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Belső használatra 1

i
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 
1 0 /1979. számú

U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium nyomozó hatóságainak hatásköréről és

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény /to
vábbiakban: Btk./ megalkotása alapján a Belügyminisztérium 
nyomozó hatóságai hatáskörének és illetékességének szabá
lyozására a legfcbb ügyésszel egyetértésben kiadom az alábbi

1. A Belügyminisztérium nyomozó hatóságainak hatáskörébe 
tartozik a Btk.-ban meghatározott valamennyi bűncselek
mény nyomozása azok kivételével, melyeket külön jogsza
bály más nyomozó hatóság hatáskörébe utal.

2. A Belügyminisztérium nyomozó hatóságai: 

a/ A központi nyomozó hatóságok

ban: BM Vizsgálati Osztály/;

- a Belügyminisztérium Országos Rendőr-főkapitányság 
/továbbiakban: BM ORFK/ Bűnüldözési, Népgazdasági és

illetékességéről
-n

bi

u t a s i t á s t :

a Belügyminisztérium Vizsgálati Osztálya /továbbiak-
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Társadalmi Tulajdonvédelmi, Vizsgálati /továbbiak
ban: bünügyi/ Osztályai;

A BM ORFK Közlekedési Osztálya, 

b/ A területi nyomozó hatóságok

- A megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok bűnügyi 
osztályai;

- A Budapesti Rendőr-főkapitányság Fiatalkorú és Gyer
mekvédelmi Osztálya;

- A megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok állambiz
tonsági vizsgálati alosztályai;

- A Dunai Vizirendészeti Kapitányság /Budapest/;
- Járási rendőrkapitányságok, városi- és járási rendőr- 
kapitányságok, városi /kerületi/ rendőrkapitányságok 
bünügyi osztályai.

c/ A közlekedési - területi - nyomozó hatóságok

- A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészete;
- A megyei rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és köz
lekedési osztályai;

- A járási rendőrkapitányságok, városi és járási rendőr- 
kapitányságok, városi rendőrkapitányságok közbiztonsági 
és közlekedési osztályai.

3. A közlekedési nyomozó hatóságok hatáskörébe tartoznak azok
'isa nem közlekedési bűncselekmények, melyeket a közúti közle

kedés rendjére vonatkozó szabályok megszegésével követtek el.

4. A nyomozó hatóságok hatáskörébe tartozó bűncselekményeket a 
Btk. §-ainak sorrendjében az utasítás 1-6. számú mellékletei
tartalmazzák.
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A budapesti kerületi rendőrkapitányságok, a járási rendőr- 
kapitányságok, a városi- és járási rendőrkapitányságok, vá
rosi rendőrkapitányságok bünügyi osztályainak hatásköre a 
mellékletekben fel nem sorolt bűncselekményekre terjed ki.

5* A BM Vizsgálati Osztálya folytatja le a nyomozást más nyo
mozó hatóságok hatáskörébe utalt ügyekben is, ha a bűncse
lekmény az állam biztonságát sérti, vagy veszélyezteti. Az 
ügyek átadásának rendjét az illetékes miniszterhelyettesek 
intézkedésben szabályozzák.

A BM Vizsgálati Osztály hatáskörét a katonai büntető eljá
rás hatálya alá tartozó személyek által elkövetett egyes 
bűncselekményekben külön jogszabály állapitja meg.

6. A rendőr-í&apitányságok vezetői az állambiztonsági alosz
tályok hatáskörébe utalt bűncselekmények nyomozásával a 
bünügyi osztályokat is megbizhatják.

7. A BM ORFK bünügyi osztályainak és Közlekedési Osztályának 
hatáskörébe tartoznak azok az ügyek, amelyek nyomozását a 
miniszter, államtitkár, az illetékes miniszterhelyettes, 
az ORFK vezető bünügyi vagy közbiztonsági és közlekedési 
helyettesei oda utalják.

8. A rendőr-főkapitányságok bünügyi osztályai, illetve a ren
dőrkapitányságok alosztályai közötti ügymegosztást a főka
pitányságok vezetői határozzák meg.

9. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Fiatalkorú és Gyermekvé
delmi Osztályának hatáskörébe - az illetékességi szabályok 
figyelembevételével - azok a bűncselekmények tartoznak, ame
lyek elkövetői
- fiatalkorúak;
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- fiatalkorúak és felnő ttkoruak, ha az elkövetés meg
szervezésében, illetve végrehajtásában a fiatalkorú
ak szerepe vagy száma meghatározó.

10. A hatékonyabb bűnüldözés érdekében a közbiztonsági mi
niszterhelyettes elrendelheti, hogy egyes bűncselekmény- 
kategóriákat - ideiglenes jelleggel - főkapitánysági ha
táskörbe vonjanak.

11. A körzeti megbízottak folytatnak nyomozást a járási ren
dőrkapitányságok, a városi- és járási rendőrkapitánysá
gok, a városi rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó 
ügyekben, melyeknél a cselekmény társadalomra veszélyes
sége viszonylag csekély tényállása és jogi megitélése egy
szerű, felderítése és bizonyítása figyelembe véve a KMB 
felkészültségét és körülményeit helyileg megoldható. 
Körzeti Megbízotti Szabályzat 77. pont./

Körzeti megbízottak nem folytathatnak nyomozást:

- Budapesten, megyeszékhelyi és kiemelt városok /Ózd, 
Dunaújváros, Sopron, Nagykanizsa, Vác, Siófok/ állam-

igazgatási területén. / Körzeti Megbízotti Szabály
zat 78. pont./;

- fiatalkorú gyanúsítottak ügyeiben;
- nem magyar állampolgárok ellen indított ügyekben;
- azokban az ügyekben, amelyekben őrizetbevétel, előzetes 
letartóztatás, lakhelyelhagyási tilalom elrendelése vá
lik szükségessé.

A körzeti megbízottak hatáskörébe tartozó ügyekről a ren
dőrkapitányság vezetője dönt.
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12. Felettes szerv vezetője indokolt esetben elrendelheti al
sóbb szerv hatáskörébe tartozó ügynek magasabb szervhez, 
illetve alsóbb szerv hatáskörébe tartozó ügynek azonos 
szervhez történő átadását.

A nyomozó hatóság tagjainak kizárására a Be* 38. §-át kell 
alkalmazni.

13* Hatásköri, illetékességi összeütközés esetén a felettes 
rendőri szerv vezetője dönt, hogy melyik szerv folytasson 
nyomozást az adott ügyben*

14* Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok bünügyi osztá
lyainak vezetői közvetlenül is átvehetnek nyomozásra ha
táskörükbe, vagy alsóbb szervek hatáskörébe tartozó bűnü
gyeket az eljárás bármely szakában*

15* Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok bünügyi osztá
lyainak vezetői a hatáskörükbe tartozó ügyek nyomozásával 
alsóbb szerveket csak a főkapitány közbiztonsági /bünügyi/ 
helyettesének engedélyével bizhatnak meg* Ennek gyakorlá
sára a megyei bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben csak 
kivételesen kerülhet sor*

A megyei /budapesti/ bünügyi osztályok vezetői alsóbb szer
vek által hozzájuk felterjesztett, hatáskörükbe tartozó 
ügyek átvételét is csak főkapitány-helyettesi engedéllyel 
tagadhatják meg.

16* Büntető eljárás lefolytatására az a nyomozó hatóság ille
tékes

a/ amelynek területén a bűncselekményt elkövették;
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b/ amelyik az ügyben korábban intézkedett /megelőzés/, ha 
a gyanúsított több nyomozó hatóság illetékessége alá 
tartozó bűncselekményt követett el, vagy az elkövetés 
helye nem állapítható meg*

Ha a gyanúsított a bűncselekményt a Magyar Népköztársaság 
határain kivül követte el és az eljárást távollétében foly
tatják, az a nyomozó hatóság illetékes, melynek területén 
a gyanúsított utoljára lakott, vagy tartózkodott*

A vasút területén /álló szerelvényen, pályaudvaron, stb./ 
elkövetett zsebtolvajlás és csomaglopás nyomozása a terü
letileg illetékes rendőrkapitányság feladata*

