnöke.
(2) Mentesek továbbá az (1) bekezdésben foglalt engedélyek alól azok 

a kizárólag a működésükkel kapcsolatos és nyilvános terjesztésre nem ke
rülő sajtótermékek, amelyeket a következők adnak ki:

— az MSZMP budapesti, megyei bizottságai, végrehajtó bizottságai;
— az országos hatáskörű szervek;
— a tanácsok és egyéb államigazgatási szervek;
— az állami vállalatok, egyéb állami gazdálkodó szervek, a szövetke

zetek és szövetkezeti szervezetek;
— a társadalmi szervezetek.

5. §
Mentesek az igazgatási engedély alól a 4. §-ban foglaltakon túl azok a 

honvédelmi adatot nem tartalmazó sajtótermékek, amelyeket a 2. § (2) be
kezdésében említett szervek saját hatáskörükben az engedélyezés alól tár
gyuknál fogva mentesítenek.

6. §

Mentesek a közzétételi engedély alól a 4. és 5. §-ban felsorolt sajtó
termékeken kívül:

a) az országos hatáskörű szerveknek a saját vagy a tanácsok nyomdái
ban előállított és belső terjesztésre szánt, kizárólag hivatalos jellegű, vagy 
ügyviteli célt szolgáló közleményei, nyomtatványai;
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b) az MSZMP budapesti, megyei bizottságainak, végrehajtó bizottsá
gainak, a fővárosi, megyei tanácsok végrehajtó bizottságainak a saját esz
közeikkel, vagy a tanácsok nyomdáiban előállított belső terjesztésre szánt 
hivatalos jellegű, illetve alapszabályszerű működésükkel összefüggő nyom
tatványai, közleményei;

c) a vállalatoknak, intézményeknek, szövetkezeteknek, és szövetkezeti 
szerveknek, társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek működésükkel ös
szefüggő ügyviteli jellegű iratai, nyomtatványai — ha azok terjesztése sa
ját szervük működési területét nem haladja meg;

d) a honvédelmet érintő adatokat nem tartalmazó, nyomdai, vagy más 
sokszorosító eszközön előállított nyomtatványok és kiadványok, amelyek 
nem személyi, vagy szolgálati igazolás, illetőleg nem propaganda céljára ké
szülnek, továbbá azok, amelyeket központi ellátás céljára állítanak elő;

e) azok a sajtótermékek, amelyeket a honvédelmi miniszter a közzété
teli engedély alól mentesített.

7. §
Tilos előállítani és terjeszteni olyan sajtóterméket, amely jogszabályba 

ütközik, vagy a Magyar Népköztársaság, illetőleg a vele szövetséges or
szág honvédelmi érdekét sérti.

8. §

Az igazgatási engedélyt kiadó hatóságok kötelesek gondoskodni a sajtó
termék előállításához, terjesztéséhez szükséges feltételekről és felelősek a 
sajtószervek törvényes működéséért.

9. §
(1) A katonai cenzúra — a 4—6. §-ban felsorolt sajtótermékek kivéte

lével — a sokszorosítás előtt köteles ellenőrizni valamennyi nyilvános ter
jesztésre készített sajtóterméket.

(2) A katonai cenzúra a közzétételi engedély megvonásával illetőleg a 
2. § (4) bekezdése szerinti intézkedéssel köteles megakadályozni, hogy 
nyilvános terjesztésre előállított sajtótermék a 7. § alá eső tartalommal 
megjelenjen.

(3) A katonai cenzúra nem köteles döntését indokolni és döntése ellen 
fellebbezésnek nincs helye.

(4) A cenzori ellenőrzésre a kéziratot, napilapok esetén a tördelt levo
natot, a nem nyomdai úton rögzített közleménynél pedig a közleményt tar
talmazó tárgyat kell bemutatni.

(5) A katonai cenzúra részére meg kell küldeni valamennyi terjesztésre 
került sajtótermékből egy kötelespéldányt.

10. §

A nyilvános terjesztésre előállított sajtótermékek terjesztését az igaz
gatási engedélyt kiadó hatóságok — a honvédelmi miniszterrel és a Tájé
koztatási Hivatal elnökével egyetértésben — szabályozzák.
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Aki e rendeletet megszegi, a külön jogszabályokban meghatározott 
büntetőjogi, szabálysértési, polgári jogi, illetőleg munkajogi (fegyelmi) 
felelősséggel tartozik.

12. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter, a honvédelmi minisz

ter, a közlekedés- és postaügyi miniszter, az ipari miniszter, a művelődési 
miniszter, a külügyminiszter, és a Tájékoztatási Hivatal elnöke gondos
kodik.

(3) A katonai cenzúra szervezetét és működésének rendjét a honvé
delmi miniszter a művelődési miniszterrel és a Tájékoztatási Hivatal el
nökével egyetértésben szabályozza.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a sajtóval kapcsolatos 
egyéb kérdésekről szóló 26/1959. (V. 1.) Korm. számú rendelet 4. és 5. §-a, 
valamint az időszaki lapok engedélyezéséről szóló 34/1975. (XII. 10.) MT 
számú rendelet 2—4. §-a nem alkalmazható.

11. §

a Minisztertanács 
elnöke

Melléklet a sajtótermékek ellenőrzéséről szóló
.........../ ...............  (............... ) MT számú rendelet
2. §-ának (1) bekezdéséhez

A rendelet hatálybalépésével az alábbi sajtótermékekre korábban ki
adott engedély igazgatási engedélyként érvényben marad:

Népszabadság
Magyar Hírlap
Népszava
Magyar Nemzet
Esti Hírlap
Magyar Ifjúság
Szabad Föld
Hétfői Hírek
Magyarország
Nők Lapja
Ország-Világ
Ludas Matyi
Békés megyei Népújság
Csongrád megyei Hírlap
Dolgozók Lapja (Komárom)
Dunántúli Napló
Észak-Magyarország
Fejér megyei Hírlap
Hajdú-Bihari Napló
Keletmagyarország

Kisalföld 
Napló (Veszprém)
Népújság (Heves)
Nógrád
Pest-megyei Hírlap 
Petőfi Népe (Bács)
Somogyi Néplap 
Szolnok megyei Néplap 
Tolna megyei Népújság 
Vas Népe 
Zalai Hírlap
Magyar Filmgyártó Vállalat
által készítendő filmek
Néphadsereg
Magyar Rendőr
Határőr
Hivatalos lapok 
külön és összevontan 
Családi lap
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A HONVÉDELMI MINISZTER

............... / ...............  (............... ) HM számú

a sajtótermékek ellenőrzéséről szóló ............... / ...............  ( ........... ) MT
számú rendelet végrehajtásáról

A sajtótermékek ellenőrzéséről szóló .............. / ............... (.............. ) MT
számú rendelet (a továbbiakban: R) 12. §-ának (2) bekezdésében kapott fel
hatalmazás alapján — a belügyminiszterrel, az ipari miniszterrel, a köz
lekedés- és postaügyi miniszterrel, a művelődési miniszterrel, a külügy
miniszterrel és a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnökével 
egyetértésben — az alábbiakat rendelem:

(Az R 1. §-ához)

1. §
(1) E rendelet hatálya alá tartozó sajtószerv: a Magyar Távirati Iroda, 

a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, a napilapok, a hetilapok, a folyóiratok 
és más időszaki lapok szerkesztőségei, valamint a Magyar Filmhíradó és a 
lapkiadó vállalatok.

(2) A közzétételi engedély kérése szempontjából a sajtószervvel azonos 
elbírálás alá esik a filmet, a hanglemezt, a zeneművet, irodalmi alkotást 
sokszorosító vagy más sajtóterméket előállító, illetve kiadó vállalat és in
tézmény, valamint a külföldi tudósító.

(Az R 2. §-ához)

2. §

(1) Sajtótermékre igazgatási engedélyt ad:
a) a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke: a Magyar Rá

dió és a Magyar Televízió adásaira, a belföldi időszaki lapokra, a külföldi 
lapok belföldi terjesztésére;

b) a művelődési miniszter: a Tankönyvkiadó Vállalat által kiadásra ke
rülő tankönyvekre;

c) a könyvekre, a röplapokra, a grafikai és rajzos kiadványokra, a ze
neművekre, az oktató-, szórakoztató-, és a híradó filmekre, a hangleme
zekre, továbbá szöveget, képet vagy zenét tartalmazó magnetofonszalagra;
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d) a közlekedés- és postaügyi miniszter: a postai nyomtatványokra, 
bélyegkatalógusokra (bélyegárjegyzékekre), bélyegismertetőkre;

e) a fegyveres erők és a fegyveres testületek felügyeletét ellátó mi
niszter: a szervei által belső használatra kiadott oktatási, kiképzési vagy 
nevelési célt szolgáló sajtótermékekre;

f) a fővárosi, a megyei honvédelmi bizottság elnöke: az illetékességi 
területén működő szervek, intézmények helyi terjesztésű sajtótermékeire.

(2) Az igazgatási engedélyt pótolja:
a) a szakoktatásra készült sajtótermékre az illetékes miniszternek (or

szágos hatáskörű szerv vezetőjének) az engedélye;
b) a hittankönyvre, imakönyvre, bibliára, vallásos tárgyú egyéb egy

házi kiadványra, valamint az egyházi ügyviteli nyomtatványra az Állami 
Egyházügyi Hivatal elnökének engedélye.

(3) Az engedély kiadására jogosult szervnek a sajtótermék előállítására 
(terjesztésére) vonatkozó írásbeli intézkedése az igazgatási engedélyt pó
tolja.

3. §
(1) Az igazgatási engedélyt a 2. § szerint illetékes szervtől írásban kell 

kérni.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérő szerv (személy) nevét és székhelyét (lakóhelyét);
b) a szöveges, képes iratot, illetve az előállítandó tárgy leírását;
c) a szöveges és a rajzos műveknél a szerkesztő és a lektor, a rendez

vénynél a rendező, a filmnél, a hanglemeznél, a szöveget, képet, zenét tar
talmazó magnetofonszalagnál a gyártásvezető és a rendező, az élőben tar
tandó előadásnál az előadó nevét;

d) a terjesztésre (kivitelezésre) vonatkozó fontosabb adatokat.
(3) Az időszaki lap engedélyezésére irányuló kérelemnek tartalmaznia

kell:
a) az időszaki lap címét és tárgykörét;
b) a lapot fenntartó szerv nevét;
c) a szerkesztésért felelős személy (felelős szerkesztő) nevét és lakó

helyét;
d) a lap megjelenési idejét;
e) a megjelenés helyét;
f) a lap méreteit (formátumát), az oldalterjedelmét és példányszámát;
g) a papír minőségét és az alkalmazni kívánt nyomdatechnikai eljárást;
h) az előállító nyomdát;
i) a szerkesztőség és a kiadó vállalat címét.
(4) Az igazgatási engedély visszavonásig vagy az engedélyben megha

tározott ideig érvényes.
(5) A Magyar Rádió és a Magyar Televízió adásaira az igazgatási en

gedély kiadását a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke külön 
szabályozza.

4. §
(1) A sajtótermékek előállításához vagy terjesztéséhez a közzétételi 

engedélyt annak a szervnek, személynek kell kérnie, amely (aki) a sajtó
terméket előállítja vagy terjeszti.
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(2) A közzétételi engedélyt a polgári szerv vagy polgári személy ré
szére a polgári szervnél működő katonai cenzúra szerv adja ki, ha ilyen 
nincs, akkor a területileg illetékes fővárosi, megyei hadkiegészítési és te
rületvédelmi parancsnokságon működő katonai cenzor.

(3) A külföldi tudósító részére a közzétételi engedélyt a Magyar Távira
ti Irodánál működő katonai cenzor adja ki.

(4) A katonai szervek részére a közzétételi engedély kiadását a honvé
delmi miniszter külön szabályozza.

5. §
(1) A katonai cenzor nyilatkozata irányadó abban a kérdésben, hogy a 

sajtótermék előállításához, terjesztéséhez szükség van-e közzétételi enge
délyre.

(2) A közzétételi engedéllyel megjelent sajtótermék — változatlan tar
talommal és forrásmű megjelölésével — a katonai cenzor ismételt ellenőr
zése és közzétételi engedélye nélkül is előállítható, terjeszthető.

6. §

(1) E rendelet hatálybalépésével a külföldi tudósító (a továbbiakban: tu
dósító) korábbi akkreditálása és a tudósítónak kiadott igazolvány érvényét 
veszti.

(2) A tudósító további akkreditálását az illetékes diplomáciai képvi
selet — képviselet hiányában a hírügynökség vagy a szerkesztőség — a 
Külügyminisztériumtól kérheti.

(3) Ha a tudósító akkreditálását e rendelet hatálybalépésének napját 
követő 48 órán belül nem kérték, vagy ha az akkreditálási kérelmet eluta
sították, akkor a tudósító a 48 órát, illetve az elutasítás napját követő 24 
órán belül az ország területét köteles elhagyni. Az akkreditálás kérésének 
és az ország elhagyásának kötelezettsége alól a külügyminiszter felmentést 
adhat.

(4) A külföldi sajtószervek magyar állampolgárságú tudósítóira, az or
szágban ideiglenesen tartózkodó külföldi újságírókra és a magyar diplo
máciai képviseletek sajtótevékenységére a külügyminiszter külön rendel
kezik.

7. §
(1) A tudósító részére a Külügyminisztérium tudósítói igazolványt ad 

ki. A tudósító csak olyan tájékoztatón vagy hivatalos rendezvényen vehet 
részt, amelyre a rendező szervtől meghívást kapott.

(2) A tudósító külföldre szóló tudósítást — vagyis a külföldi szervnek 
vagy személynek adott nem magánjellegű közleményt — csak érvényes tu
dósítói igazolvány alapján adhat.

(3) Ha a tudósító a Magyar Népköztársaság jogszabályait a tudósításá
val vagy a magatartásával megsérti, a tudósító igazolványát a Külügymi
nisztérium bevonja.

— 17 —

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 1/8 - 1982 /1981/ /15



(1) A tudósító tájékoztatásáról a Külügyminisztérium Sajtófőosztálya 
és a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala gondoskodik. Más szerv a tu
dósítónak csak a Külügyminisztérium Sajtófőosztálya engedélyével adhat 
tájékoztatást.

(2) A tudósító csak a hivatalos kapcsolatai útján szerzett vagy a magyar 
sajtószervek által közölt adatokat használhatja fel tudósításához.

(3) A tudósító csak a Magyar Távirati Iroda hírközlő eszközén továb
bíthatja tudósítását.

8. §

(Az R 4. §-ához)
9. §

(1) Az R 4. §-ában felsorolt szervek működésével kapcsolatos az a saj
tótermék, amely kizárólag az előállító vagy a terjesztő szervre, illetve az 
ezek által végzett és államilag elismert (engedélyezett) tevékenységre, fel
adatkörre tartalmaz nem propaganda jellegű adatot, információt.

(2) Nem kerül nyilvános terjesztésre az a sajtótermék, amelyet kizáró
lag a sajtóterméket terjesztő szerv felettes szerve vagy a szervnek alá
rendelt személyek, szervek, a vele tagsági kapcsolatban álló személyek, 
szervek körében, vagy az ügyfelei között terjesztenek.

10. §
Tárgyuknál fogva nem szükséges igazgatási engedély az alábbi sajtó

termékekre, ha azok honvédelmi adatot, személyi vagy szolgálati igazolás
ra, illetve propagandára alkalmas adatot, információt nem tartalmaznak:

a) az üzemi és egyéb munkarend, szabályzat, baleset-elhárítási és óvó
rendszabály, a vállalati gyártmányjegyzék (katalógus), az árjegyzék, a 
gyártmányismertetés, az idegenforgalmi és egyéb prospektus, a használati 
utasítás és az árucímke;

b) a közlekedési vállalat menetjegye, menetrendje és forgalmi hirdet
ménye;

c) a nem grafikával készült plakát, az egy szerzői ív terjedelmet el 
nem érő reklámszöveg, a reklámcélú röplap és falragasz, a hirdetés-átra
gasztó és a zárócímke;

d) a meghívó, ingyenesen terjesztett kiállítási katalógus, a belépőjegy, 
a ruhatári jegy, az étlap és a jegyzettömb;

e) a mozi-, színház-, sport- és egyéb műsorfüzet vagy műsor;
f) a levonókép;
g) a rajzos oklevél;
h) a szokásos családi jellegű értesítés (házassági, születési értesítés, új

évi üdvözlet, gyászjelentés), a névjegy, az előnyomott magánlevélpapír.

(Az R. 5. §-ához)

11. §
Az R és e rendelet alkalmazásában honvédelmi adat:
a) az államtitkot képező adat;
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b) a Magyar Néphadseregre, a Varsói Szerződés tagállamainak had
seregeire és más hadseregekre vonatkozó katonai adat, vagyis e hadseregek 
rendeltetésére, szervezetére, személyi állományára, erkölcsi-politikai álla
potára, fegyelmi helyzetére, felszerelésére, fegyverzetére, kiképzésére, el
helyezésére, helyváltoztatására, szállítására, anyagi-technikai, egészségügyi, 
pénzügyi ellátására, mozgósítására, működésére, védelmére, anyagi-, sze
mélyi veszteségére vonatkozó adat és információ;

c) a magyar állam biztonságával és diplomáciai tevékenységével, a 
közrenddel és a közbiztonsággal, az ország mozgósításával, a közszolgálta
tások lényeges változtatásával kapcsolatos adat és információ.

(Az R 6. §-ához)
12. §

(1) E rendelet szempontjából hivatalos jellegű az az irat, amely az R 
6. §-ában felsorolt szervek tevékenységével kapcsolatos és amelyet nem 
propaganda célra készítenek vagy használnak, ha keltezéssel és a kiadásért 
felelős személy aláírásával ellátták.

(2) Ügyviteli célt szolgál a sokszorosított irat vagy nyomtatvány akkor, 
ha a szerv ügyviteli tevékenységével kapcsolatos, és nem tartalmaz propa
ganda jellegű adatot, a terjesztése pedig az R 6. §-ának a) és b) pontja ese
tén a belső terjesztést, a c) pontja esetén pedig a szerv működési körének 
területét nem haladja meg.

(3) A sajtótermék belső terjesztésén a kiadó által meghatározott kör
ben vagy meghatározott személyeknek szóló terjesztést kell érteni. A belső 
terjesztésű sajtótermék az előállító, illetve a terjesztő szerv működési terü
letét meghaladhatja. A belső terjesztés megtartásáért a terjesztő szerv ve
zetője felelős.

(4) A sajtóterméket zárt terjesztésűnek kell tekinteni, ha terjesztése 
az előállító, illetve a terjesztő szerv saját működési területén történik.

(5) A belső vagy zárt terjesztésű sajtótermék első oldalán a terjesztésre 
utaló korlátozást észrevehető módon fel kell tüntetni.

(Az R 9. §-ához)
13. §

(1) A sajtótermék vagy az azzal azonos elbírálás alá eső sajtótevékeny
ség körében a katonai cenzor ellenőrzése és határozata az államtitok, a ka
tonai szolgálati titok, valamint a katonai és honvédelmi érdekek védelmére 
terjed ki. A sajtóterméknek vagy sajtótevékenységnek más szempontból 
történő elbírálása a sajtószerv vagy az őt irányító szerv feladata.

(2) A katonai cenzor a sajtótermék alapiratát, a sajtótevékenység tár
gyát tartalmazó információt azonnal vagy a kért határidőre köteles elbí
rálni. A terjedelmes vagy a nehezen áttekinthető iratot mielőbb, de legké
sőbb 8 napon belül kell elbírálni.

(3) A katonai cenzor nem köteles elbírálni a rejtjeles vagy olvashatat
lan iratot és az élőszóval végrehajtandó sajtótevékenységet, ha erről megfe
lelő információt nem kap.

