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A fejlett szocializmus építése során megvalósult politikai, 
társadalmi fejlődéssel összhangban, szükséges a katonai szolgá
latra történő behívhatóság és beoszthatóság újbóli szabályozása. 
A behívhatóság elbírálásánál arra kell törekedni, hogy minden 
hadköteles teljesítse a Honvédelmi Törvényben meghatározott 
katonai szolgálati kötelezettségét. Mindezek figyelembevételé
vel a hadkötelesek elbírálására kiadjuk az alábbi

u t a s í t á s t :
1. Minden katonai szolgálatra alkalmas hadkötelesnek — 

vallási meggyőződésére tekintet nélkül — katonai szolgálatot 
kell teljesíteni.
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2. Biztosítani kell, hogy a Magyar Néphadsereg különleges 
szervezeteihez és a tartalékos tisztképzésre, valamint a BM Ha
tárőrséghez politikailag és erkölcsileg legszilárdabb hadkötelesek 
kerüljenek behívásra.

3. Katonai szolgálatra nem hívható be az a hadköteles, aki 
büntetőeljárás hatálya alatt áll, vagy szabadságvesztését tölti 
(az eljárás befejezéséig, illetve a szabadságvesztés büntetés-vég
rehajtásának ideje alatt).

A büntetőeljárás hatálya alatt álló hadköteles a sorkatonai 
szolgálatra történő behívás vonatkozásában a 6/1976. (III. 31.) 
MT számú rendelet 40. § (2) bekezdése szerint minősül.

Az a hadköteles, aki sorköteles koron belül azért nem hív
ható be, mert büntetőeljárás hatálya alatt áll, a 4. pontban fog
laltak figyelembevételével, azt követően is sorkatonai szolgálatra 
kötelezett.

4. Fegyveres szolgálatra nem hívható be az a hadköteles:
a) akit állam elleni, háborús uszítás, továbbá a népek sza

badsága elleni bűncselekmény miatt 2 évre, vagy ennél hosszabb 
időtartamra jogerősen elítéltek, illetve, akit egyéb bűntett miatt 
legalább 3 évi, többszöri elítélés esetén összbüntetés útján 5 évi, 
vagy ennél hosszabb időtartamú szabadságvesztésre ítéltek, fel
téve, hogy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült;

b) aki a belügyi szerveknél a különösen veszélyes bűnözők 
nyilvántartásában szerepel.

5. A fegyver nélküli katonai szolgálatról külön jogszabály 
rendelkezik.

6. A hadkötelesek elbírálását behívhatóság és beosztható
ság szempontjából a megyei hadkiegészítési és területvédelmi 
(Budapest Fővárosi Hadkiegészítő), a katonai szolgálatot telje
sítők vonatkozásában a magasabbegység szintű katonai szervezet 
parancsnoka által létrehozott bizottság végzi.

7. Ezen utasítás végrehajtására a Magyar Néphadseregre 
vonatkozóan az MN vezérkari főnök, a Belügyminisztérium 
szerveire vonatkozóan a belügyminiszter illetékes helyettese in
tézkedjen.
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8. Ez az együttes utasítás kiadása napján lép hatályba, egy
idejűleg a honvédelmi miniszter és belügyminiszter 033/1965. 
számú parancsa hatályát veszti. Az utasítást az érintett állo
mánnyal ismertetni kell.

Czinege Lajos hadseregtábornok s. k.,
honvédelmi miniszter

Dr. Horváth István s. k.,
belügyminiszter
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MAGYAR NÉPHADSEREG 
VEZÉRKARI FŐNÖKE

Szigorúan titkos

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
VEZÉRKARI FŐNÖKÉNEK

0057 1980. számú

INTÉZKEDÉSE
a hadkötelesek behívhatóságának és beoszthatóságának 

elbírálásáról szóló 0022/1980. HM—BM számú 
együttes miniszteri utasítás végrehajtásáról

Budapest, 1980. november 27.