A mozgó szerelvényen elkövetett zsebtolvajlás és csomaglo
pás nyomozására - a közigazgatási határokra való tekintet 
nélkül - az a rendőri szerv illetékes, amelynél a feljelen
tést megtették*

Ittas járművezetés /Btk* 188* § /l/ bekezdés/ és járműve
zetés tiltott átengedése /Btk* 189. § /l/ bekezdés/ alap
eseteiben eljárásra az elkövető lakhelye szerinti rendőri 
szerv illetékes, kivéve, ha a nyomozás lefolytatása az el
követés helyén célszerűbb*

Körzeti megbízott illetékessége a körzetében elkövetett 
bűncselekményekre terjed ki*

17* A hatáskörbe, illetékesség alá nem tartozó bűnügyeket köz
vetlenül kell megküldeni, felterjeszteni a hatáskörrel, il
letékességgel rendelkező bünügyi szervhez.

18* A nyomozó hatóság hatáskörét és illetékességét hivatalból 
vizsgálja.
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A hatáskör feltételeinek nyomozás közbeni megváltozása 
esetén felajánlhatja az ügyet átvételre a hatáskörrel 
rendelkező nyomozó hatóságnak*
A felajánlás eredménytelensége esetén a felettes szerv 
vezetője - az ügy összes körülményeinek mérlegelése alap
ján - dönt abban a kérdésben, hogy melyik nyomozó hatóság 
folytassa az ügy nyomozását*

19* Halaszthatatlan nyomozási cselekményeket hatáskörbe, il
letékesség alá nem tartozó ügyekben is teljesíteni kell*

Körzeti megbízottak halaszthatatlan nyomozási cselekménye
ket - őrizetbevétel kivételével - foganatosithatnak*

Halaszthatatlan nyomozási cselekmények elvégzése után az 
ügyet haladéktalanul át kell adni a hatáskörrel, illeté
kességgel rendelkező nyomozó hatóságnak*

20* Amennyiben a nyomozást az ügyész rendeli el, a nyomozás 
teljesítésével a jelen utasitás szerint hatáskörrel ren
delkező rendőri nyomozó hatóságot bizza meg* /: 7/1979* 
Legf.Ü* számú Utasitás 15. § /3/ bekezdés*/ A megyei fő
ügyész kivételesen indokolt esetben e hatásköri rendelke
zésektől eltérően a nyomozással a megyei rendőr-főkapitány- 
ságot is megbízhatja, amely azt köteles lefolytatni*

21* Ez az utasitás 1979. julius 1-én lép hatályba. Ezzel egy
idejűleg a 02/1972* számú /III* 28*/ miniszterhelyettesi 
parancs, valamint a 07/1972* számú /III* 31*/ miniszter
helyettesi utasitás 3« pontja hatályát veszti. Az utasí
tást az érintett állomány részére oktatni kell.

Készült: 5o pld.
Kapják: elosztó szerint ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/10/1979 /7



1# számú melléklet

139. §.
140. §.

141. §•
142. §. 

143. §. 
144* §•
145. §.
146. §.
147. §. 
150. §.

151. §.

A BM Vizsgálati Osztály hatáskörébe 
tartozó bűncselekmények

BTK. X. Fejezet 

Az állam elleni bűncselekmények

Összeesküvés büntette

Lázadás büntette

Kártevés büntette

Rombolás büntette

Merénylet büntette

Hazaárulás büntette

Hűtlenség büntette

Az ellenség támogatásának büntette

Kémkedés büntette

Összeesküvés /lázadás, kártevés, rombolás, me
rénylet, hazaárulás, hűtlenség, ellenség támo
gatása, kémkedés/ feljelentése elmulasztásának 
büntette

Más szocialista állam elleni bűncselekmények

BTK.XI. Fejezet 
Az emberiség elleni bűncselekmények
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BTK. XV. Fejezet

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisz
tasága elleni bűncselekmények