(4) A sajtószerv ha államtitkot, vagy katonai, honvédelmi szolgálati 
titkot szándékozik sajtó útján közölni, akkor a 14/1971. (IV. 15.) MT számú
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rendelet 7. §-ában előírt engedélynek a felmutatásával a katonai cenzornál
igazolnia kell a közlésre kapott jogosultságát.

14. §
(1) A katonai cenzúra a Magyar Néphadsereg szerve.
(2) A katonai cenzúra részére elhelyezést, működéséhez az anyagi

technikai feltételeket, a katonai cenzor részére élelmet (térítés ellenében) 
az a szerv köteles biztosítani, amelynél a katonai cenzúra szerv működik, il
letve amelynél a katonai cenzor dolgozik.

15. §
(1) A sajtó és a katonai cenzúra szervei kötelesek együttműködni, egy

más munkáját elősegíteni.
(2) A sajtóterméket előállító szerv a sajtótermék alapiratát, vagy az 

ennek megfelelő adathordozót köteles nyilvántartani és a sajtótermék 
terjesztését követő 3 hónapig megőrizni, utólagos ellenőrzéshez a hatóság
nak betekintésre átadni.

(3) A katonai cenzor a sajtótermék alapiratát rongálódástól, megsem
misüléstől óvni köteles, de az elvárható gondossága ellenére bekövetkezett 
károsodásért nem felel.

16. §
(1) A közzétételi engedély alapján készített és nyomdai eljárással sok

szorosított sajtótermék impresszumában vagy az index szám alatti helyen, 
filmen a „Vége” felirat után, a hanglemezen a nem bordázott felületen és 
címkében a „KC” jelet, valamint a katonai cenzor bélyegzőjének lenyoma
tában levő számot fel kell tüntetni.

(2) A napilapon, hetilapon, folyóiraton és más időszaki lapokon az imp
resszumban a sajtótermék tartalma szerinti sorrendben kell a katonai cen
zorok bélyegzőlenyomataiban levő számokat feltüntetni.

17. §
(1) E rendeletet megfelelően alkalmazni kell a közönség részére hango

sító berendezéssel közvetített vagy nyilvános helyen tartott propaganda 
jellegű vagy katonai adatot tartalmazó beszédre (szónoklatra, felhívásra 
stb.).

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben a beszédet tartó személynek a 
katonai cenzortól írásban vagy szóban kell kérni a közzétételi engedélyt, 
a beszéde tartalmának megjelölésével (ismertetésével).

18. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésétől kezdve a 4/1959. (VI. 9.) MM számú 

rendelet 2—9. §-a nem alkalmazható.

honvédelmi miniszter
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A BELÜGYMINISZTER 
ÉS

IPARI MINISZTER

..... ........./ ................ (............... ) BM—Ip M számú
e g y ü t t e s  r e n d e l e t e

a nyomdák és más sokszorosításra alkalmas eszközök használatáról

A sajtótermékek ellenőrzéséről szóló .............. / ............... (.............. ) MT
számú rendelet 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján a honvédelmi mi
niszterrel egyetértésben az alábbiakat rendeljük:

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed a nyomdaipari vállalatokra, továbbá 
minden állami, társadalmi vagy gazdálkodó szervre, amelynek kezelésében 
a 2. §-ban meghatározott nyomdák és sokszorosításra alkalmas eszközök 
vannak, illetve ilyen eszközöket beszereznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nem nyomdaipari szervek a ren
delet előírásait csak a nyomdák és sokszorosításra alkalmas eszközök kezelé
sével megbízott személyek, valamint azok elhelyezésére szolgáló épületek, 
épületrészek (helyiségek) vonatkozásában alkalmazzák.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) nyomdának minősül minden olyan berendezés, eszköz, amely írott 

szöveg, rajzolat (ábrázolat) bármilyen módon való nagytömegű előállítására 
alkalmas;

b) sokszorosításra alkalmas eszköznek minősül minden olyan beren
dezés, eszköz, amely írott szöveg, rajzolat (ábrázolat), bármilyen módon való 
többszörös lemásolására alkalmas.

3. §
(1) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az érintett szervek léptesse

nek életbe szigorított biztonsági rendszabályokat, amelyek betartásának el
lenőrzésére felelős szerveket, (igazgatási, rendészeti osztályok stb.) vagy sze
mélyeket (biztonsági megbízott, rendész stb.) jelöljenek ki.

(2) A szigorított biztonsági rendszabályokat a szervnél szokásos vezetői 
utasítás formájában, írásban kell elkészíteni, majd az érintettekkel a rájuk 
vonatkozó mértékben ismertetni.
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4. §
(1) A szigorított biztonsági rendszabályok terjedjenek ki:
a) a rendeltetéstől eltérő, vagy nem engedélyezett termékek előállítá

sának megakadályozására, az eszközökkel, alap- és segédanyagokkal való
elszámolásra;

b) az eszközök üzemeltetési, használati idejének szabályozására, szük
ség esetén az épületekben, helyiségekben való elkülönítésükre, őrzésére, biz
tonságos lezárására, a belépésre jogosultság meghatározására;

c) a belépésre jogosultak — szükség szerinti — személyi motozására 
és az anyagforgalom ellenőrzésére;

d) bűncselekmény, szabálysértés, fegyelmi vétség megelőzésére, elő
készülete észlelése, illetve bármely rendkívüli esemény esetén tanúsítan
dó magatartásra.

(2) A rendelet kihirdetését követően a 2. §-ban meghatározott eszkö
zökön kizárólag a sajtótermékek ellenőrzéséről szóló ............. / ...............
(............) MT számú rendelet és a végrehajtására kiadott ............ / ...............
(.......... ) HM számú rendelet szerint engedélyezett vagy engedélyhez nem
kötött termékek állíthatók elő.

(3) A katonai igazgatás alá vont területen az illetékes katonai parancs
nok az (1) bekezdéshez képest szigorúbb rendszabályok bevezetését is el
rendelheti, illetve a nyomdai tevékenységet korlátozhatja, vagy teljesen 
megtilthatja.

5. §
(1) A rendeletben és a rendelet 3. §-a alapján életbelépett szigorított 

biztonsági rendszabályokban előírtak megtartását a nyomdaipari vállalatok 
vonatkozásában a felügyeleti hatóságuk és a területileg illetékes megyei 
(budapesti) rendőr-főkapitányságok, míg a helyi jellegű nyomdák és esz
közök vonatkozásában felügyeleti szerveik és területileg illetékes rendőr- 
kapitányságok ellenőrzik.

(2) A katonai igazgatás alá vont területen az ellenőrzés az illetékes ka
tonai parancsnok hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben ellenőrzési jogkörrel felruházott szervek
által a .............. / ............... (.............. ) HM számú, valamint jelen rendelet
előírásaitól eltérő, felhasználási, üzemeltetési és biztonsági téren észlelt 
hiányosságok megszüntetésére az üzemeltető intézmény vezetője haladék
talanul köteles intézkedni.

6. §

(1) Aki e rendeletben előírt szigorított biztonsági rendszabályokat meg
szegi, az elkövetés idején hatályos rendelkezések szerint bűncselekményt, 
szabálysértést, illetve fegyelmi vétséget követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmények elkövetése miatti 
eljárást az elkövetés idején hatályban levő eljárásjogi szabályok szerint kell 
lefolytatni, az azokban meghatározott kényszerintézkedéseket lehet alkal
mazni.

7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg minden el

lentétes rendelkezés hatályát veszti.

belügyminiszter ipari miniszter
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II.

........... / ...............  (............... ) MT számú
r e n d e l e t e  

a kijárási tilalomról

A Minisztertanács a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 54. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a törvény 55. § (1) bekezdésé
nek megfelelően, a lakosság nyilvános helyen való tartózkodását a követ
kezőképpen szabályozza:

1. §

(1) A kijárási tilalom ideje alatt az utcán vagy más nyilvános helyen 
senki nem tartózkodhat, kivéve azokat, akikre ez a rendelkezés nem vo
natkozik, illetve akik az említett helyeken való tartózkodásra engedélyt 
kaptak.

(2) A kijárási tilalom ideje alatt — az engedélyhez nem kötött jár
művek kivételével — csak azok a gépjárművek közlekedhetnek, amelyeket 
erre jogosító engedéllyel látták el.

(3) Azoknak a személyeknek és gépjárműveknek a körét, akikre (ame
lyekre) a kijárási tilalom nem vonatkozik, illetve akiknek (amelyekre) en
gedély adható, a belügyminiszter állapítja meg.

(4) Az engedély kiadására a kijárási tilalom elrendelésére jogosult in
tézkedik. Az engedélyezéssel kapcsolatos intézkedés és határozat ellen jog
orvoslatnak nincs helye.

2. §

A kijárási tilalmat elrendelheti:
a) belügyminiszter az ország egész, vagy bármely meghatározott te

rületére;
b) illetékességi területére a megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság;
c) az illetékes katonai parancsnok a katonai igazgatás alá vont had

műveleti területre.
3. §

(1) A belügyminiszter által elrendelt kijárási tilalmat más hatóság nem 
oldhatja fel.

(2) A megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság indokolt esetben — kü
lönösen a termelési vagy honvédelmi érdekekre tekintettel — a belügy-
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miniszter által elrendelt kijárási tilalom napszakokra meghatározott idő
pontjait — a belügyminiszter egyetértésével — eltérően is megállapíthatja.

(3) Az illetékes katonai parancsnok katonai igazgatás alá nem vont 
igazgatási területen a tilalom elrendelése végett megkeresi a megyei (fő
városi) honvédelmi bizottságot, kivételesen sürgős esetben azonban — az 
illetékes honvédelmi bizottság elnökének utólagos tájékoztatása mellett — 
a tilalmat maga is elrendelheti.

4. §
(1) Ahol légiriadót rendeltek el — annak időtartamára — a kijárási 

tilalom is haladéktalanul életbelép.
(2) A légiriadó idején fennálló kijárási tilalomra e rendelet mellett a 

polgári védelemmel kapcsolatos jogszabályok rendelkezései is irányadók.
(3) A lakosság kitelepítésére és a vagyontárgyaknak a veszélyeztetett 

területről való elszállítására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit az e 
rendeletben foglaltak nem érintik.

(4) A kijárási tilalomra vonatkozó és a (3) bekezdésben foglaltakkal 
összefüggő rendelkezések nem akadályozhatják a fegyveres erők és a fegy
veres testületek mozgósításával és felvonulásával kapcsolatos feladatok 
végrehajtását.

5. §
A miniszterek (az országos hatáskörű szervek vezetői), valamint az 

állami szervek (intézmények, vállalatok), a szövetkezetek és a társadalmi 
szervezetek vezetői a termelést, illetőleg a vezetésük alatt álló szervek mű
ködését úgy szervezzék meg, hogy az a kijárási tilalomra vonatkozó ren
delkezéseket ne sértse.

6. §

(1) Szabálysértést követ el és harminc napig terjedő elzárással vagy 
tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

a) aki a kijárási tilalom ideje alatt a jogszabályban előírt engedély 
nélkül az utcán vagy más nyilvános helyen tartózkodik;

b) az a gépjárművezető, aki a kijárási tilalom ideje alatt a gépjármű
vel engedély nélkül közlekedik;

c) a gépjármű üzembentartója, illetőleg az üzembentartó szerv veze
tője, ha gépjárműve a kijárási tilalom ideje alatt engedély nélkül közle
kedik.

(2) A szabálysértési eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a hon

védelmi miniszterrel és az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a belügy
miniszter gondoskodik.

a Minisztertanács 
elnöke

— 24 —

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 1/8 - 1982 /1981/ /22



A BELÜGYMINISZTER

........... / ...............  (............... ) BM számú
r e n d e l e t e

a kijárási tilalomról szó ló ........... / ................(.................) MT számú
rendelet végrehajtásáról

A .......... / ............... (.............. ) MT számú rendelet (a továbbiakban: R)
7. §-ában kapott felhatalmazás alapján — a honvédelmi miniszterrel és az 
érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

(1) Az .................................................  területére ....... órától ....... óráig
kijárási tilalmat rendelek el.

(2) A megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság egyetértésemmel az (1) 
bekezdésben meghatározott kijárási tilalom idejét illetékességi területén 
— a termelési érdekekre tekintettel — szükség esetén hosszabb, illetőleg 
rövidebb időtartamban is megállapíthatja.

(3) Ha a kijárási tilalmat a megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság, 
illetve a katonai igazgatás alá vont területen a katonai parancsnok rendeli 
el [R 2. § b) és c) pontja, 3. § (3) bek.], a végrehajtásról a megyei (buda
pesti) rendőr-főkapitányság vezetője gondoskodik.

2. §

(1) A kijárási tilalom kezdő időpontjára a lakosságnak — kivéve azo
kat, akik szabad mozgásra jogosító engedéllyel (a továbbiakban: engedély) 
rendelkeznek — az utcákat és a nyilvános helyeket el kell hagynia.

(2) A R 1. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása szempontjából:
a) utca: a gyalogosok vagy járművek (állatok) közlekedésére szolgáló 

valamennyi közterület (út, utca, tér, híd, alagút, aluljáró stb.);
b) nyilvános hely: a lakosság közhasználatára szolgáló bármilyen he

lyiség (kivéve, amelyet polgári védelmi célra kijelöltek).

3. §
(1) A kijárási tilalom nem vonatkozik:
a) a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek, va

lamint a polgári fegyveres őrség tényleges állományú tagjaira és gépjármű-
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veire, ide értve az előbbi személyek szolgálati célra használt személyi tu
lajdonban levő gépjárműveit is;

b) a szövetséges fegyveres erők marsalljaira, tábornokaira, tisztjeire és 
tiszthelyetteseire, valamint szolgálatban levő tiszteseire és rendfokozat nél
küli tagjaira, illetve gépjárműire;

c) az Országgyűlés tisztségviselőire, az Elnöki Tanács, a Honvédelmi 
Tanács és a Minisztertanács tagjaira, a Legfelsőbb Bíróság elnökére és el
nökhelyetteseire, a legfőbb ügyészre és helyetteseire, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagjaira és Központi Bizottságának titkáraira, valamint a 
megyei (fővárosi) honvédelmi bizottságok elnökeire;

d) a szövetségi államok külképviseletének vezetőire.
(2) A honvédelmi és közbiztonsági helyzetet figyelembe véve engedély 

adható az alábbi személyek részére:
a) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt személyeken kívül az állami 

szervek olyan vezető beosztású és más tagjainak, akiknek feladatuk ellá
tásához szükséges;

b) a társadalmi szervezetek országos vezető szervei, központjai veze
tőinek ;

c) azoknak a polgári személyeknek, akik a fegyveres erőkkel és a fegy
veres testületekkel kapcsolatos (mozgósítási, ellátási) feladatokat hajtanak 
végre;

d) a polgári védelem államigazgatási és üzemi szervei vezetőinek;
e) a lakosság ellátását biztosító vállalatok és szövetkezetek, továbbá 

a mentőszolgálat, az elektromos, gáz- és vízművek, a MÁV és a METRO 
azon vezető beosztású és — korlátozott számban — egyéb dolgozóinak, 
akik munkájukat a kijárási tilalom idején is kötelesek végezni;

f) a közvetlen betegellátásban részt vevő orvosoknak és más egészség- 
ügyi dolgozóknak;

g) a szövetséges államok külképviseletei azon dolgozóinak, akiket a 
külképviseletek vezetői a Külügyminisztérium útján javasolnak.

4. §
(1) A 3. § (1) bekezdésének c) és d) pontjában foglalt személyek által 

használt gépjárműveket engedéllyel kell ellátni.
(2) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek keze

lésében, illetve személyi tulajdonban levő gépjárművek engedélyei csak 
a személyre szóló engedélyekkel együtt adhatók ki.

(3) Az engedélyt
a) a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság vezetője a megyére vagy 

több járásra (kerületre),
b) a járási, a járási és városi, illetve a városi (kerületi) rendőrkapi

tányság vezetője a járás, illetve a település,
c) a községi (nagyközségi) tanács elnöke a község (nagyközség) 

területére kiterjedő érvénnyel adja meg.
(4) A katonai igazgatás alá vont területen az engedély kiadása az ille

tékes katonai parancsnok hatáskörébe tartozik.
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(5) Az engedély kiadása iránti kérelemhez — szükség esetén — csa
tolni kell (be kell mutatni) a munkáltató (vállalat, hivatal, intézmény veze
tője) által kiállított igazolást arról, hogy a kérelmezőnek a munkáját a ki
járási tilalom ideje alatt is végeznie kell.

(6) Az engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni attól, akinél a kiadás 
feltételei megszűntek, aki az engedélyben foglalt jogosultságokat túllépi, 
vagy a jogosultságokkal bármely módon visszaél.

(7) Az engedély kiadását megtagadó vagy a visszavonását elrendelő 
határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

5. §
(1) Azokat a személyeket — a 3. § (1) bekezdésében foglaltak kivételé

vel — akik a kijárási tilalom ideje alatt engedély nélkül az utcán vagy 
más nyilvános helyen tartózkodnak, illetve gépjárművel közlekednek, a 
rendfenntartó szerv eljáró tagjai a legközelebbi rendőri szervhez előállít
ják. Ellenük a szabálysértési eljárást haladéktalanul le kell folytatni.

(2) Az állami, szövetkezeti tulajdonban levő gépjárművek engedély 
nélküli közlekedése esetén — ha a vétkesség alapos gyanúja fennforog — 
az üzembentartó szervnél felelős személy ellen is eljárást kell indítani.

6. §

A kijárási tilalmat és annak időtartamát rádió és televízió, sajtó és 
hirdetmény útján, valamint a helyileg szokásos más módon kell a lakosság 
tudomására hozni.

7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

belügyminiszter
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III.

........... / ...............  (............... ) MT számú
r e n d e l e t e

a nyilvános gyűlések, felvonulások és egyéb rendezvények 
engedélyhez kötéséről

A Minisztertanács a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 54. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a törvény 55. § (2) bekezdésé
nek végrehajtására a következőket rendeli:

1. §
Nyilvános gyűlést, felvonulást és egyéb rendezvényt (a továbbiakban: 

nyilvános rendezvény) csak előzetes engedély alapján lehet tartani.

A MINISZTERTANÁCS

2. §

(1) Nyilvános rendezvény tartására vonatkozó engedély kiadása a já
rási, a városi és járási, illetve a városi (kerületi) rendőrkapitányság veze
tőjének hatáskörébe tartozik.

(2) Az engedély kiadása iránti kérelem elutasítása vagy az engedély 
visszavonása miatt jogorvoslatnak nincs helye.

A nyilvános rendezvény rendjének fenntartásáról a rendező szerv kö
teles gondoskodni.

4. §
(1) Az illetékes rendőrkapitányság vezetője a nyilvános rendezvény 

engedélyezése iránti kérelmet indokolás nélkül elutasíthatja, illetőleg a 
már engedélyezett nyilvános rendezvény megtartását megtilthatja, ha azon 
a közrend vagy a közbiztonság fenntartását nem látja biztosítottnak.

(2) Azt a nyilvános rendezvényt, amelynek megtartását engedély nél
kül vagy az engedély visszavonása ellenére kísérlik meg, fel kell oszlatni.