A honvédelmi miniszter és a belügyminiszter 0022/1980. 
számú együttes utasítás 7. pontjában kapott felhatalmazás alap
ján a hadkötelesek elbírálásának rendjét az alábbiak szerint sza
bályozom :

I .

Általános rendelkezések

1. A hadköteles állománynak behívhatóság és beoszthatóság 
szempontjából történő elbírálását a megyei hadkiegészítési és 
területvédelmi (Budapest Fővárosi Hadkiegészítő) parancsnok
ság (a továbbiakban: hadkiegészítési és területvédelmi parancs
nokság) a Belügyminisztérium illetékes szerveivel együttmű
ködve végzi.

A BM Határőrség meghatározott területeire besorozottakat 
a határőr magasabbegység parancsnokságok együttműködve az
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illetékes katonai elhárító szervekkel ismételten ellenőrzik és biz
tosítják, hogy oda alkalmatlanok ne kerüljenek behívásra.

2. Az elbírálás alapját a nyilvántartó lapon és az adatlapon 
rögzített, valamint a BM-szervek által megküldött adatok, to
vábbá a sorozó bizottságtól és egyéb forrásból származó infor
mációk képezik.

3. Az alapelbírálásra egyszer, általában a sorévfolyam kato
nai nyilvántartásba vételének évében — 18 éves korban — kerül 
sor. Az alapelbírálás során hozott döntés általában érvényben 
marad a hadkötelezettség tartama alatt. Indokolt esetben — a 
hadköteles körülményeiben bekövetkezett változás esetén — pót
elbírálás keretében megváltoztatható.

Az alapelbírálást, valamint a katonai szolgálatot nem tel
jesítő hadköteles pótelbírálását a hadkiegészítési és területvé
delmi parancsnok; katonai szolgálatot teljesítő hadköteles pótel
bírálását, a magasabbegység szintű katonai szervezet parancs
noka által létrehozott bizottság hajtja végre.

II.
Az elbíráláshoz szükséges adatok bekérésének 

és továbbításának rendje

4. A hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság a kato
nai nyilvántartásba vett hadkötelesek és közvetlen hozzátartozóik 
személyi adatait tartalmazó lyukszalag elkészítéséhez március 
1—31. között a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság részére 
munkaerőt (gépírót) biztosít. A lyukszalag elkészítéséhez egyide
jűleg a vezényelt gépíró rendelkezésére bocsátja a hadkötelesek 
által kitöltött adatlapokat.

A tartalékos hadkötelesek meghatározott körének a 21., 22. 
pontban foglaltak szerinti felülvizsgálata érdekében szükséges 
lyukszalag elkészítéséhez, a hadkiegészítési és területvédelmi 
parancsnokság április 1—15. között biztosít gépírót. A lyukszalag 
elkészítéséhez egyidejűleg a vezényelt gépíró rendelkezésére bo
csátja a hadkötelesek nyilvántartó lapjait.

A hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok az elhárító 
tiszttel együtt biztosítsa, hogy a fenti feladatra kijelölt gépíró 
megbízatása lehetőleg állandó jellegű legyen és a bizalmas beosz
tással szemben támasztott követelményeknek feleljen meg.

5. A hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok március 
20-ig az adatlapok két (fénymásolt) példányát járási, városi, me-
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gyei városi, fővárosi kerületi rendőrkapitányságonként abc-sor
rend szerinti bontásban, kísérőirattal küldje meg a megyei (buda
pesti) rendőrfőkapitánynak. Az adatlapok eredeti példánya a had
kiegészítési és területvédelmi parancsnokságon marad.

6. A Belügyminisztérium érintett szervei a hadkiegészítési 
és területvédelmi parancsnokság részére a hadkötelesek elbírá
lásához szükséges információkat május 25-ig az alábbiak szerint 
küldik meg:

a) a BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség Bűnügyi Nyilván
tartó Osztály (a továbbiakban: BNYO) a bűntettesek és veszélyes 
bűnözők nyilvántartásában szereplő hadkötelesek adatait;

b) a megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese (a 
hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság elhárító tisztje 
útján) az adatlapok egyik fénymásolt példányát. A kifogásolt 
hadkötelesekről az elhárító tiszt szóban tájékoztatja a 10. pont 
szerinti bizottságot. Az erre vonatkozó okmányok nem kerülnek 
a parancsnokság kezelésébe, azok további felhasználásra az elhá
rító tisztnél maradnak;

c) a megyei rendőrfőkapitány közbiztonsági helyettese az 
adatlapok másik fénymásolt példányát és a rendőri szervek jelen
téseit.