II. Cim
A rendészeti bűncselekmények

217. §• /4/ bek. Légi jármüvei elkövetett tiltott határát
lépés büntette

III.Cim
Az államtitok és a szolgálati titok megsértése

221. §. Államtitoksértés büntette, vétsége

222. §. Szolgálati titoksértés vétsége, büntette

223. §• Államtitoksértés feljelentése elmulasztá
sának vétsége

VI. Cim
*Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

244. §♦ A mellékletben felsorolt bűncselekmények
ben elkövetett bűnpártolás büntette

BTK. XVI. Fejezet 

A közrend elleni bűncselekmények

I. Cim

261. §. Terror cselekménnyel elkövetett bűntett

262. §. Légijármű hatalomba kerítésének büntette
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2. számú melléklet

Megyei Rendór-fókapitányságok bünügyi osztályainak hatáskörébe
tartozó bűncselekmények

BTK. XII. Fejezet 

A személy elleni bűncselekmények

166. §. Emberölés büntette, vétsége

167. §• Erős felindulásban elkövetett emberölés
büntette

163. §. Öngyilkosságban közreműködés büntette

169. §. /5/ bek. Halált okozó magzatelhajtás büntette

170. §. /5/ bek. Életveszélyt /halált/ okozó testi sértés
büntette

171. §• /2/ bek. Maradandó fogyatékosságot /súlyos egészség-
romlást, tömegszerencsétlenséget/ halált, 
több ember halálát /halálos tömegszerencsét
lenséget/ okozó foglalkozás körében elköve
tett gondatlan veszélyeztetés vétsége

/3/ bek. Maradandó fogyatékosságot /súlyos egészség- 
romlást, tömegszerencsétlenséget/ halált, 
több ember halálát,/halálos tömegszerencsét
lenséget/ okozó foglalkozás körében elköve
tett szándékos veszélyeztetés büntette

172. §. /2/ bek. Segitségnyujtás halált okozó elmulasztásá
nak büntette

184. §. /2/ bek. Súlyos testi sértést, maradandó fogyatékossá
got /súlyos egészségromlást, tömegszerencsét
lenséget/ halált, halálos tömegszerencsétlen
séget okozó, a közlekedés biztonsága elleni 
bűntett

+ Ha a közúti közlekedési szabályok megszegésével követik el a 
bűncselekményt, a közlekedési szerv jár el
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185* §• /2/ bek. A vasúti /légi, vizi/ közlekedés súlyos tes
ti sértést, maradandó fogyatékosságot /sú
lyos egészségromlást, tömegszerencsétlenséget/ 
halált, halálos tömegszerencsétlenséget okozó 
veszélyeztetésnek büntette

/3/ bek. A vasúti /légi, vizi/ közlekedés maradandó
fogyatékosságot /súlyos egészségromlást, tö
megszerencsétlenséget/, halált, halálos tömeg
szerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyez
tetésének vétsége

BTK XIV. Fejezet

A házasság* a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűn
cselekmények

197. §• /2/ bek. Nevelés /felügyelet, gondozás, gyógykezelés/
alatt álló személy sérelmére elkövetett, töb
bek által elkövetett erőszakos közösülés bün
tette

198. §. /2/ bek. Nevelés /felügyelet, gondozás, gyógykezelés/
alatt álló személy sérelmére elkövetett sze
mérem elleni erőszak büntette

200. §. /2/ bek. Nevelés /felügyelet, gondozás, gyógykezelés/
alatt álló személy sérelmére elkövetett ter
mészet elleni erőszakos fajtalanság büntette

201. §. /3/ bek. Hozzátartozó /nevelés, felügyelet, gondozás,
gyógykezelés alatt álló személy/ sérelmére, 
hozzátartozó sérelmére eredménytelen rábírás
sal elkövetett megrontás büntette
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202. §. /3/ bek. Hozzátartozó/nevelés, felügyelet, gondozás,
gyógykezelés alatt álló személy/ rábírásá
val más érdekében; hozzátartozó eredményte
len rábírásával más érdekében elkövetett meg
rontás büntette

BTK. XT. Fejezet

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tiszta
sága elleni bűncselekmények