5. §
Az e rendelet alapján a rendőrkapitányságra háruló feladatokat a ka

tonai igazgatás alá vont területen az illetékes katonai parancsnok látja el.
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(1) Szabálysértést követ el és harminc napig terjedő elzárással vagy 
tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki

a) engedély nélkül vagy az engedély visszavonása ellenére nyilvános 
rendezvényt szervez vagy tart;

b) nyilvános rendezvényen az engedély hiányáról tudva vesz részt, 
vagy a nyilvános rendezvény színhelyét a hatóság felhívására nyomban el 
nem hagyja;

(2) A szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

7. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról — a 
honvédelmi miniszterrel egyetértésben — a belügyminiszter gondoskodik.

a Minisztertanács 
elnöke
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A BELÜGYMINISZTER

........... / ...............  (............... ) BM számú
r e n d e l e t e

a nyilvános gyűlések, felvonulások és egyéb rendezvények
engedélyhez kötéséről szóló ........... / ...............  (............... ) MT számú

rendelet végrehajtásáról

A .............. / ............... (.............. ) MT számú rendelet (a továbbiakban:
R) 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján — a honvédelmi miniszterrel 
egyetértésben — az alábbiakat rendelem:

1. §

(1) Az R 1. §-ának alkalmazásában
a) nyilvános gyűlés, felvonulás: minden zárt vagy bekerített helyen 

vagy nyílt területen tartott összejövetel, amelyen politikai, gazdasági vagy 
egyéb társadalmi kérdések kerülnek megvitatásra;

b) egyéb rendezvény: a műsoros előadás, más kulturális rendezvény, a 
sportverseny és a táncmulatság.

(2) Nyilvános az a rendezvény is, amelyet valamely szervezet (egye
sület, szövetség, vállalat, intézmény, szakkör) a tagjai, illetőleg dolgozói 
részére nem zárt helyiségben tart, vagy amelyen — bár megtartására zárt 
helyiségben kerül sor — a szorosabb értelemben vett tagokon kívül a pár
toló tagok, kültagok, hozzátartozók vagy más személyek is részt vehetnek.

2. §

(1) Nem tekinthetők a rendelet hatálya alá tartozó nyilvános gyűlés
nek, felvonulásnak és egyéb rendezvénynek (a továbbiakban: nyilvános 
rendezvény):

a) a Magyar Szocialista Munkáspárt gyűlései, felvonulásai és egyéb 
rendezvényei;

b) a gazdasági vezetők által összehívott ún. szakmai értekezletek, ahol 
kizárólag termelést érintő kérdéseket vitatnak meg;

c) az államigazgatási szervek által feladatkörük ellátása érdekében tar
tott ülések és értekezletek (tanácstag beszámolója, nyilvános tanácsülés, 
egyéb munkaértekezletek);

d) a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek, va
lamint a polgári fegyveres őrség laktanyáiban és klubjaiban tartott ren
dezvények;
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e) az állandó jelleggel működő kulturális intézmények rendszeres idő
ben tartott, meghatározott helyhez kötött előadásai;

f) a templomokban végzett szokásos vallási szertartások.
(2) Az (1) bekezdés e) pontjában említett intézmények minden műsor- 

változást kötelesek előzetesen bejelenteni a területileg illetékes rendőr- 
kapitányságnak. Az előadások rendes időpontjától eltérő időben, vagy nem 
az állandó működési helyükön sorra kerülő előadások megtartásához pedig 
kötelesek előzetesen engedélyt kérni.

3. §
A nyilvános rendezvény megtartásához akkor is engedélyt kell kérni, 

ha ahhoz a műsoros előadásokról szóló jogszabály szerint engedély nem 
szükséges.

4. §
(1) A nyilvános rendezvény megtartására vonatkozó engedélyezési ké

relmet a nyilvános rendezvény tervezett időpontja előtt legalább nyolc 
nappal írásban kell benyújtani az illetékes rendőrkapitánysághoz.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni a nyilvános rendezvény:
a) célját (tárgyát, tárgysorozatát, műsorát);
b) helyét (felvonulásnál a gyülekezés és a szétoszlás helyét, valamint 

a felvonulás útvonalát);
c) kezdetének időpontját és tervezett időtartamát;
d) az előreláthatólag megjelenők számát;
e) a rendfenntartásról gondoskodó rendezők számát;
f) a rendező szerv vezetőjének (a rendezvény kezdeményezőinek), de 

legalább három felelős vezetőnek a nevét, foglalkozását, lakcímét, továbbá 
a rendező szervnél betöltött feladatkörét (funkcióját), valamint

g) az f) pontban említett személyek sajátkezű aláírásával ellátott nyi
latkozatát arról, hogy a rendezvénynek a jogszabályokban előírt módon 
való lefolytatásáért és rendjéért felelősséget vállalnak.

5. §
Ha a rendőrkapitányság a nyilvános rendezvény megtartását indokolt

nak tartja és rendjét biztosítottnak látja, az engedélyt a nyilvános rendez
vény megkezdése előtt legalább negyvennyolc órával írásban megadja.

6. §

(1) E rendeletben említett engedély (4. §) nem érinti a jogszabályok
nak a műsorengedélyre, illetőleg rendezési engedélyre vonatkozó egyéb 
rendelkezéseit.

(2) Ahol a vonatkozó jogszabályok a műsorengedély (engedély) rendőr
ségi láttamozását kívánják meg, ahelyett a jelen rendelet 4. §-a szerinti 
engedélyt kell megszerezni.

7. §
Ha a rendőrkapitányság a nyilvános rendezvény megtartását nem 

tartja indokoltnak vagy rendjét nem látja biztosítottnak, az engedély
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iránti kérelmet — a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább negy
vennyolc órával — indokolás nélkül elutasítja. Az elutasító határozat ellen 
jogorvoslatnak nincs helye.

8. §

(1) A rendőrkapitányság a már engedélyezett nyilvános rendezvény 
megtartását — az engedély egyidejű visszavonásával — megtilthatja, ha 
azon a rend fenntartása az engedély megadása után felmerült körülmé
nyekre tekintettel vagy bármely más okból nem látszik biztosítottnak.

(2) Azokat az engedélyhez kötött nyilvános rendezvényeket, amelyek
nek megtartását engedély nélkül vagy az engedély visszavonása ellenére 
kísérlik meg. fel kell oszlatni. Ezt a rendelkezést a 2. § (2) bekezdésben 
előírtak elmulasztása esetén is alkalmazni kell.

9. §
A nyilvános rendezvény megtartásánál figyelemmel kell lenni az eset

leg elrendelt kijárási tilalomra vagy a lakosság mozgását korlátozó egyéb 
intézkedésekre is.

10. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

belügyminiszter
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IV.

A MINISZTERTANÁCS

........... / ...............  (............... ) MT számú
r e n d e l e t e

az ország meghatározott területén tartózkodás 
és az ország meghatározott területére utazás korlátozásáról

A Minisztertanács a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 54. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény 55. § (1) és (3) bekez
désének végrehajtására a következőket rendeli:

1. §

(1) Az arra jogosult szerv (3. §) elrendelheti, hogy az ország meghatá
rozott területét a lakosságnak a szükséges időtartamra el kell hagynia (ki
ürítés), egyben kijelölheti a lakosság új tartózkodási helyét.

(2) Ha e rendelkezéssel kapcsolatban a lakosság elszállítása válik szük
ségessé, ennek megszervezéséről a tanácsi szervek gondoskodnak.

2. §

(1) Az arra jogosult szerv elrendelheti, hogy
a) az ország meghatározott területén csak az ott állandóan bejelentett 

lakosok, más személyek pedig csak jogszabályban előírt engedély (tartózko
dási engedély) alapján tartózkodhatnak;

b) az ország meghatározott területére utazni, azon átutazni vagy onnan 
kiutazni csak jogszabályban előírt engedéllyel (utazási engedéllyel) szabad.

(2) Az ország meghatározott területén való tartózkodás tilalmának vagy 
korlátozásának elrendelésével egyidejűleg az érintett területen utazási kor
látozás lép életbe.

3. §
A tartózkodási tilalmat, továbbá a tartózkodás és az utazás korlátozását 

(a továbbiakban: korlátozás) elrendelheti:
a) a belügyminiszter az ország egész vagy bármely meghatározott te

rületére ;
b) illetékességi területén a megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság;
c) az illetékes katonai parancsnok a katonai igazgatás alá vont terület

re. A katonai igazgatás alá nem vont területen — amennyiben a honvéde-
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lem érdeke megkívánja — a korlátozás elrendelése végett megkeresi az il
letékes megyei (fővárosi) honvédelmi bizottságot, kivételesen sürgős eset
ben a korlátozást — a honvédelmi bizottság utólagos tájékoztatása mellett 
— maga is elrendelheti.

4. §
(1) Szabálysértést követ el és harminc napig terjedő elzárással vagy 

tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki az elrendelt korláto
zás ellenére a meghatározott területen engedély nélkül tartózkodik.

(2) A szabálysértési eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.
(3) E rendeletben meghatározott engedélyek kiadása iránti kérelem el

utasítása vagy azok visszavonása miatt jogorvoslatnak nincs helye.

5. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról — a 

honvédelmi miniszterrel, valamint a közlekedés- és postaügyi miniszterrel 
egyetértésben — a belügyminiszter gondoskodik.

a Minisztertanács 
elnöke
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A BELÜGYMINISZTER

.........../ ...............  (............... ) BM számú
r e n d e l e t e

az ország meghatározott területén tartózkodás és az ország 
meghatározott területére utazás korlátozásáról szóló

............... / ................ (. . . ..) MT számú rendelet végrehajtásáról

A .............. / ............... (.............. ) MT számú rendelet 5. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján — a honvédelmi miniszterrel, valamint a közlekedés-  
és postaügyi miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem:

1 . §
(1) Kiürítés elrendelése esetén a megjelölt területről az ott bármilyen 

jogcímen tartózkodóknak (az állandóan és ideiglenesen bejelentett lako
soknak egyaránt) el kell távozniuk.

(2) A kiürítésre vonatkozó rendelkezésben meg kell szabni a kiüríten
dő terület elhagyásának végső időpontját is. Az időpontot — a lehetőségek 
szerint — úgy kell megállapítani, hogy a lakóhelyét elhagyó lakosságnak 
ideje legyen az eltávozás előkészületeinek megtételére.

(3) A lakosságnak módot kell nyújtani arra, hogy a legszükségesebb — 
személyes szükségletére szolgáló — ingóságait magával vigye.

(4) A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 55. § (3) bekezdése alap
ján a kiürítés folytán szenvedett vagyoni jellegű hátrányért kártalanítás 
nem jár.

2. §

(1) A területet elhagyó lakosság részére — lehetőség szerint — módot 
kell adni az új tartózkodási hely megválasztására.

(2) A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek, va
lamint a polgári fegyveres őrség feladata a lakosság zavartalan eltávozásá
nak biztosítása, továbbá a közrend és a közbiztonság fenntartása, valamint 
a hátrahagyott vagyon védelmének megszervezése.

(3) A kiürítendő területet elhagyó személyeknek az új tartózkodási
helyen való befogadására az egyes városokból a lakosság részleges kitele
pítéséről szóló .............. / ............... (.............. ) MT számú rendelet szabályai
az irányadók.
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3. §
(1) Ha az arra jogosult szerv elrendeli, hogy az ország meghatározott 

területén csak az állandó lakással bejelentett, vagy tartózkodási engedél
lyel rendelkező személyek tartózkodhatnak, azt a területet minden más 
személynek el kell hagynia.

(2) A terület elhagyására kötelezés esetén az 1. § (2)—(4) bekezdésében 
és a 2. §-ban foglaltak megfelelően irányadók.

(3) A tartózkodási engedélyt a korlátozás alá eső területen illetékes já
rási, városi és járási, illetve városi (kerületi) rendőrkapitányság vezetője 
vagy — felhatalmazás alapján — a rendőrség megbízott tagja (a továbbiak
ban: rendőri szerv vezetője) egyéni elbírálás alapján adja ki.

(4) A tartózkodási engedély meghatározott időre szól és szükség esetén 
— megfelelő indok alapján — meghosszabbítható.

(5) A korlátozás alá eső területen illetékes rendőri szerv vezetője a tar
tózkodási engedélyt visszavonhatja.

(6) A rendőri szervek ellenőrizni kötelesek, hogy a tartózkodási enge
déllyel nem rendelkező személyek az előírt időpontig elhagyták-e a ren
delkezésben meghatározott területet.

4. §
(1) Utazási korlátozás elrendelése esetén a rendelkezésben meghatáro

zott területre szóló engedély nélküli utazás tilos.
(2) Az utazásra jogosító engedélyt — indokolt kérelem alapján — a ké

relmező állandó lakóhelye szerint illetékes rendőri szerv vezetője adja ki.
(3) Kiürítés vagy tartózkodás korlátozásának elrendelése esetén a ki

ürített, illetőleg tartózkodási korlátozás alá vont területre utazási engedélyt 
nem szabad kiadni.

(4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni azokkal 
a személyekkel szemben, akiknek állandó lakása az utazási korlátozás alá 
vont területen van. Ezek a személyek az utazási engedélyt a tartózkodási 
helyük szerint illetékes rendőri szerv vezetőjétől kérhetik.

5. §
Az utazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező személyi adatait;
b) az utazás célját (kiküldetés esetén a munkáltató erről szóló iga

zolását) ;
c) a fogadó nevét (megnevezését) és címét, akinél (amelynél) a kérel

mező tartózkodni fog;
d) az utazás (ott tartózkodás) előrelátható időtartamát.

6. §

(1) Az utazási engedélyt határozott vagy határozatlan időre lehet ki
adni: az egyszeri vagy többszöri utazásra szólhat, illetőleg visszavonásig ér
vényes és — indokolás nélkül — visszavonható.
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(2) Az engedéllyel utazó személy az engedélyben megjelölt helyen kö
teles a legközelebbi rendőri szervnél (kapitányságon, őrsön, körzeti megbí
zottnál), ennek hiányában a községi tanács végrehajtó bizottsága által ki
jelölt személynél a megérkezéstől számított három órán belül jelentkezni.

(3) Ha a határozott időre szóló engedély esetén az utazás (ott tartózko
dás) tartama az engedélyben feltüntetett határidőt meghaladja, az utazási 
engedéllyel rendelkező személynek még az engedély érvényessége idején, 
az engedély érvényességének meghosszabbítását kell kérnie a tartózkodási 
helye szerint illetékes rendőri szervtől, illetőleg a községi tanács végrehajtó 
bizottsága titkárától. A meghosszabbítás csak határozott időre szólhat.

7. §
A fegyveres erők és a fegyveres testületek helyi szervei (beosztottai) 

az egyébként érvényes engedéllyel rendelkező személyt is feltartóztathat
ják és visszautazásra kötelezhetik, ha időközben az engedéllyel beutazást az 
illetékes szervek hadműveleti, vagy egyéb fontos okból megtiltották.

8. §

(1) A kiürítést, a tartózkodás és az utazás korlátozását (a továbbiakban: 
korlátozás) rádió, televízió, sajtó és hirdetmény útján, valamint a helyileg 
szokásos módon kell elrendelni és a lakosság tudomására hozni.

(2) Az utazás korlátozását — az érintett területek megjelölésével — a 
vasút és egyéb közlekedési vállalat állomásain hirdetmény kifüggesztésé
vel, továbbá a helyileg szokásos módon az utazók tudomására kell hozni.

9. §
A katonai igazgatás alá vont területen az egyes elrendelő és engedélye

ző szervek részére az e rendeletben meghatározott jogkört az illetékes ka
tonai parancsnok gyakorolja.

10. §

A katonai igazgatás alá nem vont területen az illetékes katonai pa
rancsnoknak a korlátozás elrendelésére vonatkozó megkeresése esetén a 
megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság elnökének utasítására a megyei (bu
dapesti) rendőr-főkapitányság vezetője haladéktalanul köteles a szükséges 
intézkedéseket megtenni.

11. §
A 3. és 4. §-ban meghatározott korlátozás nem terjed ki a fegyveres 

erők, valamint a fegyveres testületek és a rendészeti szervek, továbbá a pol
gári fegyveres őrség tagjaira, ide értve a szövetséges fegyveres erők tagjait 
is.

12. §

A meghatározott területen engedély nélkül tartózkodó, illetőleg az en
gedély nélkül utazó személyt a rendfenntartó szervnek a legközelebbi rend
őri szervhez elő kell állítania, és ellene a szabálysértési eljárást haladékta-
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lanul le kell folytatni. Ez a rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha az 
utazási engedélyt nem hosszabbították meg [6. § (3) bekezdés].

13. §
Az e rendeletben meghatározott bármely engedély kiadását megtagadó, 

vagy már kiadott engedély visszavonását elrendelő határozat ellen jogor
voslatnak nincs helye.

14. §
E rendelet szabályai nem érintik a közlekedés- és postaügyi miniszter

nek a vasút és egyéb közlekedési vállalatok forgalmának korlátozásáról 
szóló rendelkezéseit.

15. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

belügyminiszter
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V.

A MINISZTERTANÁCS

............... / ...............  (............... ) MT számú
r e n d e l e t e

a határ- és idegenforgalomnak, valamint a útlevelek kiadásának
korlátozásáról

A Minisztertanács a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 54. §-á
nak (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény 55. §-a (1) 
bekezdésének végrehajtására a következőket rendeli:

1. §
(1) Az útlevélkérelmek elbírálását és a külföldre utazáshoz szükséges 

útiokmányok kiadását a Belügyminisztérium központilag végzi.
(2) A belügyminiszter
a) a magyar állampolgárok külföldi utazását korlátozhatja, illetőleg 

megszüntetheti;
b) a külföldiek beutazását korlátozhatja, illetőleg megszüntetheti;
c) elrendelheti az ország területén élő idegen állampolgárok jelentke

zési kötelezettségét, és meghatározhatja a tartózkodásukra vonatkozó sza
bályokat.

2. §

A határátkelőhelyeket a belügyminiszter állapítja meg.

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; az ezzel ellentétes 

jogszabályok nem alkalmazhatók.
(2) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.

a Minisztertanács 
elnöke
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A BELÜGYMINISZTER

............... / ...............  (............... ) BM számú
r e n d e l e t e

a határ- és idegenforgalomról, valamint az útlevelek kiadásáról

A .............. / ............... (.............. ) MT számú rendelet 3. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §
(1) Magyar állampolgárnak útlevél magáncélú külföldre utazáshoz nem 

adható.
(2) A miniszterek, országos hatáskörű szervek vezetői által javasolt 

hivatalos kiutazási kérelmet a Belügyminisztérium Országos Rendőr-fő
kapitányság Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Útlevélosztályára (a to
vábbiakban: Útlevélosztály) kell benyújtani.

(3) A szolgálati célú magánútlevelek kiadása, a külföldön élő magyar 
állampolgárok végleges hazatérési, valamint magánútlevél iránti kérelmei
nek elbírálása szünetel.

(4) A jelen rendelet hatálybalépése előtt kiadott kiutazási és hazaté
rési engedélyek érvényüket vesztik.

(5) A magánútlevéllel rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár 
csak külön engedéllyel utazhat be a Magyar Népköztársaság területére.

2. §

(1) A jelen rendelet hatálybalépése előtt korábban külföldi részére ki
adott kiutazási engedély, beutazó, átutazó kiutazó és visszatérő vízum 
érvényét veszti.

(2) Külföldi részére vízumot csak a Belügyminisztérium Országos 
Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Külföldieket 
Ellenőrző Osztálya (a továbbiakban: KEO) adhat, illetve előzetes engedé
lye alapján lehet kiadni.

3. §
A határforgalom számára kijelölt forgalomellenőrző pontokon szemé

lyek be- és kiléptetése az alábbi korlátozásokkal történhet:
(1) Nem szocialista országgal közös határszakaszon
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a) magyar vagy más szocialista ország állampolgárai érvényes úti- 
okmányokkal beléptethetők;

b) magyar vagy más szocialista országok állampolgárait kiléptetni 
csak az Útlevélosztály, illetve a KEO külön engedélyével lehet.