7. A sorozás alkalmával a sorozó bizottság elnöke az adat
lapon lévő fontosabb adatok egyeztetésén kívül, a hadkötelesről 
kialakult — az elbírálás érdekében szükségesnek tartott — véle
ményt (észrevételt) az adatlap megjegyzés rovatába bejegyzi. Az 
észrevételt a sorozó bizottság elnöke aláírja. A bejegyzésnél 
figyelembe kell venni a sorozó bizottság tagjainak negatív jel
legű észrevételeit, megállapításait.

Azon hadköteles esetében, akinél akár jogszabályba, akár 
abba nem ütköző, de erkölcsi, politikai, vagy környezeti okok 
miatt a 13. pontban meghatározott II. kategória szerinti döntés 
várható — a bizottsági ülést megelőzően — az iskola igazgató
jától, valamint a KISZ-szervezetétől, illetve a munkáltatótól 
véleményt kell kérni.

A hadkiegészítési és területvédelmi parancsnoksághoz soro
zási időszakon kívül érkező adatokat szintén az adatlapra kell 
rávezetni. A bejegyzést a nyilvántartó alosztály vezetője írja alá.

8. A BNYO azon hadkötelesről (priuszlapon) — 18—28 éves 
korig — az alapelbírálást követően, a hadkötelezettség tartama 
alatt folyamatosan ad tájékoztatást, aki időközben terhelő adat
tal nyilvántartásba kerül. Ezt követően a 4. pont második bekez
dése szerint készült lyukszalag alapján május 15-ig ad értesítést a
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hadkötelesek, illetőleg azok közvetlen hozzátartozói vonatkozásá
ban a rendelkezésre álló nyilvántartási adatokról.

Az állambiztonsági nyilvántartó — az elhárító tiszt útján 
szóban — a hadkötelesről, az alapelbírálást követően, a felmerülő 
adatokat a hadkötelezettség tartama alatt folyamatosan közli. Ez 
a kötelezettsége a közvetlen hozzátartozókra nem terjed ki.

A katonai szolgálatot teljesítő hadkötelesre vonatkozó ada
tokat (értesítést) a hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok
ság az érkezést követő 5 napon belül megküldi az állományille
tékes katonai szervezet parancsnokának.

9. A katonai szolgálatot teljesítő hadköteles beoszthatósá
gának felülbírálására az állományilletékes katonai szervezet pa
rancsnoksága javaslatot tesz a magasabbegység szintű katonai 
szervezethez az elbírálás megváltoztatására okot adó cselekmény 
(pozitív vagy negatív magatartás, információ) bekövetkezésekor.

III.
Az elbírálás végrehajtásának 
és nyilvántartásának rendje

10. A hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok, illetve a 
magasabbegység szintű katonai szervezet parancsnoka az elbírá
lásra bizottságot hoz létre.

a) Az alapelbírálást végző bizottság összetétele:
— elnöke: a hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok 

helyettese;
— tagjai: a hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság 

elhárító tisztje és a kiegészítési osztály vezetője.
b) A pótelbírálást végző bizottság összetétele katonai szol

gálatot nem teljesítő hadköteles vonatkozásában:
— elnöke: a hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok 

helyettese;
— tagjai: a hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság 

elhárító tisztje és a nyilvántartó osztály vezetője.
c) A pótelbírálást végző bizottság összetétele katonai szol

gálatot teljesítő hadköteles vonatkozásában:
— elnöke: a magasabbegység szintű katonai szervezet törzs

főnöke ;
— tagjai: a katonai szervezet elhárító tisztje és az M. kieg. 

alosztály vezetője.
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11. Az alapelbírálást végző bizottság az új sorévfolyamot az 
1. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével minden év 
június 30-ig bírálja el.

