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A BM ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 
KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI HELYETTESÉNEK

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 értesítem.

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.

— 13 —
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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-FŐ KAPITÁNY  

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.

—  20 —

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



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.
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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 bejelenteni 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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A KÖZBIZTONSÁGI ŐRIZETBE HELYEZÉSRŐL SZÓLÓ 
JOGSZABÁLYBAN FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK

VIII.

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 ultrarövid hullámú 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 igazgat
ásrendészeti 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 fejbélyegzője

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

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

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

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 engedély-
lyel rendelkező személy vezetésével ................................................................

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

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

-n, 19....... év ......................  hó ....... 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........  év ......................  hó ..........  nap ..................  órától
..................  óráig nyilvános gyűlés, felvonulás, rendezvény, összejövetel*
megtartására az alábbi főbb szabályok betartása mellett:

Az engedélyes részéről a nyilvános rendezvény rendeltetésszerű megtartá
sáért ............................................................  név .................................................
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
Utca ..........................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 ., év . 

P. H.

hó nap.

aláírás
rendőrkapitányság vezetője

— 41 —

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 1/8 - a - 1982 /1981/ /35



6. sz. melléklet a BM ORFK igazga
tásrendészeti 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 ............  nap.
P. H.

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

Az eljáró rendőrhatóság megnevezése

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.

H A T Á R O Z A T

A tárgyban nevezett szerv felügyelete alatt álló szervek — vállalatok, in
tézmények — kezelésében levő rövid- vagy ultrarövidhullámú 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

— 43 —

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 1/8 - a - 1982 /1981/ /37