(2) Szocialista országokkal közös határszakaszon érvényes útiok
mánnyal

a) be- és kiléptethető valamennyi ország állampolgára, ha az utazás 
célja hivatalos ügyintézéssel kapcsolatos;

b) kiléptethető minden szocialista ország állampolgára hazájába, a 
szocialista országokban élő magyar állampolgár pedig az állandó lakóhe
lyére való visszatérés céljából;

c) beléptethető a magyar állampolgár, illetve más szocialista ország 
állampolgára, ha hazájába való visszatérése az ország területén történő 
átutazását indokolja.

4. §
Magyar állampolgár kiutazását, illetőleg magán útlevéllel külföldön 

élő magyar állampolgár beutazását csak az Útlevélosztály engedélyezheti. 
A rendőr-főkapitányságok és rendőrkapitányságok, valamint a külképvi
seletek útlevélkibocsátási joga megszűnik.

5. §
A 4. §-ban meghatározott kiutazások engedélyezése iránti kérelem

hez mellékelni kell a korábban kiadott útlevelet.

6. §

A hazánkban ideiglenes jelleggel tartózkodó külföldiek és a magánút
levéllel külföldön élő magyar állampolgárok a tartózkodási helyeik szerint 
illetékes rendőr-főkapitányságon, illetve rendőrkapitányságon jelentkezni 
kötelesek további tartózkodásuk szabályainak meghatározása végett.

7. §
Külföldi letelepedési engedély t nem kaphat.

8. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

belügyminiszter
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VI.

............... / ...............  (............... ) MT számú
r e n d e l e t e

az ipari robbantóanyagok, a lőfegyver és a lőszer forgalmáról, 
felhasználásáról és tárolásáról

A Minisztertanács a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 54. §-án
ak (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény 55. §-a (6) 

bekezdésének végrehajtására a következőket rendeli:

1 . §

(1) A belügyminiszter a nem honvédelmi, illetve nem karhatalmi célt 
szolgáló robbantóanyagok (továbbiakban: ipari robbantóanyagok) gyártásá
nak, forgalombahozatalának, vásárlásának, szállításának, tárolásának, enge
délyezését saját hatáskörébe vonhatja, felhasználását korlátozhatja. Meg
tilthatja az ipari robbantóanyagnak az ország területére történő behoza
talát, kivitelét és az országon történő átszállítását.

(2) A belügyminiszter jelöli ki azokat a vállalatokat, intézményeket, 
amelyek ipari robbantóanyag felhasználására jogosultak.

(3) A belügyminiszter az ipari robbantóanyag vásárlására, illetve fel
használására vonatkozó engedélyt visszavonhatja.

(4) A felhasználásra nem jogosult vállalatok, intézmények a birtokuk
ban levő és fel nem használt ipari robbantóanyagot kötelesek a kijelölt 
helyre szállítani.

(5) A belügyminiszter a jelen §-ban foglaltakra vonatkozóan a honvé
delmi miniszterrel egyetértésben rendelkezik.

2. §

A belügyminiszter elrendelheti, hogy ipari robbantóanyag csak ott tá
rolható, ahol az őrzését fegyveres őrség látja el.

3. §
A belügyminiszter az ország egész területére vagy annak bármely 

részén
a) megtilthatja a vadászatot, valamint a vadász- és a sportlövő fegy

verek tartását, cseréjét, fegyver és lőszer árusítását, vadászat és sport cél
jából történő behozatalát, a nem katonai célú lőterek használatát;
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b) elrendelheti a polgári felhasználású lőfegyverek beszolgáltatását, 
összegyűjtését és biztonságba helyezését.

4. §
A katonai közigazgatás alá vont területen az e rendeletben meghatáro

zott feladatok ellátásáról az illetékes katonai parancsnok gondoskodik.

5. §
Aki a jelen rendeletben vagy e rendelet alapján kiadott belügyminisz

teri rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi — feltéve, hogy a cselek
mény az eset összes körülményeire tekintettel kisebb jelentőségű —, az 
1968. évi I. törvény 88. §-ába ütköző szabálysértés miatt 60 napig terjedő 
elzárással vagy 10 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról — a 
honvédelmi miniszterrel egyetértésben — a belügyminiszter gondoskodik.

a Minisztertanács 
elnöke
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A BELÜGYMINISZTER

............... / ...............  (............... ) BM számú
r e n d e l e t e

az ipari robbantóanyagok, a lőfegyver és a lőszer forgalmáról,
felhasználásáról és tárolásáról szóló ........... / ...............  (............... ) MT számú

rendelet végrehajtásáról

A ........... / ...............  (............... ) MT számú rendelet (a továbbiakban: R)
6. §-ában kapott felhatalmazás alapján — a honvédelmi miniszterrel egyet
értésben — a következőket rendelem:

1. §

A nem honvédelmi, valamint a nem karhatalmi célt szolgáló robbantó
anyagot (a továbbiakban: ipari robbantóanyag) gyártani, forgalomba hozni, 
vásárolni, felhasználni, szállítani, tárolni, a külföldön gyártott robbantó
anyagot az ország területére behozni és az országon átvinni, illetve a bel
földön gyártott robbantóanyagot külföldre kivinni, csak előzetes engedély 
alapján szabad.

2. §

(1) Az R 1. §-ának alkalmazásában:
— az ipari robbantóanyagok gyártásának, forgalomba hozatalának, vá

sárlásának, felhasználásának, kivitelének, behozatalának és az országon 
történő átszállításának engedélyezése a Belügyminisztérium igazgatásren
dészeti csoportfőnökének,

— az ipari robbantóanyag szállításának és tárolásának engedélyezése 
a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság vezetőjének
hatáskörébe tartozik.

(2) Az engedély kiadása iránti kérelem elutasítása miatt jogorvoslat
nak nincs helye.

3. §

Ipari robbantóanyagot — a robbantóanyag-gyárak gyáron belüli rob
bantóanyag-raktárai kivételével — csak az e célra épített vagy alkalmassá 
tett olyan raktárban szabad tárolni, ahol az őrzést fegyveres őrség látja el.
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(1) Az ipari robbantóanyag gyártásánál, forgalomba hozatalánál, vá
sárlásánál, szállításánál, tárolásánál és felhasználásánál az engedélyes kö
teles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a biztonsági követel
mények érvényesítéséhez szükségesek.

(2) Ipari robbantóanyagot csak fegyveres őrzés mellett, a megyei (bu
dapesti) rendőr-főkapitányság engedélyével, valamint a forgalomba hozó 
vállalat által kiállított szállítási bizonylattal szabad szállítani.

(3) Ipari robbantóanyaggal kapcsolatos munkakörben csak olyan sze
mély foglalkoztatható, akinek beállításához a területileg illetékes megyei 
(budapesti) rendőr-főkapitányság előzetesen hozzájárult.

(4) Az engedélyes köteles a robbantóanyagok kiadását, felhasználását 
fokozottan ellenőrizni, mindennemű visszaélésről, eltűnésről, leltárhiány
ról a területileg illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság veze
tőjét haladéktalanul értesíteni.

5. §
(1) A közbiztonság fokozott védelme érdekében az ország egész terü

letén a vadászatot a további rendelkezésig megtiltom.
(2) A vadász- és sportlőfegyverek tartására, lőfegyverek cseréjére, lő

fegyver és lőszer árusítására, külföldiek részére vadászat céljára lőfegyver, 
lőszer behozatalára, nem katonai célú lőterek használatára vonatkozó enge
délyek kiadását további intézkedésig szüneteltetem.

(3) Az önvédelmi fegyverrel rendelkező személyek részére kiadott fegy
verviselési engedélyek egyéni elbírálás alapján való ideiglenes bevonását, a 
fegyverek, lőszerek megőrzés és tárolás céljából történő beszolgáltatását 
elrendelem. - 

(4) A (3) bekezdés rendelkezései a fegyveres erők, a fegyveres testüle
tek és a rendészeti szervek fegyverviselési engedéllyel rendelkező tagjaira 
nem vonatkoznak.

6. §

Az illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság vezetője intéz
kedni köteles:

a) a minisztériumok, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Vadgazdaság Felügyeleti Főosztály felügyelete alá tartozó állami erdő- és 
vadgazdaságok, állami erdő- és fagazdaságok, állami gazdaságok, Állami 
Erdőrendezőség, Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, Magyar 
Vadászok Országos Szövetsége és megyei intézőbizottságai, vadászati és vad
gazdálkodási tantárgyakat oktató szakiskolák, intézmények, múzeumok 
tulajdonában levő valamennyi vadászlőfegyver, továbbá az alkalmazottaik 
részére névre szólóan kiadott szolgálati golyós lőfegyvereknek és lőszerek
nek a területileg illetékes rendőri szerv raktárába történő beszállítására;

b) a lőfegyver- és lőszerárusítási üzletekben az összes lőfegyver és lő
szerkészlet, a javító vállalatoknál, szövetkezeteknél javítás céljából talál
ható lőfegyverek és alkatrészek zárolására és a területileg illetékes rendőri 
szerv raktárába történő beszállítására;
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c) a sportlövészeti, kiképzési munkát irányító szervek, egyesületek 
vezetői felé a lövészköröknél, lövészcsapatoknál, kluboknál stb. levő fegy
verek és lőszerek központi raktárba történő beszállítására és fokozott őr
zésére ;

d) azon munkáltató szervek, vállalatok felé, amelynek alkalmazottai 
— polgári fegyveres őrség stb. — szolgálati feladatuk ellátásához lőfegy
verrel rendelkeznek, a lőfegyver tárolásával, használatával kapcsolatos sza
bályok fokozott betartására.

e) a vadászok vonatkozásában a lőfegyverek, lőszerek biztonságos tá
rolásával kapcsolatos szabályok fokozott ellenőrzésére;

f) a fegyverrel, lőszerrel rendelkező lakosok, valamint a katonai szol
gálatra bevonult ilyen személyek hozzátartozóinak felhívására, hogy a sa
ját, illetve hozzátartozóinak fegyvereit, lőszereit az illetékes rendőri szerv
nek haladéktalanul szolgáltassák be.

7. §
Amennyiben a fegyvertartási engedéllyel rendelkező személy lakást 

változtat, az új lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon 3 napon be
lül köteles a fegyvertartási engedélyt bemutatni.

8. §

A rendőri szerv köteles a beszolgáltatott fegyverekről nyilvántartást 
vezetni, azok átvételének igazolásáról átvételi elismervényt kiadni és a 
megfelelő tárolásról, megőrzésről gondoskodni.

9. §
Az ipari robbantóanyag, a lőfegyver, lőszer forgalmára, felhasználásá

ra, tárolására vonatkozó szigorított rendszabályokat határozat, átirat, fel
hívás megküldése, illetve hirdetmény útján kell az érintett szervek, egyesü
letek, vállalatok és személyek tudomására hozni.

10. §

A katonai közigazgatás alá vont területen e rendeletben meghatározott 
feladatok ellátásáról az illetékes katonai parancsnok gondoskodik.

11. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

belügyminiszter

0
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VII.

A MINISZTERTANÁCS

............... / ...............  (............... ) MT számú
r e n d e l e t e

a lakosság egyes városokból való részleges kitelepítéséről

A Minisztertanács a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 54. § (3) 
és 55. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
ket rendeli:

1. §

A Minisztertanács, akadályoztatása esetén a honvédelmi miniszter ren
delkezésére Budapest, Miskolc, Szeged, Debrecen, Pécs, Győr, Szolnok, 
Székesfehérvár és Dunaújváros (a továbbiakban együtt: kitelepítésre ki
jelölt város) lakosságát e rendelet szerint kell kitelepíteni.

2. §

(1) A kitelepítésre kijelölt város lakosai (a továbbiakban: kitelepülők) 
a kitelepítés elrendelése esetén (1. §) kötelesek a várost elhagyni, a részükre 
kijelölt területre (a továbbiakban: befogadási terület) települni, és a to
vábbi rendelkezésig ott tartózkodni.

(2) Nem hagyhatják el a kitelepítésre kijelölt várost azok a személyek 
(hadkötelesek, hadiüzemek, egészségügyi intézmények és közművek dol
gozói, polgári védelmi szervezetek egyes tagjai stb.), akiket munka- vagy 
szolgálati viszonyuk alapján külön rendelkezések a településben maradásra 
köteleznek.

3. §
(1) A kitelepítésre kijelölt város elhagyását és a kitelepülők befogadási 

területén való elhelyezését a fővárosi, megyei tanácselnök intézkedésének 
(tervének) megfelelően kell végrehajtani.

(2) A kitelepítésre kijelölt város elhagyásának részletes rendjét (kite
lepítés végrehajtásának üteme, ideje, módja, iránya stb.) — beleértve az 
egyes üzemek, hivatalok, intézmények stb. dolgozóinak külön szervezett 
kitelepítését is — a polgári védelmi intézkedési tervek alapján az illetékes 
fővárosi kerületi, megyei városi, városi tanácselnök határozza meg.

(3) A kitelepülők befogadási területen való elhelyezésének részletes 
rendjét — a polgári védelmi intézkedési tervek alapján — az illetékes köz
ségi, városi tanácselnök határozza meg.
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(1) A befogadási területen a kitelepülőket elsősorban a lakó- és köz
épületekben kell elhelyezni.

(2) A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek ál
tal, valamint a szükségegészségügyi intézmények céljára igénybe venni ter
vezett épületeket a kitelepülők elhelyezésénél számításba venni nem lehet.

(3) A kitelepülők
a) kötelesek a befogadási területen a számukra kijelölt helyiségeket 

elfoglalni és ott azonnal bejelentkezni;
b) élelmiszer-ellátásban csak akkor részesíthető, ha új lakóhelyükön 

lakcímbejelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek.
(4) A lakcímbejelentéskor — a hadkötelesek katonai igazolványai alap

ján — végre kell hajtani a katonai nyilvántartásba vétel feladatait.

5. §
(1) A fővárosi, megyei tanácselnök által a kijelölt befogadási terület 

lakói, középületek esetében az épületek használói (a továbbiakban együtt: 
befogadó) kötelesek a kitelepülőket befogadni.

(2) A befogadó köteles:
a) a községi, városi tanácselnök által meghatározott számú betelepülő 

részére lakásának kijelölt részét (lakás céljára alkalmas és kijelölt egyéb 
helyiségeket) használatra átengedni;

b) háztartása körében a betelepülők számára a tisztálkodási, főzési és 
az egyéb életszükségleti lehetőségeket biztosítani.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos térítések 
tekintetében a honvédelmi célra történő anyagi jellegű szolgáltatásokra vo
natkozó rendelkezések az irányadók.

6. §

A kitelepülők — az egyes meghatározott hivatalok, intézmények dol
gozóinak kivételével — a kijelölt befogadási területről a későbbiek során 
jogosultak az általuk választott más helyre áttelepülni, kivéve azokat a te
lepüléseket, amelyek beutazási korlátozás vagy egyébként e szempontból 
tilalom alá esnek, feltéve, hogy lakcím ki- és bejelentkezési kötelezettsé
güknek eleget tesznek.

7. §
A munka- vagy szolgálati hely szerint kitelepülők — a kitelepítés so

rán és a későbbiekben — kötelesek a kitelepülésüket szervező munkáltató 
szerv vezetőjének rendelkezéseit végrehajtani.

8. §

(1) Azok a személyek, akik — a kitelepülés szándékával — a kitele
pítés elrendelése előtt kívánják elhagyni a kitelepítésre kijelölt várost (a 
továbbiakban: önként kitelepülők), jogosultak az általuk választott területre 
letelepülni, feltéve hogy a lakcímük megváltoztatása, beutazásuk, illetve
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ott-tartózkodásuk korlátozás vagy e szempontból egyébként tilalom alá nem 
esik.

(2) Ha az önként kitelepülők által választott területen a letelepülés va
lamely okból nem lehetséges, az önként kitelepülők a fővárosi, megyei ta
nácselnök rendelkezésében (tervében) meghatározott területen telepíthe
tők le.

(3) Az önként kitelepülőkre a letelepülésük helyén a kitelepített lakos
ságra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

9. §
A községi, városi, megyei városi, fővárosi kerületi tanácselnöknek a 

kitelepítéssel, illetve a kitelepülők befogadásával összefüggő rendelkezései 
ellen jogorvoslatnak helye nincs, a rendelkezéseket szükség esetén karhata
lom igénybevételével kell végrehajtani.

10. §
A kitelepítés végrehajtásával kapcsolatos költségeket a kitelepítést 

végrehajtó szerv (városi, megyei városi, fővárosi kerületi tanács, munkál
tató szerv) viseli.

11. §

A rendeletnek a kitelepülők befogadására vonatkozó rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell azoknak az elhelyezésére is, akik

a) a háborús események folytán váltak hajléktalanná, vagy
b) az illetékes katonai parancsnok által elrendelt kiürítés (1976. évi 

I. törvény 54. § (5) bek.) folytán hagyták el lakóhelyüket.

12. §

A kitelepítésre kijelölt városokra és a befogadási területekre érvényes 
polgári védelmi kitelepítési és befogadási intézkedéseket (terveket), vala
mint azok végrehajtásának részletes szabályait — a fővárosi vagy megyei 
tanácselnök rendelkezésére — az illetékes községi, városi, megyei városi, 
fővárosi kerületi tanácselnök, a munka-, illetve szolgálati hely szerinti szer
vezett kitelepítés esetében az érintett üzem, intézmény, hivatal stb. veze
tője határozza meg, és gondoskodik erre vonatkozóan az érintett lakosság 
(személyi állomány) megfelelő tájékoztatásáról.

13. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet végrehajtásáról a fővárosi, megyei tanácselnök gondos

kodik.

a Minisztertanács 
elnöke
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VIII.

............... / ...............  (............... ) MT számú
r e n d e l e t e

a közbiztonsági őrizetbe helyezésről

A Minisztertanács a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 
54. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény 55. §-a 
(8) bekezdésének végrehajtására a következőket rendeli:

A MINISZTERTANÁCS

1. §
Közbiztonsági őrizetbe helyezhető meghatározatlan időre az:
a) akinek magatartása vagy tevékenysége a Magyar Népköztársaság 

állambiztonságát és közrendjét súlyosan sérti vagy veszélyezteti;
b) aki szövetséges vagy más szocialista ország érdekeit sértő tevékeny

séget folytat, illetve propagandát fejt ki;
c) aki a Magyar Népköztársasággal vagy a vele szövetséges országgal 

hadiállapotban levő államnak a polgára, továbbá állampolgárságra való 
tekintet nélkül az — kivéve a diplomáciai vagy egyéb személyes mentes
séget, valamint a politikai menedékjogot élvező személyeket —, aki az ellen
séges állam polgáraival hazánk és a szövetségeseink biztonságát veszélyez
tető kapcsolatot létesít vagy tart fenn.

2. §

(1) A közbiztonsági őrizetet a rendőrhatóság vezetője rendeli el.
(2) A közbiztonsági őrizettel kapcsolatos eljárási cselekmények fogana

tosításához és az őrizet elrendeléséhez ügyészi jóváhagyás nem kell.
(3) A törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.

3. §
(1) Aki a közbiztonsági őrizettel kapcsolatos rendelkezések végrehajtá

sát akadályozza vagy a közbiztonsági őrizetre vonatkozó szabályokat meg
szegi, szabálysértést követ el és hatvan napig terjedhető elzárással vagy 
10 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a 
rendőrség hatáskörébe tartozik.
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(1) A közbiztonsági őrizet alkalmazásának részletes szabályait a bel
ügyminiszter — az igazságügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetér
tésben — rendeletben állapítja meg.

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

4. §

a Minisztertanács 
elnöke
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A BELÜGYMINISZTER

............... / ...............  (............... ) BM számú
r e n d e l e t e

a közbiztonsági őrizetbe helyezésről szóló
............... / ...............  (...............) MT számú rendelet végrehajtásáról

A .......... / ............... (............. ) MT számú rendelet (a továbbiakban: R)
4. §-ában kapott felhatalmazás alapján — az igazságügyminiszterrel és a 
legfőbb ügyésszel egyetértésben — a következőket rendelem:

1 . §

Közbiztonsági őrizetbe vehető, akinél a R 1. §-ában meghatározott 
okok fennállnak.