A 0022/ 1980. számú HM—BM együttes utasítás 3. pontja 
szerinti hadkötelesek elbírálását, egyéb negatív információ hiá
nyában csak a jogerős bírói ítélet alapján lehet végrehajtani.

A bizottság csak azzal a hadkötelessel foglalkozik, akiről bár
milyen forrásból negatív információ áll rendelkezésre. Ilyennek 
tekintendő a 7. pont alapján az adatlapra írt bejegyzés is.

12. A BNYO, a megyei állambiztonsági szerv, a katonai szer
vezet, illetve az igazságügyi szervek tájékoztatása (javaslata) stb. 
alapján a pótelbírálást végző bizottság indokolt esetben megvál
toztatja a hadköteles behívhatóságával és beoszthatóságával kap
csolatban hozott korábbi döntést. A bizottság a hadkötelesre vo
natkozó döntést az információ beérkezését követő harminc napon 
belül hozza meg.

A pótelbírálást végző bizottság a 8. pont szerinti informá
ciókkal tartalékos tiszt esetében nem foglalkozik. A tartalékos 
tisztekkel kapcsolatos eljárást külön szabályok állapítják meg.

13. Az elbírálás során a bizottság a következő döntéseket 
hozhatja és jelzéseket alkalmazhatja:

a) a hadköteles bármely katonai szervezethez be
hívásra kerülhet I

b) a hadköteles különleges katonai szervezethez és
a BM Határőrséghez (a továbbiakban: külön
leges katonai szervezet) nem hívható be II

c) a hadköteles fegyveres katonai szolgálatra nem
hívható be III

14. Az alapelbíráláskor hozott döntést a sorozási névjegyzék
(Ált/41. számú szabályzat 8. számú minta) megjegyzés rovatába 
a 13. pontban meghatározott jelöléssel kell bejegyezni. A bejegy
zést azon hadkötelesek esetében is meg kell tenni, akikkel a bi
zottság nem foglalkozik.

A 0022/1980. számú HM—BM együttes utasítás 3. pontja 
szerinti hadköteles esetében a megjegyzés rovatba a követke
zőt kell beírni: „büntetőeljárás hatálya alatt áll”.

Az elbírálás befejezése után a bizottság elnöke és tagjai a 
névjegyzéket aláírják.
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15. Az alapelbírálásra vonatkozó bizottsági döntést a meg
határozott jelöléssel (I, II, III) — bélyegzővel — a mutatólap 
hátoldalára be kell jegyezni. Ezt a bejegyzést a nyilvántartó 
alosztályvezető aláírással igazolja.

A II beoszthatósági jelzésűek mutatólapjáról másolatot kell 
felfektetni, azokat külön rendszerben kell tárolni. A mutatólap 
másolatokat a behívás tervezésének időszakában a nyilvántartó 
lapokkal együtt a kiegészítési osztálynak kell átadni.

A 14. pont második bekezdése szerinti hadkötelesek nyilván
tartó lapjának „Feljegyzések” rovatába, valamint a mutatólapra 
az ott meghatározott bejegyzést grafitceruzával kell alkalmazni. 
E bejegyzést a hadkötelesek elbírálását követően törölni (radí
rozni) kell.

16. Az utólagos információk alapján történt döntésről a 10. 
b)—c) pont szerinti bizottság jegyzőkönyvet készít.

A 10/b pont szerinti bizottságnak a korábbi elbírálástól 
eltérő döntését a mutatólapon elő kell jegyezni. A változás átve
zetésekor a régi bejegyzést tintával kell áthúzni úgy, hogy az 
olvasható maradjon és az újat a jegyzőkönyv gyűjtőszámával 
kell feltüntetni. A mutatólapon lévő bejegyzést oly módon tö
rölni, hogy az olvashatatlanná váljon, tilos!

