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A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
törvényerejű rendelete 
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Az a körülmény, hogy nagymennyiségfi lőfegyver van ellenforradalmi 

elemek, hivatásos bűnözők, felelőtlen zavartkeltök és fegyvertartásra nem jogo
sult mis személyek birtokában, akadályozza a rend helyreállítását és veszélyez
teti az állampolgárok személyi, valamint vagyoni biztonságát. Népköztársa
ságunk ellenségei fegyverek birtokában gyilkosságok elkövetésétől sem riadnak 
vissza, és megíélemlitík azokat a becsületes dolgozókat, akik békés alkotó 
munkájukkal egész népűnk érdekeit kívánják szolgálni. A becsületes dolgozók 
ioggal követelnek hathatós intézkedéseket ennek a tűrhetetlen állapotnak meg
szűntetése érdekében. Ennek megfelelően a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 
alábblakat rendeli. 
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A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a rög tön bírás

kodást 1956- évi december 11. napjának 18 órájától 
kezdődő hatállyal az egész ország területére az alábbi 
bűntettek tekintetében elrendeli. 

Gyilkosság, szándékos emberölés, gyújtogatás, 
rablás (fosztogatás), közérdekű Szemek, vagy a közös
ségi élet szükségletének ellátását szolgála üzemek 
szándékos megrongálásával elkövetett bűntett (B. H- O. 
73. és a B. H. Ö. 172.), ezeknek a bűntetteknek kísér
lete, lőfegyver, lőszer, robbanó* szerek, illetőleg rob
banó onyag engedély nélküli tartása. 

II. § 
1. Azok, akik lőfegyvert, (lőszert, robbanó anya

gokat stb.) engedély nélkül tartanak birtokukban, azt 
1956. évi december hó 11. napjának 18 órájáig kötele
sek a fegyveres karhatalom bármely szervénél beszol
gáltatni. 

2. Azok, akik a jelen törvényerejű rendelet kihir
detése és a hőszolgáltatási határidő kozötf fegyverüket 
stb.-t beszolgáltatják, fegyverrejtegetés cfmén nem 
büntethetők. • 

•II. § 
1. Az I. §-ban meghatározott bűntettek elköveté

sére létesült szövetség és az ezekre irányuló szervez
kedés is rögtönítélő bírósági eljárás alá esik. 
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Z. Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy 
más személy lőfegyvert (lőszert stb.) engedély nélkül 
tart birtokában és azt a hatáságnak, mihelyt lehetsé
ges, nem jelenti be, bűntettet követ el és rögtönbírás-
kodás alá esik. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az 
1950. évi 2. törvény (B. T. A.) 29. §.a szerinti hozzá
tartozókra. 

IV. § 
1. A rögtönbíráskodás kihirdetéséről a 

kormány gondoskodik; a kihirdetés sajtó, rádió 
és falragasz útján is történhetik. 

2. A rögtön bíráskodási eljárás a katonai 
bírósug hatáskörébe tartozik; a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa más rögtönitélő tanácsok kije
lölése iránt is tehet intézkedést. 

8. A rögtön bíráskodás részletes. szabályai-
nak megállapítására a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa a Kormányt felhatalmazza. 

4. A fegyveres gyár- és üzemőrségek fegy
ver tartásának módját külön törvényerejűi 
rendelet szabályozza. 

V. § 

A Jelen törvényerejű rendelet kihirdetésé
nek napján lép hatályba. 

Budapest, 1956. december 9. 