2. §

A közbiztonsági őrizet elrendelésére jogosult a megyei (budapesti) 
rendőr-főkapitányság vezetője, továbbá a járási, városi és járási, városi 
(kerületi) rendőrkapitányság vezetője.

3. §

(1) Közbiztonsági őrizettel kapcsolatos eljárás során az eljárás alá vont 
legfeljebb 30 napig őrizetbe vehető, idézhető, elővezethető.

Az eljárás során:
a) az eljárás alá vontat meg kell hallgatni, észrevételeit jegyzőkönyvbe 

kell foglalni;
b) a megállapításokról összefoglaló jelentést kell készíteni;
c) az eljárás alá vonttal az összefoglaló jelentés tartalmát — mely szol

gálati és államtitkot nem tartalmazhat — ismertetni kell.
(2) A közbiztonsági őrizetről szóló határozatnak tartalmaznia kell:
a) a közbiztonsági őrizetbe vett személy adatait;
b) a közbiztonsági őrizetbevétel elrendelését (az esetleges őrizetbevétel 

megszüntetését);
c) a közbiztonsági őrizetbevétel indoklását;
d) az őrizetbevétel kezdő napját (az esetleges őrizetbevétel kezdő napja) 

és a végrehajtás helyét.
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(1) Az eljárás alá vontat az eljárás alatt megilleti a védelem.
(2) A közbiztonsági őrizetbe vett érdekében a védő az eljárás bármely 

szakában eljárhat.

5. §

(1) Ha a közbiztonsági őrizetbevétel elől az eljárás alá vont megszökött 
vagy elrejtőzött, körözést kell elrendelni.

(2) A közbiztonsági őrizetet a körözött személy feltalálása esetén az el
fogást foganatosító rendőrhatóság is elrendelheti. Az előzőleg keletkezett 
iratokat a körözést kibocsátó szervtől kell megkérni.

(3) A körözés alapján elfogott személyt az ügyének elbírálásáig őrizetbe 
kell venni.

6. §

(1) A közbiztonsági őrizetet az elrendelő rendőrhatóság köteles felül
vizsgálni. A felülvizsgálatkor keletkezett iratokat záradékolni és az alap- 
iratokhoz csatolni kell.

(2) A közbiztonsági őrizetet elrendelő vagy a felettes rendőrhatóság a 
rendkívüli felülvizsgálatot bármikor elrendelheti.

(3) A háború vagy a rendkívüli állapot megszűnése esetén minden köz- 
biztonsági őrizetben levő személy ügyét felül kell vizsgálni.

7. §

(1) A közbiztonsági őrizet megszüntetése határozattal történik.
(2) A közbiztonsági őrizet megszüntetésekor — indokolt esetben — 

a 4/1976. (VII. 24.) BM számú rendeletben meghatározott kényszerintézke
dések előkészítő eljárás nélkül is alkalmazhatók.

8 . §
(1) A közbiztonsági őrizetbe helyezett a határozat ellen panasszal élhet.
(2) A panasznak halasztó hatálya nincs.
(3) A közbiztonsági őrizetet elrendelő rendőri szerv a panaszt köteles 

haladéktalanul a felettes rendőrhatósághoz továbbítani.
(4) A felettes rendőrhatóság a panaszt tizenöt napon belül köteles elbí

rálni. A hozott határozat ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
(5) A jogerős határozatokat a közbiztonsági őrizetbe vett személy előtt 

ki kell hirdetni, melyet az őrizetessel alá kell íratni.

9. §

(1) A közbiztonsági őrizeteseket fegyveres őrséggel biztosított, zárt te
rületen kell elhelyezni.
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(2) Az őrzésről és az elhelyezésről a területileg illetékes rendőr-főkapi
tányság gondoskodik.

10. §
(1) A közbiztonsági őrizetben levő köteles a vonatkozó szabályokat be

tartani és munkát végezni.
(2) A közbiztonsági őrizetesek látogatási, csomagküldési és levélváltási 

rendjét külön szabályzat tartalmazza.
(3) A közbiztonsági őrizetben levőt a végzett munkáért díjazás nem 

illeti meg.

11. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

belügyminiszter

— 59 —

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 1/8 - 1982 /1981/ /52



IX.

............... / ...............  (............... ) MT számú
r e n d e l e t e

az amatőr rádiózás tilalmáról és egyes rádiókészülékek 
beszolgáltatásáról

A Minisztertanács a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 54. §- 
ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény 55. §-a (5) 
bekezdésének végrehajtására a következőket rendeli:

1. §
A belügyminiszter — a honvédelmi miniszterrel egyetértésben — az 

ország egész területén vagy annak bármely részén betilthatja az amatőr 
rádió adó-vevő készülékek használatát, elrendelheti azok beszolgáltatását, 
összegyűjtését és biztonságba helyezését.

2 . §

E rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyek birtokában levő, a köz
lekedés- és postaügyi miniszter engedélye alapján üzemeltetett, valamint a 
tanintézetek, üzemek, intézmények, a Magyar Honvédelmi Szövetség szer
vei és klubjai kezelésében levő rövid- vagy ultrarövid hullámú kollektív 
rádió amatőr adó-vevő berendezésekre, készülékekre, alkatrészekre és egyéb 
tartozékokra.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról — a 

honvédelmi miniszterrel egyetértésben — a belügyminiszter gondoskodik.

A MINISZTERTANÁCS

a Minisztertanács 
elnöke
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A BELÜGYMINISZTER

............... / ................ (............... ) BM számú
r e n d e l e t e

az amatőr rádió adás- és vételi tevékenység tilalmáról, 
a készülékek beszolgáltatásáról és biztonságba helyezéséről szóló 

........... / ...........  (...........) MT számú rendelet végrehajtásáról

A .............. / ..............  (.............. ) MT számú rendelet 3. §-ában kapott
felhatalmazás alapján — a honvédelmi miniszterrel egyetértésben — a kö
vetkezőket rendelem:

1. §

(1) A magánszemélyek birtokában, valamint a tanintézetek, üzemek, 
intézmények, Magyar Honvédelmi Szövetség szervei és klubjai kezelésében 
levő rövid- vagy ultrarövid hullámú amatőr rádió készülékeken az adás- és 
vételi tevékenységet az egész ország területén megtiltom.

(2) A magánszemélyek, tanintézetek, üzemek, intézmények, Magyar 
Honvédelmi Szövetség szervei és klubjai kezelésében levő rövid- vagy ultra
rövid hullámú, a kollektív amatőr rádió adó-vevő berendezéseket, készülé
keket, alkatrészeit és tartozékait 48 órán belül be kell szolgáltatni, össze
gyűjteni és biztonságba helyezni.

2. §

(1) A rádió adás-vétel betiltásával, a készülékek összegyűjtésével és 
biztonságba helyezésével kapcsolatos feladatokat a területileg illetékes 
rendőrkapitányságok végzik.

(2) Katonai igazgatás alá vont területen e rendeletben a rendőrkapi
tányságok feladatkörébe utalt teendők ellátásáról az illetékes katonai pa
rancsnok gondoskodik.

3. §

(1) A magánszemélyek által üzemeltetett ultrarövid hullámú rádió adó
vevő berendezéseket, készülékeket a területileg illetékes rendőrkapitányság
hoz kell beszolgáltatni.

(2) A tanintézetek, üzemek, intézmények, a Magyar Honvédelmi Szö
vetség szervei és klubjaiban levő rövid- vagy ultrarövid hullámú kollektív
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adó-vevő berendezéseket, készülékeket a Magyar Honvédelmi Szövetség 
megyei szerveinek raktárába való beszállítással kell biztonságba helyezni.

4. §

(1) A rádió adás-vétel betiltására, a beszolgáltatásra vonatkozó rendel
kezést határozat megküldésével kell az érintett magánszemélyek, szervek 
tudomására hozni.

(2) A beszolgáltatott berendezések átvételének igazolásáról átvételi elis
mervényt kell adni.

5. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

belügyminiszter
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A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNY
k ö z b iz t o n s á g i  é s  k ö z l e k e d é s i

HELYETTESÉNEK 
8/1981. számú 

I N T É Z K E D É S E

a közlekedésre vonatkozó
háborús jogszabály-tervezetekben foglalt feladatok 

végrehajtására

Budapest, 1981.
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A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNY
k ö z b iz t o n s á g i  é s  k ö z l e k e d é s i  h e l y e t t e s é n e k

8/1981. számú
I N T É Z K E D É S E  

Budapest, 1981. évi augusztus hó 14-én.

A 9/1980. számú belügyminiszteri utasítás 57. pontja alapján a sze
mélyi tulajdonban levő gépjárművek forgalmának korlátozásáról szóló 
háborús jogszabály-tervezetben meghatározott feladatok tervezésére és 
szervezésére, illetve végrehajtására — a BM „M” és szervezési csoportfő
nökkel egyetértésben — kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

I.
FELADATOK A KÜLÖNBÖZŐ IDŐSZAKOKBAN

1. Az állandó harckészültség időszakában a lakosság tájékoztatásának 
céljára hirdetmény mintát kell elkészíteni:

a) a személyi tulajdonban levő gépjármű forgalom megtiltására;
b) a gépjármű forgalom napszaknak megfelelő megtiltására;
c) meghatározott területen, illetve útvonalon történő gépjármű forga

lom megtiltására;
d) a gépjármű forgalom tilalma alóli felmentésről szóló engedély ké

résének rendjére;
e) szükség esetén a tilalom alóli fel nem mentett gépjárművek hatósá

gi jelzéseinek bevonására.
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2. A fokozott harckészültség időszakában kellő példányszámban el kell 
készíteni a mellékelt 1—2. számú minta alapján a gépjármű üzemeltetési 
engedélyt és a határozatot az engedélykérelem elutasításáról.

3. A háborús veszély harckészültség időszakában a lakosság tájékoz
tatására — az előző harckészültségi fokozat időszakában, minta alapján 
elkészített — hirdetményből annyi példányt kell elkészíteni, hogy abból 
kapjanak a sajtó, rádió, televízió, tanácsi szervek, valamint a kifüggesz
tésre a rendőri szervek.

4. A teljes harckészültség időszakában kézbesítésre elő kell készíteni 
a 3. pontban meghatározott szerveknek megküldendő hirdetményt.

5. A jogszabály hatálybaléptetése utáni időszakban a 3. pontban meg
határozott szerveknek kézbesíteni kell a lakosság tájékoztatására készített 
hirdetményt és intézkedni kell, hogy azok kifüggesztésre, illetve közzé
tételre és a II. fejezetben foglaltak végrehajtásra kerüljenek.

II.
A SZEMÉLYI TULAJDONBAN LEVŐ GÉPJÁRMÜVEK FORGALMÁNAK

KORLÁTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLYBAN FOGLALTAK
VÉGREHAJTÁSA

6. A személyi tulajdonban levő gépi erővel hajtott járművek (a to
vábbiakban: gépjárművek) forgalmának tilalma kiterjed a közforgalom 
számára meg nem nyitott és egyéb a közúti járművek közlekedésére nem 
szolgáló területekre is.

7. Gépjárműnek kell tekinteni az olyan járművet, amelyet beépített 
erőgép hajt. A Vhr. vonatkozásában a magánszemély tulajdonában levő 
mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár is gép
járműnek minősül.

8. Gépjármű forgalmi engedély és rendszámtábla magánszemélyek ré
szére történő kiadását be kell szüntetni. Ez kiterjed az új gépjármű érté
kesítését végző vállalatokra is.

9. Az intézkedés 8. pontja szerinti tilalmat a megyei, (budapesti) rend- 
őr-főkapitányság vezetője a Vhr. 2. §-a (1) bekezdésében megjelölt bármely 
érdekre tekintettel illetékességi területén feloldhatja.

10. A Vhr. 2. §-a (1) bekezdésének alapján, amennyiben a forgalmi 
tilalom feloldása csak meghatározott személyek tulajdonát képező gépjár
művekre vonatkozik, ezen személyek a tulajdonukban (üzemeltetésükben) 
levő gépjárművet a Vhr. 7. §-ban szabályozott üzemeltetési engedéllyel 
vezethetik.

11. A Vhr. 2. §-a (2) bekezdése szerinti időbeni vagy területi forgalom- 
korlátozás kiterjedhet az üzemeltetési engedéllyel már rendelkező gépjár
művekre is.
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12. A hatósági jelzések bevonásának a Vhr. 4. §-a (2) bekezdése sze
rinti elrendelése esetén a beszolgáltatás helyeként a lakóhely szerint ille
tékes rendőrhatóságot — a megyei rendőr-főkapitányság közbiztonsági és 
közlekedési osztálya (budapesti közlekedésrendészet), illetőleg a kijelölt és 
a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatási eljárásra hatáskörrel ren
delkező járási (városi, fővárosi kerületi) rendőrkapitányság — kell meg
határozni.

13. Az illetékes rendőrhatóságnak a forgalmi engedélyt és a rend
számtáblát be kell vonni, ha a tulajdonos (üzembentartó) a hatósági fel
hívásra azokat nem szolgáltatja be, a beszolgáltatási ok fennállásáig.

14. Az illetékes rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a rendszám- 
táblát bevonhatja

a) az állam és közbiztonság fokozottabb védelme érdekében,
b) amennyiben a gépjárművek forgalmának tilalma, illetőleg korlá

tozása másként nem biztosítható,
a bevonási ok fennállásáig.

15. A rendőr — vagy a katonai rendészeti járőr — a forgalmi enge
délyt és a rendszámtáblát a helyszínen elveszi, ha

a) a gépjárműforgalom tilalmára, illetőleg korlátozására vonatkozó 
rendelkezést megsértették,

b) az üzemeltetési engedéllyel ellátott gépjárművet nem az arra jogo
sult vezeti vagy ha az üzemeltetési engedély más okból érvénytelen.

16. A forgalmi engedély és a rendszámtábla helyszíni elvételekor azo
kat — a rendőri jelentéssel együtt — az üzembentartó lakóhelye szerint 
illetékes, a 12. pontban megjelölt rendőrhatósághoz 72 órán belül továb
bítani kell.

17. A hatósági jelzéseknek az intézkedés 13. és 14. pontja alapján tör
ténő bevonásakor, illetőleg a 15. pontja szerinti helyszíni elvételekor a tu
lajdonosnak (üzembentartónak) a 907 1014 000 cikkszámú „Igazolás”-t kell 
átadni.

18. A hatósági jelzések bevonásáról határozatot csak az intézkedés 
15. pontja szerinti helyszíni elvétel esetén kell hozni, a rendőri jelentés 
alapján. A hatósági jelzéseket a rendkívüli állapot, illetőleg a rendkívüli 
helyzet fennállásáig kell visszavonni. A határozatot indokolni nem kell.

19. A hatósági jelzések bevonása, helyszíni elvétele ellen jogorvoslat
nak nincs helye.

20. A hatósági jelzéseknek a 13. és 14. pont alapján történő bevonása 
esetén a bevonási ok megszűnéséről, a hatósági jelzések átvételéről a tu
lajdonosokat (üzembentartókat) a Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatáro
zott módon kell értesíteni.

21. A hatósági jelzéseknek a 15. pontban történő helyszíni elvétele 
esetén a hatósági jelzéseket határidőbe kell tenni és a rendkívüli állapot,
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illetőleg a rendkívüli helyzet megszüntetése után a tulajdonost (üzemben
tartót) az átvételről értesíteni kell.

22. A személyi tulajdonban levő gépjárművek forgalmának tilalma, 
illetőleg korlátozása alól a Vhr. 5. §-a szerinti felmentés iránti kérelem
— amennyiben a kérelmező munkaviszonyban van — a munkahely veze
tőjén keresztül csoportosítva is beadható. A kérelem elutasítására vonat
kozó határozatot ez esetben is az 1. sz. melléklet szerint egyénileg kell 
meghozni. Mentesítés esetén a mentesített gépjárművek részére üzemelte
tési engedélyt kell kiadni.

23. A Vhr. 6. § (1) bekezdés b) alpontja alapján a felmentést meg kell 
adni a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek és a pol
gári fegyveres őrség tagjai részére, ha erre szolgálatuk ellátásához szük
ség van.

24. A Vhr. 6. § (1) bekezdés b) alpontja alapján felmentés adható:
a) az állami szervek és a tömegszervezetek, a lakosság ellátását biz

tosító vállalatok (szövetkezetek) intézmények, a polgári védelem üzemi 
szervei, továbbá a mentőszolgálat, az elektromos művek, a gázművek, a 
vízművek, a posta és a MÁV vezető beosztású és — korlátozott számban
— egyéb dolgozói részére, ha ezt munkájuk ellátása indokolja,

b) szocialista szervezettel munkaviszonyban, illetőleg mezőgazdasági 
vagy ipari szövetkezettel tagsági viszonyban álló személyek, továbbá kis
iparosok, magánkereskedők részére, akiknek mezőgazdasági von ta tó , an
nak munkagépei, pótkocsi, tehergépkocsi, kerti traktor, mezőgazdasági kis
gép, ipari munkagép van tulajdonában és a gépjármű üzemeltetését a la
kosság áruszállítási illetőleg ellátási igényeinek kielégítése, valamint a ház
táji és kisegítő gazdaságok mezőgazdasági termeléssel összefüggő szállí
tási és gépi munkaigénye indokolja,

c) azon személyeknek, akik a tulajdonukban (üzemeltetésükben) levő 
gépjárművet honvédelmi munkakötelezettség végzésére használják,

d) más személyek részére, amennyiben a gépjármű üzemeltetése hon
védelmi érdeket elégít ki.

25. A Vhr. 6. §-a (2) bekezdése szerinti felmentésre irányuló kére
lemhez a munkahely vezetőjének javaslata helyett a gépkocsihasználatra 
történő rászorultságot igazoló orvosszakértői véleményt kell csatolni.

Felmentés annak a mozgássérültnek a részére adható, akinek a gép
jármű nélkül történő helyváltoztatás számottevő nehézséget okoz.

26. A mentesített gépjárművek részére a 2. sz. melléklet szerinti üze
meltetési engedélyt kell kiadni.

27. Kijárási tilalom ideje alatt a személyi tulajdonban levő gépjármű
vel történő közlekedéshez az igazgatásrendészeti szerv külön engedélye is 
szükséges.

28. A Vhr. 7. § (1) bekezdés szerinti üzemeltetési engedély kiadására 
a felmentést kérő állandó vagy — indokolt esetben — ideiglenes lakó-
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helye szerinti járási, városi és járási illetőleg városi rendőrkapitányság, 
Budapest területére a BRFK Közlekedésrendészete illetékes.

29. A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló hatályos 
BM rendeletet jelen intézkedésben foglalt eltérésekkel összhangban kell 
alkalmazni.

III.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

30. A jelen intézkedésben a különböző időszakokra meghatározott fel
adatokat „végrehajtási terv”-ben kell foglalni. Ehhez csatolni kell a II. fe
jezetben foglaltakat melléklet formájában.

31. A bevonásra kerülő forgalmi engedélyek és rendszámtáblák el
helyezésére szükség esetén — a vonatkozó szabályok betartásával — a 
népgazdaságból objektum vehető igénybe. Ebben együtt kell működni az 
igazgatásrendészeti szervekkel.

32. Az intézkedést a közbiztonsági és közlekedési osztályok vezetői 
állománya teljes terjedelmében, a tervezésben érintett beosztottak pedig 
a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg.

33. Ez az intézkedés kiadásának napján lép hatályba.

TÓTH FERENC s. k.,
r. vezérőrnagy

az országos rendőr-főkapitány 
közbiztonsági és közlekedési 

helyettese
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1. számú melléklet a BM ORFK köz- 
biztonsági és közlekedési helyettese 
.......... / ..........  számú intézkedéséhez.