A beoszthatóság megváltozása esetén mutatólap másolatot 
kell felfektetni, illetve a korábban készült másolatot meg kell 
semmisíteni.

A 10/c pont szerinti bizottság a korábbi elbírálástól eltérő 
döntés esetén, az előző bekezdés szerint jár el. A döntésről a 
mutatólap másolat egyidejű megküldésével (visszaküldésével) 
együtt értesíti az állományilletékes katonai szervezet parancs
nokságát.

17. A katonai szervezet parancsnoksága a megváltozott dön
tés alapján, indokolt esetben, saját hatáskörében intézkedik a 
katona, határőr (a továbbiakban: katona) más beosztásba helye
zésére, illetőleg a további teendőket (áthelyezés, leszerelés) ille
tően az arra jogosult elöljáró parancsnoksághoz tesz javaslatot.

18. Ha az utólag beszerzett információ alapján a 13/c pont 
szerinti döntésre kerül sor, a magasabbegység szintű katonai 
szervezet parancsnoka leszerelési javaslatát a vezérkari főnök
höz, illetőleg a BM Határőrség országos parancsnokához ter
jessze fel.
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IV .

Katonai szolgálatra bevonulókra vonatkozó 
információk átadása, azok kezelése

19. A bevonuló hadkötelesekről a Belügyminisztérium szer
vei által adott 6. a)—c) pont, 7. pont második bekezdése, illetőleg 
a 8. pont szerinti információkat, a 15. pont második bekezdése 
szerinti mutatólap másolatot, valamint azoknak a hadkötelesek
nek az adatlapját, amelyekben negatív jellegű adatok vannak (pl. 
büntetett előélet, nem szocialista országokban élő személyekkel 
fennálló kapcsolat, a megjegyzés rovatban levő bejegyzés stb.) a 
bevonuláskor a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványhoz csa
tolva zárt borítékban (a parancsnok s. k. felbontására jelöléssel), 
az átvevő útján, ha az nem érkezik, 5 napon belül titkos külde
ményként meg kell küldeni az állományilletékes katonai szerve
zet parancsnokának.

20. A 19. pont szerint megküldött okmányokat az állomány
illetékes katonai szervezet törzsfőnöke (ahol ilyen nincs, a pa
rancsnok helyettese) tárolja. Azokba csak az arra illetékesek 
tekinthetnek be. A katonai szervezet parancsnoka (törzsfőnöke) 
gondoskodjék arról, hogy ezen okmányok tartalmáról a parancs
nok politikai helyettese, az egységszintű katonai szervezet párt
vezetőségének és KISZ-bizottságának titkára, továbbá az alegy
ség- (szakasz-) szintig a parancsnoki állomány a szükséges mér
tékig tudomást szerezzen, ha a beosztásokat (funkciókat) hivatásos 
vagy továbbszolgáló tisztek (tiszthelyettesek) töltik be.

A katona áthelyezése esetén ezen okmányokat az új állo
mányilletékes katonai szervezetnek titkos küldeményként, pa
rancsnok s. k. felbontására kell megküldeni.

A sorkatona leszerelésekor a katonai szervezet a hadköteles 
okmányait, az előző bekezdés szerinti kezeléssel, visszaküldi a 
hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokságnak. A hadki
egészítési és területvédelmi parancsnokság a visszaküldött mu
tatólap másolat adatait pontosítja az eredeti példánnyal. Az 
esetleges változást átvezeti és azt követően a mutatólap máso
latot jegyzőkönyvileg megsemmisíti.

V.
Tartalékos hadkötelesek felülvizsgálata

21. A különleges katonai szervezethez nem behívható, vala
mint a különleges katonai szervezetekhez lebiztosított hadköte-
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les állományt behívhatóság és beoszthatóság szempontjából 
5 évenként a 4. pont második bekezdésében és a 8. pontban meg
határozott rend szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot első 
ízben a hadköteles 30., utoljára a 45. életévében kell ütemezni.

22. A felülvizsgálat keretében a pótelbírálást végző bizott
ság a BM-szervektől érkezett információkat, a hadköteles nyil
vántartó lapjára történt feljegyzéseket, valamint egyéb forrás
ból rendelkezésre álló és beszerzett adatokat értékeli. A vizsgá
latot a bizottság december 31-ig fejezi be. A vizsgálat keretében 
a III. fejezetben meghatározottakat kell értelemszerűen alkal
mazni.

VI.
Egyéb rendelkezések

23. Különleges katonai szervezethez, valamint tartalékos 
tiszti kiképzésre az I elbírálású hadkötelesek közül a politikailag 
és erkölcsileg a legszilárdabbakat kell behívni.

A repülő mérnök-műszaki katonai szolgálathoz és a BM Ha
tárőrséghez nem osztható (hívható) be, olyan I elbírálású had
köteles, aki korábban büntetve volt.

24. A nem különleges katonai szervezeteknél a fontosabb 
beosztásba helyezés kérdésében a parancsnok olyan katona ese
tében, aki II jelzésű és megfelelő információ nem áll rendelke
zésére, az elhárító tiszt véleménye alapján dönt.

25. A különleges katonai szervezetek körét a BM III/IV. cso
portfőnökkel egyeztetve az MNVKF hadműveleti helyettese, cso
portfőnök határozza meg.

26. A fegyveres katonai szolgálatra be nem hívhatónak minő
sített hadköteles katonai szolgálatra történő igénybevételére 
külön rendelkezések alapján kerül sor.

27. A vallási szekta tagok sorkatonai szolgálatát külön sza
bályok állapítják meg.

28. A bármilyen jellegű és tartalmú tartalékos tiszti kikép
zésre, valamint a tartalékos katonai szolgálatra bevonuló hadkö
telesekre a jelen intézkedés rendelkezéseit és a mellékletben 
meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell.

Ez az intézkedés a katonai főiskolára, tiszthelyettesi isko
lára, illetve a HM-ösztöndíjra jelentkezett hadkötelesek megbíz
hatóságának elbírálására nem alkalmazható. Ezek elbírálásának 
rendjét külön szabályok állapítják meg.
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29. A hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság az 
alapelbírálás eredményét (I, II, III) csoportba soroltak létszámát 
és arányát (július 5-ig) írásban jelenti az MNVK M. és Hadkiegé-

 szítési Csoportfőnökségre.
30. A sorköteles korú hadkötelesek azon sorozási névjegy

zékeit, amelyeken a bizottság döntése szerepel (13. pont), az adat
lapok eredeti példányát, a BM- és más szervektől érkezett infor
mációkat a sorköteles kor végéig (23., illetve 28. év) meg kell 
őrizni. Ezeket a sorköteles korból való kilépéskor a III jelzésű 
hadkötelesekről felfektetett névjegyzék elkészítését követően, a 
fénymásolt adatlapokat pedig, közvetlenül a sorévfolyam elbí
rálása után kell megsemmisíteni.

31. A tartalékos hadkötelesekre vonatkozó, hadkiegészítési 
és területvédelmi parancsnokságra érkező információkat az elbí
rálás után meg kell semmisíteni.

32. A sorköteles állomány elbírálásával kapcsolatos bizott
sági ülésről készült jegyzőkönyvet évfolyamonként, a tartalékos 
hadkötelesek elbírálásáról készült jegyzőkönyvet pedig együtte
sen gyűjtőben kell tárolni.

A sorévfolyam gyűjtőjét a sorköteles korból való kilépés
kor, a tartalékos hadkötelesek gyűjtőjét pedig év végén kell 
megsemmisíteni.

33. A 05/1969. számú VKF-utasítás alapján hozott döntés a 
tartalékos hadkötelesek vonatkozásában a következő felülvizsgá
latig (21—22. pont) hatályban marad. A sorköteleseket a 0022/ 
1980. HM—BM számú együttes utasítás 4. pontjában, vala
mint az 1. számú mellékletben felsorolt szempontok szerint 
meg kell vizsgálni és indokolt esetben a besorolásukat meg kell 
változtatni. Az ezzel összefüggő tevékenységet az intézkedés 
hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül végre kell hajtani.