Szám:

Tárgy: A személyi tulajdonban levő gépjármű forgalmának tilalma (kor
látozása) alóli felmentés.

H A T Á R O Z A T

A tulajdonában levő gépjármű forgalmának tilalma (korlátozása) alóli fel
mentésre irányuló kérelmét elutasítom.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

aláírás

P. H.

2. számú melléklet a BM ORFK köz- 
biztonsági és közlekedési helyettese

...................................................................  .......... / ..........  számú intézkedéséhez.

Szám:

ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY 

A gépjármű tulajdonosának (üzembentartójának):
Neve: ....................................................................................
Szig. száma: ........................................................................

A gépjármű:
Forgalmi rendszáma: .............................................  Típusa:
Forgalmi engedély száma: .................................................
Érvényes: ......................................... -ig ..............................

Az engedély kiállításának kelte:

területére és 
.. útvonalra.

-n.

aláírás
P. H.
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A BM ORSZÁGOS RENDŐR FŐKAPITÁNY 
IGAZGATÁSRENDÉSZETI HELYETTESÉNEK 

9/1981. számú 
I N T É Z K E D É S E

egyes igazgatásrendészetre vonatkozó 
háborús jogszabály-tervezetekben foglalt feladatok 

végrehajtására

Budapest, 1981.
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A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNY 
IGAZGATÁSRENDÉSZETI HELYETTESÉNEK 

9/1981. számú 
I N T É Z K E D É S E

Budapest, 1981. október hó 14-én.

A 9/1980. számú belügyminiszteri utasítás 57. pontja alapján az igaz
gatásrendészettel kapcsolatos egyes háborús jogszabály-tervezetekben, va
lamint az utasítás 21. számú mellékletének 4. pontjában meghatározott 
feladatok tervezésére és szervezésére, illetve végrehajtására — a BM „M” 
és szervezési csoportfőnökkel egyetértésben — kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

I.
A NYOMDÁK ÉS MÁS SOKSZOROSÍTÁSRA ALKALMAS ESZKÖZÖK 

HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLYBAN FOGLALTAKKAL 
KAPCSOLATOS FELADATOK

A jogszabály hatálybaléptetése utáni időszakban:

1. A Vhr. 1. §-ában meghatározott nyomdaipari vállalatokat, állami, 
társadalmi vagy gazdálkodó szerveket — felügyeleti hatóságukkal egyez
tetve — a rendőrség igazgatásrendészeti szervei szükség szerint, de leg
alább havonta egyszer kötelesek ellenőrizni.

2. A nyomdaipari vállalatokat a megyei (budapesti) rendőr-főkapi
tányságok igazgatásrendészeti osztályai, a helyi jellegű nyomdák, illetve 
más sokszorosításra alkalmas eszközök (sokszorosítógépek) üzemeltetőit
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— a felügyeleti szerveikkel egyeztetve — a járási, városi és járási, városi 
(kerületi) rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai, a tároló épü
letek külső biztonságát pedig a közbiztonsági és közlekedési szervekkel 
együttesen kell ellenőrizni.

3. Ha az üzemelő, illetve a tároló épületek biztonsága nem megfelelő, 
az illetékes rendőrhatóság vezetője intézkedjen az üzemeltető vállalat vagy 
intézmény vezetője felé a biztonsági feltételek megteremtése érdekében 
(őrzés megszervezése, rács, riasztóberendezés felszerelése, stb.).

4. Ha az előírt biztonsági feltételeket az üzemeltető vállalat vagy in
tézmény vezetője a felszólítás ellenére sem biztosítja, a nyomdák és más 
sokszorosításra alkalmas eszközök használatát, illetve üzemeltetését a 
rendőrhatóság — a felügyeleti hatóság vezetőjével egyetértésben — meg
tilthatja.

5. Ha az üzemeltetést a rendőrhatóság megtiltja, az üzemeltető válla
lat vagy intézmény köteles gondoskodni a nyomda, illetve más sokszoro
sítógépek biztonságos tárolásáról és őrzéséről.

6. A nyomdaipari gépek és más sokszorosításra alkalmas eszközök ke
zelésével megbízottak feddhetetlenek, illetőleg politikailag és erkölcsi 
szempontból megbízható személyek lehetnek.

7. Az ellenőrzést ellátó igazgatásrendészeti szervek vezetői az üzemel
tető szervek (személyzeti, igazgatási, rendészeti) vezetőitől tájékozódjanak 
az érintett személyek megbízhatóságáról.

8. Az illetékes igazgatásrendészeti szerveknek be kell szerezni az 
érintett üzemben életbeléptetett szigorított biztonsági rendszabályokat, 
amelyek betartását az ellenőrzések foganatosítása során figyelembe kell 
venni.

II.
A KIJÁRÁSI TILALOMRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLYBAN 

FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK

Az állandó harckészültség időszakában:

9. El kell készíteni azon tanácsi és sajtó szervek címjegyzékét, amelyek 
részére a vonatkozó jogszabály hatályba léptetése után megküldik:

a) hirdetményt a lakosság tájékoztatására;
b) az engedély kérésének, illetőleg az engedély megadásának szabá

lyairól szóló intézkedési kivonatot.

A magasabb harckészültség időszakában:

10. El kell készíteni:
a) a hirdetményt a lakosság tájékoztatására;
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b) a jelen intézkedésből kivonatot — a vonatkozó MT és BM rende
letekre hivatkozással — a rájuk vonatkozó mértékben

annyi példányban, hogy azokból a címjegyzékben szereplő és a rend
őri szervek egy-egy példányban kapjanak.

11. El kell készíteni:
a) a kijárási engedély mintát az 1. számú;
b) a közlekedési engedély mintát a 2. számú melléklet alapján
és ezekből egy-egy példányt csatolni kell a tanácsoknak megküldendő 

intézkedési kivonathoz.

A jogszabály hatálybaléptetése utáni időszakban:

12. A tanácsi és sajtó szervek részére meg kell küldeni a lakosság 
tájékoztatására szolgáló hirdetményt és gondoskodni kell annak a rendőri 
szerveknél történő kifüggesztéséről, továbbá a tanácsi igazgatási szervek
nek meg kell küldeni az engedélyezés szabályozására készített intézkedési 
kivonatot és az engedélyek mintáit.

13. A kijárási, illetve közlekedés engedélyezését az alábbiak szerint 
kell végrehajtani:

a) a magánszemélyek részére kiadásra kerülő kijárási engedélyt írás
ban kell kérni.

A kérelemhez — ha az ok az elbíráló előtt nem ismert— csatolni kell 
a munkáltató igazolását. Az igazolás tartalmazza, hogy a kijárási tilalom 
ideje alatt a kérelmező munkakörének az adott területen (megyében, já
rásban, községben, utcán, téren, vagy nyilvános helynek minősülő objek
tumban, avagy egészségügyi intézményben) való ellátásához termelési 
vagy honvédelmi érdek fűződik, valamint ha ehhez saját gépjárművét 
használja, annak forgalmi rendszámát és megnevezését;

b) a jogi személyek, illetve a magánszemélyek tulajdonában levő gép
járművekhez kiadandó közlekedési engedély iránti kérelmet a gépjármű 
igénybevételére jogosult szervtől vagy személytől írásban kell megköve
telni, az oknak és annak a területnek a megjelölésével, ahol a gépjárművet 
használni kívánják;

c) személyi tulajdonban levő gépjárművek forgalmának korlátozása 
esetén a kijárási tilalom idejére közlekedési engedély csak arra a gépjár
műre adható, melynek használatára az illetékes rendőrhatóság felmentést, 
illetőleg üzemeltetési engedélyt adott;

d) a kijárási és a közlekedési engedély (a továbbiakban: engedély) 
kiadásával kapcsolatos közös szabályok az alábbiak:

— az engedély általában meghatározott időre, kivételesen visszavo
násig adható ki;

— a kérelem elbírálása, az engedély kiadásának előkészítése a rend
őri szervnél az igazgatásrendészeti osztály, tanácsi szervnél pedig a VB 
titkár feladata;
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e) az engedély kiadása vagy a kérelem elutasítása felől 3 napon belül 
határozni kell és a tett intézkedést a kérelemre fel kell jegyezni, majd azt 
irattárba kell helyezni;

f) a kijárási és a közlekedési engedélyek iránti kérelmeket egy-egy 
általános iktatószámon, külön-külön alszámon kell iktatni;

g) a községi tanács elnöke annak adhat ki engedélyt, aki állandó jel
leggel a község (közös tanács községei) területén lakik és vagy személye
sen ismeri, vagy megbízhatóságáról egyéb módon (állami, társadalmi, gaz
dasági szervek útján) meggyőződött, valamint annak, aki a kiürített köz
ség területére érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

h) a rendőri szerv a kérelmezőnek a helyi (Budapesten a BM Bűn
ügyi Nyilvántartó Osztály) nyilvántartásában történő priorálása után ad
hat ki engedélyt. A kiadás előtt a helyi politikai és bűnügyi szervek véle
ményét is ki kell kérni.

Nem adható kijárási engedély annak, aki politikai, személy el
leni vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt büntetve volt vagy ellene 
eljárás (feldolgozás) van folyamatban.

Ha a priorálás nem hajtható végre és a kérelmező megbízhatóságára 
vonatkozóan nyílt rendőri információ útján sem lehet megfelelő tájékozta
tást kapni, a kérelmet el kell utasítani;

i) az engedély érvényességét annak lejárta esetén a kiállító hatóság 
meghosszabbíthatja. A hosszabbítás tényét — melynek tartalma az ere
deti érvényességi időt nem haladhatja meg — az engedélyen az új érvé
nyességi határnap megjelölésével fel kell tüntetni.

A hosszabbítás iránti kérelmet az alapirathoz kell csatolni.
j) az engedélyek kiadására — halaszthatatlan esetben — a rendőri 

szerv ügyeletének vezetője is felhatalmazható.
k) az engedélyt vissza kell vonni, ha használatának előfeltételei meg

szűntek vagy azzal visszaélés történt.

III.

A NYILVÁNOS GYŰLÉSEK, FELVONULÁSOK ÉS EGYÉB 
RENDEZVÉNYEK ENGEDÉLYHEZ KÖTÉSÉRŐL SZÓLÓ 

JOGSZABÁLYBAN FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A jogszabály hatálybaléptetése utáni időszakban:

14. Az igazgatásrendészeti osztály vezetője köteles a kérelem indo
koltságát, a rend fenntartására tett intézkedést, a kérelemre vezetett-, 
csatolt igazolások és az adott közbiztonsági helyzet figyelembevételével — 
a többi rendőri szakág vezetőjének véleményét kikérve — megvizsgálni.

Ha a kérelem alapján a nyilvános rendezvény megtartását indokolt
nak tartja, a rendjét biztosítottnak látja, a nyilvános rendezvény megtar
tását a 3. számú melléklet felhasználásával kell engedélyezni.
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15. A rendőrhatósági engedélyt írógéppel kell kiállítani. Törlést, ja
vítást eszközölni nem szabad. Az olvashatatlan, illetve javított adatokat 
vagy törléseket tartalmazó rendőrhatósági engedély érvénytelen.

16. A rendőrhatósági engedélyt öt példányban kell kiállítani. Egy 
példányt a kérelmező részére kell megküldeni, egy példányt pedig irat
tárba kell elhelyezni.

Az ellenőrzések biztosítása végett a kiadott engedélyek egy-egy má
solati példányának egyidejű megküldésével az illetékes állambiztonsági, 
a bűnügyi, valamint a közbiztonsági és közlekedési osztályt tájékoztatni 
kell.

17. Kijárási vagy gyülekezési tilalom idejére és helyére, illetve ka
tonai igazgatás alá vont területre nyilvános rendezvény megtartására rend
őrhatósági engedélyt kiadni nem szabad.

18. Ha az igazgatásrendészeti osztály vezetője a nyilvános rendezvény 
megtartását nem tartja indokoltnak, rendjét nem látja biztosítottnak, vagy 
annak megtartását a kijárási tilalom idejére, illetve katonai igazgatás te
rületére kérik, a kérelmet — indokolás nélkül — határozattal (4. sz. mel
léklet) el kell utasítani.

Az elutasításról az intézkedés 16. pontjában felsorolt szerveket tá
jékoztatni kell.

19. A rendőrkapitányságnak a már engedélyezett nyilvános rendez
vények megtartásának megtiltásával egyidejűleg haladéktalanul intézked
ni kell a kiadott rendőrhatósági engedély visszavonására, ha utólag meg
állapítható, hogy a nyilvános rendezvényt nem a rendeltetésének megfe
lelően szándékoznak megtartani, vagy a rend fenntartása nem látszik biz
tosítottnak.

20. A kiadott rendőrhatósági engedélyekről, illetve az elutasított ké
relmekről nyilvántartást kell vezetni.

IV.
AZ ORSZÁG MEGHATÁROZOTT TERÜLETÉN TARTÓZKODÁS 

ÉS AZ ORSZÁG MEGHATÁROZOTT TERÜLETÉRE UTAZÁS 
KORLÁTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLYBAN FOGLALTAKKAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK

Az állandó harckészültség időszakában:

21. El kell készíteni azon tanácsi és sajtó szervek címjegyzékét, 
amelyek részére a vonatkozó jogszabály hatálybaléptetése után meg
küldik:

a) hirdetményt a lakosság tájékoztatására;
b) a vonatkozó MT és BM rendeletekre való hivatkozással a jelen in

tézkedésből kivonatot a tanácsi igazgatási szervek részére,
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az ország meghatározott területén tartózkodás és az ország meghatá
rozott területére való utazás engedélyezésének szabályairól, a rájuk vonat
kozó mértékben.

22. Az engedélyek kiadásához a határsávban való ideiglenes tartóz
kodásra jogosító „ENGEDÉLY” nyomtatványokat kell felhasználni, ezért 
azokból megfelelő mennyiséget kell készletezni.

A magasabb harckészültség időszakában:

23. Kellő példányszámban el kell készíteni:
a) hirdetményt a lakosság tájékoztatására;
b) intézkedési kivonatot a tanácsi szervek részére.

A jogszabály hatálybaléptetése utáni időszakban:

24. A tanácsi és sajtó szervek részére meg kell küldeni a lakosság tá
jékoztatására szolgáló hirdetményt és gondoskodni kell annak a rendőri 
szerveknél történő kifüggesztéséről, továbbá a tanácsi igazgatási szervek
nek meg kell küldeni az engedélyezés rendjéről készített intézkedési ki
vonatot.

25. A kiürített helységben való tartózkodás és az oda történő beuta
zás — visszautazás — engedélyezését az alábbi szabályok szerint kell vég
rehajtani :

a) a kiürítés, illetőleg tartózkodási, utazási korlátozás alá vont terü
leten történő tartózkodást, illetőleg az e területre való beutazást a terüle
tileg illetékes járási, városi és járási, városi (kerületi) rendőrkapitányság 
(a továbbiakban: rendőri szerv) állami, társadalmi, vagy gazdasági szerv 
írásbeli javaslatára: egyéni kérelem esetén személyes elbírálás alapján en
gedélyezi.

b) az engedély iránti kérelmek benyújtására, elbírálására a határsáv 
ügyek intézését szabályozó 017/1970. számú belügyminiszter-helyettesi 
utasításban foglaltakat kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

— a katonai igazgatás alá vont területekre a rendőri szerv sem tar
tózkodási, sem beutazási engedélyt nem adhat ki. Az ilyen kérelemmel 
hozzá forduló szerveket, személyeket az illetékes katonai parancsnokság
hoz kell irányítani;

— engedély — mind tartózkodásra, mind beutazásra — csak annak 
adható, akinek eredeti állandó lakcíme a kiürített területen van. Más sze
mély részére — különös méltánylást érdemlő esetben — engedélyt a ki
adásra jogosult rendőri szerv vezetője az engedély sajátkezű aláírásával 
adhat;

— magáncélból beutazási engedély csak különösen indokolt esetben 
(pl.: a kiürített területen tartózkodási engedéllyel maradt személy megbe
tegedése esetén annak ápolása, kiszállítása, termékek, értékek kiszállí
tása céljából, stb.) adható;
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— amennyiben a kérelmező priorálása az utasításban előírtak sze
rint a körülmények miatt nem hajtható végre, úgy nyílt rendőri informá
ció beszerzésével kell a kizáró okokat, illetőleg a megbízhatóságot vizs
gálni. Ha a kérelmezőről ezután sem lehet megfelelő tájékoztatást kapni, 
a kérelmet el kell utasítani.

c) Az engedélyek kiadásához a határsávban való ideiglenes tartózko
dásra jogosító „ENGEDÉLY” nyomtatványokat kell felhasználni az aláb
biak szerint:

— a kiürített területen való tartózkodásra a piros sávos engedélyt 
kell kiadni, legfeljebb féléves időtartammal, többszöri belépésre érvénye
sítve, pontosan megjelölve a határsávi terület bejegyzésére szolgáló he
lyen, hogy melyik helység (helységek) járás vagy megye területére érvé
nyes. A nyomtatvány címéből az ideiglenes szót ki kell húzni, a belépés 
célját pedig értelemszerűen kell kitölteni;

— a kiürített, a tartózkodási, illetőleg utazási korlátozás alá eső te
rületekre ideiglenesen történő beutazás engedélyezésére a zöld sávos en
gedélyt kell kiadni. Az engedélyt az olyan személy részére, akinek a kor
látozás alá eső területre rendszeresen be kell utaznia, „visszavonásig” és 
többszöri belépésre érvényesen kell kiadni. Egyéb esetekben az engedély 
a szükséghez igazodó — azonban legfeljebb féléves — időtartammal, egy
szeri vagy többszöri beutazásra adható ki. Az engedély területi érvényes
ségének és a belépés céljának megjelölése az előző bekezdésben előírtak 
szerint történik;

— nyomtatvány hiányában a rendőri szerv megnevezésével (fejlécé
vel, fejbélyegzőjével) és iktatószámmal ellátott, az előzőekben meghatáro
zottaknak megfelelő tartalmú, írógéppel készített engedély adható ki, 
melyen azonban az „ENGEDÉLY” szó előtt a „Tartózkodási”, illetve „Be
utazási” szót is fel kell tüntetni.

d) A kiadott engedélyek nyilvántartása az e célra rendszeresített nyil
vántartókönyvben történik. A nyomtatványkészletek kifogyása esetén a
c) alpont 3. bekezdésében meghatározott tartózkodási, illetőleg beutazási 
engedélyeket egy-egy általános iktatószám felhasználásával ugyanebben 
a nyilvántartókönyvben alszámként használt sorszámon kell nyilvántar
tani. (Ezt kell a kiadott engedélyen is iktatószámként feltüntetni.)

e) Az utazási engedély kiadásakor tulajdonosának figyelmét fel kell 
hívni, hogy az engedélyen utazási célként megjelölt helyen a legközelebbi 
rendőri szervnél (kapitányságon, őrsön, körzeti megbízottnál), ahol ilyen 
nincs, a községi tanács VB-nél a megérkezéstől számított három órán belül 
jelentkezni köteles. A jelentkezés tényét az engedély hátoldalán igazolni 
kell.

f) Az engedély érvényességét annak lejárta előtt (ha az utazás, ille
tőleg az engedélyezett területen való tartózkodás ideje alatt szükségessé 
válik) a rendőri szerv, illetőleg ahol ilyen nincs, a községi tanács VB titká
ra — legfeljebb két esetben — meghosszabbíthatja. A hosszabbítás tényét, 
melynek tartama az eredetileg engedélyezett időtartam felét nem halad
hatja meg, az engedély hátoldalán kell feltüntetni az új érvényességi ha
tárnap megjelölésével.

g) A fegyveres erők és testületek, valamint a rendészeti szervek és 
a polgári fegyveres őrség tagjai az illetékes parancsnokság által kiadott
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okmánnyal (a területre érvényesített igazolvány, nyíltparancs, menetlevél, 
illetőleg szabadságolási igazolvány) tartózkodhatnak az érintett területen, 
illetőleg utazhatnak be oda.

h) Nem kell engedélyt kiadni a beutazáskor a fegyveres erők és tes
tületek tagjainak kíséretében levő személyek, valamint illetékességi terü
letükön a megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság, városi, járási, kerületi 
védelmi bizottság tagjai részére.

V.
A HATÁR- ÉS IDEGENFORGALOM, VALAMINT AZ ÚTLEVELEK 
KIADÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLYBAN 

FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK

Az állandó harckészültség időszakában:

26. Tervezze meg és készíttesse el:
a) a BM ORFK Útlevélosztálya az útlevélkérelmet elutasító határo

zat bélyegzőt;
a magánútlevéllel külföldön élő magyar állampolgárok tartózkodását, 

kiutazását engedélyező bélyegzőt;
b) a BM ORFK Külföldieket Ellenőrző Osztálya pedig a vízumok, il

letve engedélyek érvényességét feltüntető bélyegzőt.

27. Határozatot kell előkészíteni az alábbiakra:
a) az IBUSZ-nál levő útlevélkérelmek és útlevelek, és
b) a szerveknél levő útlevelek (szolgálati és szolgálati célú magánút

levelek) az illetékes rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályára
történő beszállítására.

28. Az útlevelek elhelyezésére, illetve tárolására megfelelő helyiséget 
kell kijelölni.

A magasabb harckészültség időszakában:

29. Küldje meg:
a) a BM ORFK Útlevélosztálya az útlevélkérelmet elutasító határoza

tot tartalmazó bélyegzőt a területi igazgatásrendészeti szerveknek;
b) a BM ORFK Külföldieket Ellenőrző Osztálya — magánútlevéllel 

külföldön élő magyar állampolgárok esetében a BM ORFK Útlevélosztá
lya — a vízum, illetve engedélyek érvényességét tartalmazó bélyegző le
nyomatát a határőrség forgalomellenőrző pontjai részére.

A jogszabály hatálybaléptetése utáni időszakban:

30. Határozattal el kell utasítani:
a) a magáncélú utazáshoz benyújtott, valamint
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b) az agresszív katonai tömbökhöz tartozó országok területére irá
nyuló

útlevél kérelmeket.

31. A szolgálati célú magánútlevél kiadását szüneteltetni kell, mely
ről a kérelmezőt határozat útján kell értesíteni.

32. A benyújtott útlevélkérelmekről, illetve elutasításról nyilvántar
tást kell vezetni, majd azokról az illetékes operatív szerveket soron kívül 
kell értesíteni.

33. A szocialista és a semleges kapitalista országokba irányuló szolgá
lati útlevél kérelem elbírálásakor soron kívül fel kell venni a kapcsolatot 
az illetékes operatív szervekkel egyeztetés, illetve vélemény kérés céljá
ból.

34. Az Útlevélosztály által kiadott kiutazási engedélyeket a „BM 
ORFK Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség” bélyegző lenyomatával kell 
érvényesíteni.

35. Az IBUSZ-hoz benyújtott — folyamatban levő — útlevélkérel
meket, útleveleket a legrövidebb időn belül be kell vitetni az illetékes 
rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályára.

36. Érvényüket vesztik:
a) a külképviseletek által kiadott vízumok;
b) a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya által kiállított vízumok;
c) az idegenrendészeti szervek által kiadott visszatérő- és kiutazó ví

zumok, illetve ki- beutazási és kiutazási engedélyek,
kivéve, ha az engedélyt valamely szocialista ország hazánkban nem 

letelepedettként élő állampolgára hazájába való hazautazásához kapta.

37. A BM Határőrség forgalomellenőrző pontjain vízumot nem adhat
nak ki. A külképviseletek vízumot csak a BM ORFK Igazgatásrendészeti 
Csoportfőnökség Külföldieket Ellenőrző Osztály (a továbbiakban: KEO) 
előzetes engedélye alapján adhatnak. A KEO vezetője a vízumkiadás korlá
tozásáról a KüM Konzuli Főosztályát haladéktalanul értesítse. Az ilyen 
engedélyezett vízumokról a KEO soron kívül tájékoztassa a BM Határőr
séget. A KEO a vízum kiadását politikai vagy operatív érdekből, illetve 
hivatalos ügyintézéssel kapcsolatos célra engedélyezheti.

38. Külföldinek kiutazó- vagy visszatérő vízumot, illetve ki- beuta
zási engedélyt csak a KEO adhat. A kiadott vízumokat, illetve engedélye
ket a „BM ORFK Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség” bélyegző lenyo
matával kell érvényesíteni.

39. Az ideiglenes jelleggel hazánkban tartózkodó külföldiek tartózko
dási engedélyét kizárólag a KEO előzetes engedélyével lehet meghosszab
bítani. A KEO a hosszabbítást politikai, operatív vagy egyéb jelentős ér
dekből engedélyezheti.
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40. A rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok igazgatásrendé
szeti osztálya a szocialista országok hazánkban nem letelepedettként tar
tózkodó állampolgárainak tartózkodási engedélyét — a hivatalos jelleggel 
tartózkodókat kivéve — vonják meg és kötelezzék őket, hogy a legrövi
debb idő alatt hagyják el a Magyar Népköztársaságot (a továbbiakban: 
MNK) területét.

a) A tartózkodási engedély megvonását a külföldi útiokmányába a 
rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai a rendszeresített bé
lyegző lenyomatával jegyezzék be.

b) A rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai a tartózko
dási engedély megvonását „tartózkodási engedélyét megvonom és kötele
zem, hogy az MNK területét   év   hó .... napig
.............................................  határátkelőhelyen keresztül hagyja el” tartal
mú felszólítás útiokmányba történő bejegyzéssel hajtsa végre. A bejegy
zést aláírással és körbélyegzővel kell ellátni.

c) Az MNK területét hazautazásuk céljából csak hazájuk irányába 
hagyhatják el.

d) A hazánkban tartózkodó, valamely szocialista országban elő ma
gyar állampolgár tartózkodása kérelmére a BM ORFK Útlevélosztály elő
zetes engedélye alapján indokolt esetben meghosszabbítható.

41. A nem szocialista országoknak az MNK területén tartózkodó ál
lampolgáraival kapcsolatos feladatokat adott esetben külön kiadásra ke
rülő rendelkezések szerint kell végrehajtani.

42. Az MNK területére történő letelepedés iránti kérelmek elbírálását 
határozattal kell felfüggeszteni. A határozatot az ügyiratokon fel kell tün
tetni. A kérelmek elbírálásának felfüggesztéséről — amennyiben erre le
hetőség van — az illetékes külképviseletet tájékoztatni kell.

43. Annak a külföldinek, aki nem agresszív ország állampolgára és 
letelepedési kérelmét a KEO vezetőjének előzetes engedélye alapján az 
MNK területén nyújtotta be, a már elbírált és engedélyezett letelepedési 
kérelme alapján a KEO vezetője további tartózkodását engedélyezheti.

44. A magánútlevéllel külföldön élő magyar állampolgárok beutazá
sa és tartózkodása ügyében a BM ORFK Útlevélosztálya dönt, a 37—41. 
pontban foglaltak szerint.

VI.
AZ IPARI ROBBANTÓANYAGOK, A LŐFEGYVER ÉS A LŐSZER 

FORGALMÁRÓL, FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS TÁROLÁSÁRÓL SZÓLÓ 
JOGSZABÁLYBAN FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK

Az állandó harckészültség időszakában:

45. A biztonsági követelmények fokozottabb érvényesítése érdekében 
átiratot kell előkészíteni az alábbiak részére:

a) a robbantóanyagokat gyártó, forgalomba hozó, szállító és tároló, 
felhasználó szerveknek;
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b) azon szervek részére, amelyeknek alkalmazottai munkakörük ellá
tásához lőfegyverrel rendelkeznek.

46. Határozat nyomtatványt kell előkészíteni az alábbiakra:
a) ipari robbantóanyaggal kapcsolatos munkakörbe való foglalkozta

táshoz való hozzájárulásra vagy elutasításra;
b) vadászatok betiltására;
c) polgári kézi lőfegyverek és lőszerek beszolgáltatásának elrendelé

sére;
d) sportlövészeti, kiképzési munkát irányító szervek, egyesületek ve

zetőinek a lövészköröknél, lövészcsapatoknál, kluboknál, stb. levő lőfegy
verek és lőszerek központi raktárba történő szállításának és fokozott őrzé
sének elrendelésére.

47. Hirdetményt kell előkészíteni a lakosság részére, amely az alábbi
akra vonatkozó felhívást tartalmazza:

a) a vadász- és sportlövő- fegyverek tartására, lőfegyverek cseréjére, 
lőfegyver és lőszer árusítására, külföldiek által vadászat céljára lőfegyver, 
lőszer behozatalára, az ország területén történő átvitelére, nem katonai 
lőterek használatára vonatkozó engedélyek kiadásának szüneteltetésére;

b) vadászok vonatkozásában a lőfegyverek, lőszerek biztonságos tá
rolásával kapcsolatos követelmények fokozottabb betartására;

c) lakásváltoztatás esetén a fegyvertartási engedély bemutatására.

48. Felhívást kell előkészíteni a lakosság részére a lőfegyverrel ren
delkező katonai szolgálatra bevonult személyek hozzátartozóinak felszólí
tására, hogy a bevonult lőfegyvereit, lőszereit az illetékes rendőri szerv
nél haladéktalanul szolgáltassák be.

49. Az átvételi elismervényt — a magánszemélyektől történő átvétel 
esetére — is előre kell elkészíteni, amelynek a következőket kell tartal
maznia :

a) a  beszolgáltatott lőfegyver, lőszer engedélyesének nevét, személyi 
számát és lakcímét;

b) a lőfegyver gyártmányát, kaliberét, gyártási számát és a hozzátar
tozó lőszer darabszámát;

c) a beszolgáltatás időpontját;
d) az átvevő aláírását és a rendőri szerv pecsétjét.
Az átvételi elismervényt 2 példányban kell kiállítani, melyből 1 pld-t 

a beszolgáltatónak kell átadni, 1 példány pedig az átvevőnél marad.

50. A végrehajtás tervezésénél az alábbiakat kell figyelembe venni:
a) az előre elkészítendő nyomtatvány szükségletet az illetékes igaz

gatásrendészeti szerv vonatkozó, illetve meglevő nyilvántartása alapján 
kell megállapítani;
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b) a hirdetményt és felhívást annyi példányban kell elkészíteni, hogy 
abból a benne érintett szervek intézkedésre, valamint a tanácsi és sajtó 
szervek kifüggesztésre, illetve közzétételre kapjanak. Ezeket a rendőri 
szerveknél is ki kell függeszteni;

c) az a) és b) alpontokban felsoroltaknak a kézbesítést a békeidőszaki 
módnak megfelelően kell tervezni;

d) az előre elkészített okmányokat a címzés feltüntetése nélkül kell 
tárolná.

A fokozott harckészültség időszakában:

51. Meg kell kezdeni az előre elkészített nyomtatványok kitöltését 
címzéssel, az illetékes igazgatásrendészeti szerv címével, továbbá azokat 
a rendőrhatóság bélyegzőjével és aláírásával kell ellátni.

A háborús veszély harckészültség időszakában:

52. Folytatni kell az 51. pontban meghatározott előkészítő munkát, a 
kézbesítéshez szükséges borítékok megcímzésével.

A teljes harckészültség időszakában:

53. A jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtására kijelölt 
személyi állományt feladataira el kell igazítani.

54. Ellenőrizni kell a lőfegyverek és lőszerek elhelyezésére kijelölt 
helyiségek igénybevételének lehetőségét, a külön e célra biztosított objek
tumok átvételét pedig végre kell hajtani.

A jogszabály hatálybaléptetése utáni időszakban:

55. Intézkedni kell az elkészített és kitöltött nyomtatványok — postai 
úton történő — kézbesítésére.

56. A kijelölt objektumban, illetve helyiségben állandóan készen kell 
lenni a beszolgáltatott lőfegyverek és lőszerek átvételére.

57. Ipari robbantóanyaggal kapcsolatos munkakörbe való foglalkozta
tásra javasolt személyeket a BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség Állam
biztonsági Operatív Nyilvántartó Osztály ,,G” és a Bűnügyi Nyilvántartó 
Osztály „A” jelű nyilvántartásában ellenőrizni kell. Amennyiben a sze
mély a nyilvántartásban szerepel, a javaslatot el kell utasítani.

58. Az önvédelmi lőfegyverrel rendelkező személyek lőfegyvertartási 
engedélyének egyéni elbírálás alapján való ideiglenes bevonását, a lőfegy
verek, lőszerek megőrzése és tárolás céljából történő beszolgáltatását meg 
kell kezdeni. Az elbírálást a rendelkezésre álló nyilvántartás adatai alap
ján kell elvégezni. Amennyiben az engedély bevonása szükséges, azt az 
érintettekkel a határozatnak postai úton történő küldésével kell közölni.

—  88 —

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 1/8 - 1982 /1981/ /75



59. Ellenőrizni kell a kiküldött határozatban foglaltak végrehajtását. 
A beszolgáltatás elmulasztásáról tájékoztatni kell a rendőrkapitányság ál
lambiztonsági kirendeltségét.

VII.
A KITELEPÍTETT LAKOSSÁG LAKCÍMBEJELENTÉSI 

KÖTELEZETTSÉGÉVEL, A KITELEPÍTETT HELYSÉGBE VALÓ 
VISSZAJÁRÁS ÉS AZ OTT TARTÓZKODÁS ENGEDÉLYEZÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK

Állandó harckészültség időszakában:

60. Valamennyi kitelepítésre kerülő személy befogadására kijelölt te
rülettanácsi szervei részére a vonatkozó MT és BM rendeletekre hivatko
zással, a jelen intézkedésből kivonatot kell elkészíteni az illetékességi te
rületére települt személyek lakcímbejelentkezési rendjéről a rájuk vo
natkozó mértékben.

61. A lakosság tájékoztatása céljából hirdetményt kell előkészíteni 
azon államigazgatási települések vonatkozásában, amelyek a kitelepülő 
lakosság befogadására vannak kijelölve.

62. A 60. és 61. pontban meghatározott intézkedési kivonatból és hir
detményből annyi példányt kell elkészíteni, hogy abból a rendőrőrsök, 
körzeti megbízotti csoportok és körzeti megbízottak is kapjanak. A 61. 
pontban szereplő hirdetményt a rendőri szerveknél is ki kell függeszteni.

A kitelepített lakosság befogadásának (beszállásolásának) megtörténte 
utáni időszakban:

63. A tanácsi és rendőri szervek részére meg kell küldeni a 60. és a 
61. pontok alapján előkészített intézkedési kivonatot és hirdetményt.

64. Intézkedni kell, hogy a 61. pontban szereplő hirdetmény a tanácsi 
és a rendőri szerveknél kifüggesztésre, a sajtó szervek útján pedig közzé
tételre kerüljenek.

65. A kitelepített személyek lakcímbejelentése az alábbi szabályok 
szerint történjen:

a) a kitelepülő személy a kiürített területen levő állandó lakcíme meg
szűnésének bejelentése nélkül köteles letelepedési helyén újabb állandó 
lakcímet bejelenteni.

Ezt személyi igazolványába a következő állandó lakcím bejegyzésre 
szolgáló rovatba kell bejegyezni, az előző lakcím megszűnésének feltünte
tése nélkül. Az új lakcím bejegyzésének — a keltezésre szolgáló sor alatt, 
az aláírás mellett — az „EVAK” jelzést kell feltüntetni;
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b) az a kitelepülő személy, akinek a kiürített területen csupán ideig
lenes lakcíme volt, annak megszűnését állandó lakóhelyén — ha nem 
oda tér vissza, úgy újabb ideiglenes lakóhelyén, az új ideiglenes bejelen
tésével egyidejűleg — köteles bejelenteni;

c) akinek a kiürített területen mind állandó, mind ideiglenes lakcí
me volt, annak esetében az intézkedés 65. a) és b) alpont alattiakat együt
tesen kell alkalmazni;

d) a kiürített területen kívüli további lakcímváltozások végrehajtásá
ra vonatkozó általános szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy 
esetleges újabb kiürítés esetén a második állandó lakcím megszűnését az 
új letelepedési helyen kell bejelentem az új lakcímmel egyidejűleg;

e) a kiürítés megszűnése után a visszaköltözés alkalmával a második 
állandó lakcím megszűnését be kell jelenteni;

f) a kitelepült személy személyi igazolványának kicserélése esetén az 
új igazolványban elsőként az eredeti állandó lakcímet kell feltüntetni, 
majd az a) alpontban foglalt szabályok szerint a kiállításkor érvényes 
újabb állandó lakcímet kell bejegyezni. Az igazolvány adatlapjának lak
cím rovatában az eredeti címet kell feltüntetni, a hátlapon a hivatalos fel
jegyzések részére fenntartott helyen az újabb állandó lakcímet és az 
„EVAK” jelzést kell bejegyezni. Ez utóbbit a II. szelvény első oldalának 
felső szélére kell feljegyezni. A II. szelvényt az újabb lakóhely szerinti 
rendőrkapitányság tárolja;

g) a lakcímváltozás bejelentését az e célra rendszeresített nyomtat
ványok felhasználásával kell teljesíteni, azonban az a) és b) alpontokban 
meghatározott bejelentés teljesítésénél valamennyi szelvény felső szélén 
színes ironnal fel kell tüntetni az „EVAK” jelzést;

h) a bejelentőlapok szelvényeinek szétbontása, továbbítása a vonat
kozó általános szabályok szerint történik. Ha a szelvények valamelyikét 
vagy az egész lapot olyan területre kellene küldeni, melyre a kiürítés ha
tálya kiterjed, úgy az Állami Népességnyilvántartó helyi szervei, az ilyen 
lapoknak a BM Lakcím és Közlekedési Nyilvántartó Osztálya és a rendőr- 
kapitányság részére küldendő szelvényeit a helyi rendőrkapitánysághoz; a 
katonai és statisztikai szelvényeit a helyi hadkiegészítő és a területvédel
mi parancsnoksághoz továbbítsák. Ezeket a szelvényeket a rendőrkapi
tányság, illetőleg a hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokság juttatja 
el a megfelelő szervhez vagy tárolja mindaddig, míg továbbítása lehetővé 
válik.

66. A kitelepített helységekbe való visszajárás és az ott tartózkodás en
gedélyezésére az intézkedés IV. fejezetének 25. pontjában foglaltakat az 
alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) engedély csak annak adható, akinek munkahelye, a kiürített terü
leten van, illetve az általa irányított, ellenőrzött szerv a kiürített területen 
tovább működik;

b) a kérelmezőt ez ügyben priorálni nem kell.
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VIII.
A KÖZBIZTONSÁGI ŐRIZETBE HELYEZÉSRŐL SZÓLÓ 

JOGSZABÁLYBAN FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK

Állandó harckészültség időszakában:

67. Az őrizetbevétel végrehajtásának elrendeléséhez az általánosan 
használatos határozatnyomtatványt kell meghatározott példányszámban 
készletezni.

68. A közbiztonsági őrizetbe helyezést az alábbi szabályok szerint kell 
végrehajtani:

a) az előkészítő eljárást annak a rendőri szakágnak kell lefolytatni, 
amely a közbiztonsági őrizetbe helyezés elrendelését kezdeményezte;

b) az őrizetbe vétellel egyidejűleg a gondozás nélkül maradt gyer
mekkorú, illetve eltartott elhelyezésének, illetve felügyeletének biztosítá
sa érdekében az illetékes gyámhatóságot értesíteni kell.