34. Ez az intézkedés a kihirdetés napján lép hatályba. Egy
idejűleg a 05/1969. számú VKF-utasítás hatályát veszti.

35. Az intézkedést az érintett állománnyal ismertetni kell.

Oláh István vezérezredes s. k.,
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M elléklet a 0057/1980. szám ú M NVKF-intézkedéshez

SZEMPONTOK AZ ELBÍRÁLÁSHOZ

1. Katonai szolgálatra nem hívható be az a hadköteles, aki 
büntetőeljárás alatt áll, vagy szabadságvesztését tölti (az eljárás 
befejezéséig, illetve a szabadságvesztés büntetés végrehajtásá
nak ideje alatt).

2. Fegyveres szolgálatra nem hívható be az a hadköteles:
a) akit állam elleni, háborús uszítás, továbbá népek sza

badsága elleni bűncselekmény miatt 2 évre, vagy ennél hosszabb 
időtartamra jogerősen elítéltek, illetve akit egyéb bűntett miatt 
3 évi, többszöri elítélés esetén összbüntetés útján 5 évi, vagy en
nél hosszabb időtartamú szabadságvesztésre ítéltek, feltéve, hogy 
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

b) aki a belügyi szerveknél a különösen veszélyes bűnözők 
nyilvántartásában szerepel.

3. Különleges katonai szervezethez és tartalékos tisztkép
zésre nem hívható be az a hadköteles, aki elsősorban a saját vagy 
közvetlen hozzátartozója bűncselekménye, tevékenysége, vagy 
magatartása miatt arra alkalmatlan:

a) akit a Büntető Törvénykönyvben meghatározott állam el
leni, az emberiség elleni bűncselekmény, államtitoksértés, köz
veszély okozás, terrorcselekmény, légi jármű hatalombakerítése, 
rablás, élet elleni bűncselekmények valamelyikéért jogerősen 
elítélték, függetlenül attól, hogy mentesült-e a hátrányos jogkö
vetkezmények alól;

b) akit egyéb szándékos bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen elítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesül;

c) aki az állambiztonsági operatív alap- vagy kutató-nyil
vántartásban szerepel;

d) aki a felszabadulás óta jogellenesen elhagyta az országot 
és a bűncselekmény elkövetése után kegyelemben (amnesztiá
ban) részesülve hazatért;

e) aki az idegenlégióban, vagy valamely nem szocialista 
állam hadseregében szolgálatot teljesített;
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f) aki papnövendék, vallási szekta, vagy cionista mozgalom 
vezetője, illetve tagja;

g) aki magánjelleggel nem szocialista ország külképviseletei
hez rendszeresen bejár, ezen országok más szervével, állampol
gárával, oda kitelepült, vagy jogellenesen ott-tartózkodó magyar 
állampolgárral aktív, rendszeres kapcsolatot tart;

h) aki veszélyeztetett környezetben él, antiszociális beállí
tottságú, vagy rendőrhatósági kényszerintézkedés hatálya alatt 
áll.

4. A BM Határőrség nyugati és déli határőr kerületeihez a 
fentieken kívül nem hívhatók be:

a) akiknek közvetlen hozzátartozóit, barátait tiltott határ- 
átlépés miatt eljárás alá vonták, vagy velük szemben rendőrha
tósági intézkedéseket alkalmaztak, illetve a határőrizetre veszé
lyes elemeknek minősülnek;

b) akiknek előéletük, neveltetésük, összkörülményeik követ
keztében laza a családhoz való kötődésük, züllött, italozó munka
kerülő életmódot folytattak, magatartásukra a meggondolatlan
ság, felelőtlenség jellemző.

5. Az összes körülményt figyelembe véve, egyéni elbírálás 
alapján a kizáró okokat nem kell alkalmazni azon pozitív maga
tartású hadköteles esetében:

a) aki a 3/g pont hatálya alá tartozik;
b) akinek közvetlen hozzátartozója bizonyította a Magyar 

Népköztársaság iránti hűségét és saját maga a kizáró ok bekövet
kezésében nem hatott közre.