E rendelkezést kell alkalmazni a közbiztonsági őrizet elrendelésének 
esetén is;

c) az eljárás alá vontat a rendelkezésre álló adatok alapján az élet
vezetésére és a kifogásolt magatartására nézve jegyzőkönyvileg meg kell 
hallgatni;

d) a fiatalkorú közbiztonsági őrizetbe vétele esetén, az eljárás alá 
vont meghallgatását a törvényes képviselője vagy a gyámügyi előadó je
lenlétében kell eszközölni;

e) az előkészítő eljárás eredményéről összefoglaló jelentést kell ké
szíteni, melyet a kezdeményező rendőri szakág vezetője köteles ellenőriz
ni és aláírni.

Az előkészítő eljárás minden iratanyagát két példányban kell elké
szíteni, melyből egy példány a közbiztonsági őrizetet elrendelő hatóság 
irattárban helyezendő el;

f) ha a közbiztonsági őrizetbe vétel elől az eljárás alá vont megszö
kött, körözését a Vhr. 5. § (1) bekezdése alapján el kell rendelni.

A Vhr. 5. § (3) bekezdése alapján őrizetbe vett személyt az elfogását 
foganatosító rendőrhatóságnak kell a körözést kibocsátó rendőrhatósághoz 
átkísérnie. Ha az átkísérés nem hajtható végre, a közbiztonsági őrizetet az 
elfogást foganatosító rendőrhatóságnak kell elrendelni;

g) a közbiztonsági őrizetbe vett személyt a Vhr. 4. § rendelkezése 
alapján megilleti a védelem joga. Az eljárás alá vont jogi vagy törvényes 
képviselője (a továbbiakban: képviselő) az eljárási iratokba — az állam — 
és a szolgálati titkot képező iratok kivételével — betekinthet. A képviselő 
az eljárás alá vont meghallgatásán részt vehet és indítványt terjeszthet 
elő;
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h) az előkészítő eljárás befejeztével az ügyiratot az igazgatásrendé
szeti osztály vezetője — meghatalmazottja — értékeli, melynek során:

— ha az a jogszabályi követelményeknek megfelel, elkészíti a határo
zat-tervezetet és aláírás végett a rendőrhatóság vezetője elé terjeszti;

— a hiányosan elkészített ügyiratot, ha kiegészítése saját hatásköré
ben nem lehetséges, a hiányos adatok beszerzése céljából visszaküldi az 
előkészítő eljárást lefolytató rendőri szervnek;

— a megalapozatlan javaslatot további intézkedés végett — az eljá
rás alá vont szabadítása, értesítés az előkészítő eljárás megszüntetéséről 
stb. — az előkészítő eljárást lefolytató rendőri szervnek visszaküldi;

i) a közbiztonsági őrizetet elrendelő határozatnak az alábbiakat kell 
tartalmaznia:

— az eljáró rendőrhatóság megnevezését, a határozat iktatószámát, 
az eljárás alá vont személy azonosításához szükséges személyi adatokat;

— a rendelkező részben a közbiztonsági őrizetbe helyezésről szóló 
döntést, továbbá a határozat végrehajtására és hatálybalépésére vonatko
zó rendelkezést, a jogorvoslatra vonatkozó figyelmeztetést;

— az indokolásban a megállapított tényállást és annak alapjául el
fogadott bizonyítékokat, a közbiztonsági őrizet szabályai megszegésének 
törvényes következményeire való utalást, valamint az elrendelés alapját 
képező jogszabályi hivatkozást;

— a határozat hozatalának helyét és idejét, a rendőrhatóság vezető
jének aláírását és a rendőrhatóság bélyegző lenyomatát;

j) a közbiztonsági őrizetet elrendelő határozatot az őrizetes előtt ki 
kell hirdetni. A határozatot kihirdetésekor a közbiztonsági őrizetest a jog
orvoslatra nézve nyilatkoztatni kell;

k) a közbiztonsági őrizetbe helyezett személy hozzátartozóját és mun
káltatóját — kivéve ha ez utóbbi magánszemély — az őrizet elrendelésé
ről az előkészítő eljárást lefolytató szervnek kell értesíteni:

l) a közbiztonsági őrizetet elrendelő határozatot négy példányban kell 
elkészíteni, melyből egy-egy példányt meg kell küldeni a BM ORFK III/3. 
Osztálynak, a felettes rendőrhatóságnak és a közbiztonsági őrizetet végre
hajtó szerv vezetőjének, egy példányt pedig irattárba kell helyezni;

m) az őrizetes a közbiztonsági őrizetet elrendelő határozat ellen a Vhr. 
8. § (1) bekezdése alapján felülvizsgálati kérelemmel élhet. A felülvizsgá
lati kérelemnek halasztó hatálya nincs;

n) a felettes rendőrhatóság a felülvizsgálati kérelmet soron kívül kö
teles elbírálni;

o) a közbiztonsági őrizet feletti szakirányítást a BM országos rendőr- 
főkapitány igazgatásrendészeti helyettese a Rendészeti Osztály útján lát
ja el.
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IX.
AZ AMATŐR RÁDIÓ ADÁS- ÉS VÉTELI TEVÉKENYSÉG 

TILALMÁRÓL, A KÉSZÜLÉKEK BESZOLGÁLTATÁSÁRÓL 
ÉS BIZTONSÁGBA HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLYBAN 

FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK

Az állandó harckészültség időszakában:

69. A rendőrkapitányságoknak — illetékességi területüknek megfele
lően — névjegyzékkel kell rendelkezni azon magánszemélyekről, akik rö
vid- vagy ultrarövidhullámú egyéni amatőr rádió adó- és vevő berende
zésekkel rendelkeznek.

70. Az intézkedés 69. pontjában meghatározott névjegyzéket a BM 
III/5. Osztály által a rendőr-főkapitányságoknak évenként megküldött ada
tok alapján kell naprakészen tartani.

71. A rádió adás-vétel betiltására, a készülékek beszolgáltatására és 
biztonságba helyezésére vonatkozóan határozat nyomtatványt kell elő
készíteni az alábbiak szerint:

a) magánszemély részére az 5. számú,
b) az üzemletető vállalat, intézmény részére a 6. számú,
c) a felügyeletet ellátó szerv (MHSZ) részére a 7. számú mellékletek 

alapján.

72. A készülékek átvételéről szóló elismervényt is előre el kell ké
szíteni, amely a következőket tartalmazza:

a) a beszolgáltatásra kötelezett személy nevét, személyi számát és 
lakcímét;

b) a berendezés típusát;
c) a tartozékok megnevezését és darabszámát;
d) a beszolgáltatás időpontját és helyét;
e) az átvevő aláírását és a rendőri szerv pecsétjét.
Az átvételi elismervényt — személyenként, szervenként — 2 pld-ban 

kell kiállítani, melyből 1 pld-t a beszolgáltatónak kell átadni, 1 pld. pedig 
az átvevőnél marad.

73. A végrehajtás tervezésénél az alábbiakat kell figyelembe venni:
a) a határozatok kézbesítését — állambiztonsági érdekekre és a jog

szabályban meghatározott rövid (48 óra) időre való tekintettel — rendőri 
személy végezze;

b) amennyiben a magánszemély fegyveres szervnél van szolgálati, 
illetőleg munkaviszonyban, a határozatot lehetőleg az elöljárónak kell kéz
besíteni;

c) felügyeleti szervnek kell tekinteni a járási, városi (kerületi) me
gyei városi, a megyei és a fővárosi MHSZ vezetőségeket;
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d) a határozatokat kitöltetlen állapotban annyi példányban kell el
készíteni és tárolni, amennyire várhatóan szükség lehet;

e) a magánszemélyek által beszolgáltatott berendezéseket annak az 
igazgatásrendészeti szervnek kell tárolni, amelyhez azokat beszolgáltatták.

A fokozott harckészültség időszakában:

74. Soron kívül pontosítani kell — a BM III/5. Osztály által megkül
dött adatok alapján — azon magánszemélyekről készített névjegyzéket, 
akik rövid- vagy ultrarövidhullámú amatőr rádió adó- és vevő berende
zésekkel rendelkeznek.

75. A Magyar Honvédelmi Szövetség budapesti, illetve megyei vezető
ségétől hivatalosan kell megkérni azon vállalatok és intézmények (továb
biakban: szervek) jegyzékét, amelyek rövid- vagy ultrarövidhullámú kol
lektív amatőr rádió adó- és vevő berendezéseket üzemeltetnek.

A háborús veszély harckészültség időszakában:

76. A magánszemélyek és szervek részére kézbesítendő határozato
kat a megfelelő címzéssel, az illetékes igazgatásrendészeti szerv címével, 
továbbá a rendőrhatóság bélyegzőjével és aláírásával kell ellátni.

77. A végrehajtáshoz szükséges személyi állományt ki kell jelölni, 
akiket azonban ebben az időszakban nem kell együtt tartani.

A teljes harckészültség időszakában:

78. A végrehajtásra kijelölt személyi állományt feladataikra el kell 
igazítani.

79. A határozatokat a kézbesítés szerinti csoportosításnak megfelelően 
továbbra is tárolni kell.

80. Ellenőrizni kell a berendezések elhelyezésére kijelölt objektum, 
illetve helyiség igénybevételének lehetőségét, a külön e célra biztosított 
objektum átvételét pedig végre kell hajtani.

A jogszabály hatálybaléptetése utáni időszakban:

81. Azonnal intézkedni kell — a tervezettek szerint és csak a nappali 
órákban — a határozatok kézbesítésére.

82. A kijelölt objektumban, illetve helyiségben állandóan készen kell 
lenni a berendezések átvételére.

83. A végrehajtás után mind a beszolgáltatás, mind pedig a bizton
ságba helyezés megtörténtét — rövid úton — folyamatosan kell jelenteni 
a BM III/5. Osztálynak. A jelentésnek tartalmaznia kell az engedélyes ne
vét, lakcímét, a készülék beszolgáltatásának és biztonságba helyezésének 
időpontját.
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84. Ellenőrizni kell a kikézbesített határozatokban foglaltak végre
hajtását. Ha a magánszemély vagy az érintett szerv időben nem teljesíti 
a határozatban előírtakat, arról azonnal tájékoztatni kell a rendőrkapi
tányság állambiztonsági kirendeltségét.

X.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

85. A jelen intézkedésben a magasabb harckészültségi fokozatok idő
szakában, valamint a háborús jogszabály hatálybaléptetése után megha
tározott feladatokat egységes „Végrehajtási terv”-be kell foglalni, melyet 
a tárgyához tartozó háborús jogszabálygyűjtemény tervezete mellett kell 
tárolni.

86. Az intézkedésben meghatározott tárgyak, berendezések elhelyezé
sére — szükség esetén — a már előzőleg igénybevételre tervezett objek
tumokban kell a helyiséget kijelölni.

Amennyiben azok elhelyezése az előbbiek alapján nem oldható meg, 
úgy azokat az arra alkalmas objektum igénybevételével — a vonatkozó 
szabályok betartásával — kell megoldani.

87. Az intézkedést az igazgatásrendészeti osztályok vezetői teljes ter
jedelmében, a tervezésben érintett beosztottak pedig a rájuk vonatkozó 
mértékben ismerjék meg.

88. Ez az intézkedés kiadásának napján lép hatályba.

KUKK ISTVÁN s. k.,
r. vezérőrnagy

BM országos rendőr-főkapitány 
igazgatásrendészeti helyettese
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A kiállító hatóság fej bélyegzője

1. sz. melléklet a BM ORFK igazga
tásrendészeti helyettese .................... /
..................... számú intézkedéséhez

 Érvényes: 19...... év ...................  hó .......  napig.
 visszavonásig*

Szám: .............. / .........../19.......  

K I J Á R Á S I  E N G E D É L Y

Engedélyt adok ....................................................................  részére (személyi
igazolvány száma: ..................................................), hogy a kijárási tilalom
ideje alatt ................... . órától ..............................  óráig folyamatosan

tartózkodjon.
területén

Kinntartózkodása idején a ....................................................... forgalmi rend
számú ................................................. -t használja, azzal közlekedhet.

Ez az engedély légiriadó alatt a gépjárműre vonatkozóan is — érvényes 
— nem érvényes.*

-n, 19......  év hó ....... nap.

P. H.

aláírás

* a nem kívánt rész törlendő!
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A kiállító hatóság fej bélyegzője

2. sz. melléklet a BM ORFK igazga
tásrendészeti helyettese ...................../
....................  számú intézkedéséhez

Szám:

Érvényes: 19...... év ..................  hó
visszavonásig*

/ .......... /19.......

napig.

K Ö Z L E K E D É S I  E N G E D É L Y

Engedélyt adok
(a szerv, személy meg

nevezése és a címe) tulajdonában — használatában* levő .......................
..........................  forgalmi rendszámú .........................................  (a gépjármű
megnevezése) részére, hogy a kijárási tilalom ideje alatt kijárási engedél
lyel rendelkező személy vezetésével   

......................................... területén ..................  órától ......... óráig —
folyamatosan* közlekedjen.

Ez az engedély légiriadó alatt is érvényes — nem érvényes.*

-n, 19......  év h ó .......nap.

P. H.

aláírás

* a nem kívánt rész törlendő!
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3. sz. melléklet a BM ORFK igazga
tásrendészeti helyettese .................... /
....................  számú intézkedéséhez

Rendőrkapitányság

Szám:

E N G E D É L Y

Engedélyt adok ........................................................................................részére
.................................................. .. város (község) .......................................  utca
.............. sz. alatt 19........ é v ........................h ó ............ n a p ....................órától
.......... . óráig nyilvános gyűlés, felvonulás, rendezvény, összejövetel*
megtartására az alábbi főbb szabályok betartása mellett:

Az engedélyes részéről a nyilvános rendezvény rendeltetésszerű megtartá
sáért ............................................................. n é v .................................................
foglalkozás .........................................  beosztás ......................................  szám
alatti lakos személyében felelős.

A rend fenntartásáért:

szám alatti lakosok egyetemlegesen felelősek.

A rendezvény kizárólag az engedélyben meghatározott helyen és időben 
tartható meg.

Az engedély nem jogosít kijárási tilalom ideje alatt, illetve katonai igazga
tás alá vont területen nyilvános rendezvény megtartására.

Az engedélyes a rendezvény elmaradásáról, az esetleges rendbontásról, a 
közrendet, közbiztonságot sértő, vagy veszélyeztető magatartásról — a rend 
helyreállítására tett intézkedés foganatosítása mellett — az engedélyt ki
állító rendőrkapitányságot haladéktalanul értesíteni köteles.

Budapest, ..................................................
P. H.

* a nem kívánt rész törlendő!
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4. sz. melléklet a BM ORFK igazga
tásrendészeti helyettese .................... /
....................  számú intézkedéshez

Szám:

Rendőrkapitányság

H A T  Á R O Z A T

...................................................................................................... részéről

................................................... város (község) ............................. ........... utca

.............. szám alatt nyilvános rendezvény tartására jogosító engedély meg

adása iránti kérelmét a .................. / ..................  BM számú rendelet 7. §
alapján elutasítom.

Ezen határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

-n, 19...... év hó nap.

p. h .

aláírás
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5. sz. melléklet a BM ORFK igazga
tásrendészeti helyettese .................... /
....................  számú intézkedéséhez

Az eljáró rendőrhatóság megnevezése

Szám:
Tárgy: Név: .......

lakóhelye:

főváros (kerület) város község
U tca ..........................hsz..............
Irányítószám: ......................
alatti lakos rádió adás- és vételi 
tevékenységének betiltása, a ké
szülék beszolgáltatása.

H A T Á R O Z A T

A tárgyban nevezett rádiókészülékén az adás- és vételi tevékenységét 
azonnali hatállyal betiltom. Egyben elrendelem, hogy a kezelésében levő 
rádió adó-vevő berendezést illetőleg készüléket, annak alkatrészeit a tar
tozékait becsomagoltan a határozat kézhezvételétől számított 48 órán belül
— átvételi elismervény ellenében — szolgáltassa be a ...... .......................-i
rendőrkapitányság .....................................  utca .......... szám alatti igaz
gatásrendészeti osztályára.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s :
A rendelkező részben az amatőr rádió adás- és vételi tevékenység tilalmáról,
a készülékek beszolgáltatásáról és biztonságba helyezéséről szóló
.............. / ............... BM számú rendelet 1. és 3. §-ában foglaltak alapján ha
tároztam.

Helység ., é v ..........................hó

P . H.

nap.

aláírás
rendőrkapitányság vezetője
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6. sz. melléklet a BM ORFK igazgat
ásrendészeti helyettese ....................../

....................  számú intézkedéséhez

Az eljáró rendőrhatóság megnevezése

Szám:
Tárgy: a szerv megnevezése:

Székhelye: ..................................
főváros (kerület) város község
U tca ..........................hsz. ............
Irányítószám: ......................
A kezelésében levő rádió(k) adás
vételi tevékenységének betiltá
sa, a készülék(ek) leszerelése és 
beszállítása.

H A T Á R O Z A T

A tárgyban nevezett szerv által üzemeltetett amatőr rádió készüléken az 
adás- és vételi tevékenységet betiltom.
Egyben elrendelem, hogy a rádió adó-vevő berendezéseket és tartozékait 
— a határozat kézhezvételétől számított 48 órán belül szerelje le és azokat 
a felügyeleti szerv (MHSZ) által meghatározott helyre szállítsa be. A be
rendezések leszerelésének és beszállításának megtörténtét a ........................
..........................-i rendőrkapitányság ......................................  utca ..........  sz.
alatti igazgatásrendészeti osztály vezetőjének jelentse be.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s :
A rendelkező részben az amatőr rádió adás- és vételi tevékenység tilalmáról,
a készülékek beszolgáltatásáról és biztonságba helyezéséről szóló .............. /
.............. / ............... BM számú rendelet 1. és 3. §-ában foglaltak alapján ha
tároztam.

Helység é v .......................... hó
P. H.

nap.

aláírás
rendőrkapitányság vezetője
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Tárgy: a felügyeletet ellátó szerv meg
nevezése: .....................................
Székhelye: ..................................
főváros (kerület) város község
U tca ..........................hsz..............
Irányítószám: ......................
A felügyelete alatt álló szervek 
által üzemeltetett rádiók adás
vételi tevékenységének betiltá
sa, a készülékek összegyűjtése és 
biztonságba helyezése.

7. sz. melléklet a BM ORFK igazga
tásrendészeti helyettese .................... /
....................  számú intézkedéséhez

Az eljáró rendőrhatóság megnevezése

H A T Á R O Z A T

A tárgyban nevezett szerv felügyelete alatt álló szervek — vállalatok, in
tézmények — kezelésében levő rövid- vagy ultrarövid hullámú amatőr rá
dió készülékeken az adás- és vételi tevékenységet megtiltom. Egyben el
rendelem, hogy a rádió adó-vevő berendezéseket és tartozékait — a hatá
rozat kézhezvételétől számított 48 órán belül — szereltesse le és szervének 
raktárába szállíttassa be, ahol gondoskodni kell azok biztonságba helyezé
séről. A fentiekről az érintetteket ezzel egyidejűleg határozatilag kötelezem.
A berendezések leszerelésének és beszállításának megtörténtét a ..............
.......................... megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti
osztály vezetőjének jelentse be.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s  :
A rendelkező részben az amatőr rádió adás- és vételi tevékenység tilalmáról,
a készülékek beszolgáltatásáról és biztonságba helyezéséről szóló .............. /
.............. / ..............  BM számú rendelet 1. és 3. §-ában foglaltak alapján ha
tároztam.

Helység............................................. , é v .......................... hó ............  nap.
P. H.

aláírás
rendőr-főkapitányság vezetője
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