Egyes fogalmak értelmezése

a) Büntetőeljárás hatálya alatt áll az a bűncselekmény elkö
vetésével alaposan gyanúsítható személy, aki ellen a nyomozó 
hatóság nyomozást, illetve halaszthatatlan nyomozati cselek
ményt folytat, a nyomozás (halaszthatatlan nyomozati cselek
mény) elrendelésétől a nyomozást megszüntető határozat, vagy a 
jogerős bírói ítélet meghozataláig.

b) Különösen veszélyes bűnözők nyilvántartásában szerepel, 
aki mind a személyét, mind az elkövetett cselekményét (szándé
kos bűncselekmény) tekintve, szocialista társadalmi rendünkre 
jelenleg is veszélyt jelent és nem adja jelét javulásának.

c) Veszélyeztetett környezetben lévőnek kell tekinteni azt a 
hadkötelest, akinek a szellemi fejlődését, helyes életvitelének
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kialakítását, valamint a katonai közösségbe való beilleszkedését, 
öröklött, vagy szerzett szervi károsodások, környezeti ártalmak 
(szülők büntetett előélete, alkoholizmus), illetve a rossz személyi 
kapcsolatainak (baráti kör) kialakítása akadályozza.

d) Közvetlen hozzátartozó: a szülő (az örökbefogadó és ne
velő szülő is), gyermek (az örökbefogadott és a nevelt gyermek 
is) a testvér, a házastárs és az élettárs.

e) A mentesítés folytán az elítélt mentesül azon hátrányos 
következmények alól, amelyeket az elítéléshez jogszabály fűz. A 
mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő és nem tar
tozik számot adni olyan elítéltetéséről, amelyre nézve mentesí
tésben részesült.

f) Aktív, rendszeres kapcsolat: aki maga, vagy közvetlen 
hozzátartozója, személyes ismerőse, vagy levél útján, továbbá 
más formában tart folyamatos kapcsolatot.

Készült: 1 példányban 
Sokszorosítva: 1000 példányban  
Egy példány: 8 lap 
Itsz: 0502 
Snsz: 23/ 575
Kapják: a 0057/1980. számú MNVKF-intézkedés elosztója szerint:
Kapják:

2. típuselosztó szerint: 1—40. fsz. (1. fsz. 3 pld.; 3. fsz. 4 pld.; 9. fsz.
10 pld.)

3. típuselosztó szerint: 5—17. fsz.
4. típuselosztó szerint: 2—4., 7., 9., 10—31. a), c), d), 32—40. fsz. (2. fsz.

20 pld.; 11—30. fsz. 5 pld.)
5. típuselosztó szerint: 12—14., 18., 20—22., 27—29., 32., 35—48., 51—

56. fsz.
6. típuselosztó szerint: 2., 3., 5., 6., 16., 17., 26., 31. fsz.
7. típuselosztó szerint: 1—5. fsz.
9. típuselosztó szerint: 1—8. fsz.

12. típuselosztó szerint: 1—38. fsz.
13. típuselosztó szerint: 1—64., 66—71. fsz.
14. típuselosztó szerint: 1—29. fsz.
15. típuselosztó szerint: 1—9. fsz.
16. típuselosztó szerint: 1—17., 17. a)—d), 18—24., 26—56. fsz.
18. típuselosztó szerint: 1—67. fsz.
19. típuselosztó szerint: 1—6. fsz.
20. típuselosztó szerint: 22. fsz. 1-1 pld.
BM: 330 pld.
Tartalék: 134 pld.
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2. sz. m elléklet

Á T A D Á S I  J E G Y Z É K

Feljegyzések  vélemények
Fsz. Név, szül. év, anyja neve Mutatólap Adatlap BM

szervtől
munkál
tatótól

taninté
zettől

egyéb in
formáció

Megjegyzés

, 19......  év ....................................  hó ..........  nap.

parancsnok
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