211# §• A választás rendje elleni bűntett

218. §. Embercsempészés büntette

219. §• Tiltott határátlépés /embercsempészés, kül
földre szökés/ feljelentése elmulasztásának 
vétsége

244. §. /3/ bek. b/ pont Hivatalos személy által elkövetett
bűnpártolás büntette

250-255* §§• Vesztegetés büntette, vétsége

256. §. Befolyással üzérkedés büntette, vétsége

BTK. XVI. Fejezet

A közrend elleni bűncselekmények

259. §• Közveszélyokozás büntette

260. §. Közérdekű üzem működése megzavarásának
büntette

278. §. Statisztikai vétség
282. §. Kábítószerrel visszaélés büntette
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BTK. XVII. Fejezet 

A gazdasági bűncselekmények

287. §• Gazdálkodási kötelesség megszegésének
vétsége, büntette

288. §. Népgazdasági szerv megtévesztésének
vétsége, büntette

289. §• Gazdasági ellenőrzés meghiúsításának
vétsége

290. §• Beruházási fegyelem megsértésének vét
sége, büntette

291* §• Pénzügyi fegyelem megsértésének vétsé
ge, büntette

292-293* §§• Rossz minőségű termék forgalomba hozata
lának büntette, vétsége

295. §• Minőség hamis tanúsításának büntette,
vétsége

296. §. Hamis termékjelzés büntette

297. §. Jogosulatlan külkereskedelmi tevékenység
vétsége, büntette

298. §. EngecSLy nélküli külkereskedelmi tevékeny
ség vétsége, büntette

299. §• /2/ bek. Üzérkedés büntette

/3/ bek. Népgazdasági hátrányt okozó üzérkedés 
büntette

301. §. Árdrágítás vétsége, büntette
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303* §• Közellátás veszélyeztetésének vétsége,
"büntette

304* §• Pénzhamisitás büntette, vétsége

306. §. Hamis pénz kiadásának vétsége, büntette

307» §• Bélyeghamisitás büntette, vétsége
+
309. §. /2/-/5/ bek. Devizagazdálkodás jelentős értékre /üz

let szerűen vagy bűnszövetségben nagyobb ér
tékre/, különösen nagy értékre /üzletszerűen 
vagy bűnszövetségben jelentős értékre/ elkö
vetett megsértésének büntette; devizagazdál
kodás gondatlanságból elkövetett megsértésé
nek vétsége

+
310. §• Adócsalás vétsége, büntette 
+
311* §• Jövedékkel visszaélés vétsége, büntette
+312. §• Csempészet /vámorgazdaság/ vétsége, büntette

313. §• Csekkel visszaélés vétsége

BTK. XVIII. Fejezet

A vagyon elleni bűncselekmények

316. §. /5/-/6/ bek. Nagyobb értékre bűnszövetségben /közve
szély színhelyén, üzletszerűen, dolog elleni 
erőszakkal/, különösen nagy értékre, jelentős 
értékre bűnszövetségben /közveszély színhelyén, 
üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal/ elköve
tett lopás büntette

+
A pénzügyi bűncselekmények alapeseteiben a vám- és pénzügyőri 
szervek folytatnak eljárást
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Az /1/-/4/ "bek* eseteiben is ide tartozik 
a lopás, ha

- muzeális tárgyakat,
- lőfegyvert, robbanó anyagot,
- kábitószert,
- bűncselekmény elkövetésére használt gép
kocsit tulajdonítanak el,

- sorozatbetörést,
- kasszabetörést /kísérletet/ követnek el,
- páncél vagy lemezszekrényt nyitnak ki, 
vagy szállitanak el

317. §• /5/-/6/ bek. Jelentős értékre, nagyobb értékre bűn
szövetségben /közveszély színhelyén, üzlet
szerűen/, különösen nagy értékre, jelentős 
értékre bűnszövetségben /közveszély szín
helyén, üzletszerűen/ elkövetett sikkasztás 
büntette

318. §. /5/-/6/ bek. Jelentős kárt okozó, nagyobb kárt okozó
bűnszövetségben /közveszély színhelyén, üz
letszerűen/, különösen nagy kárt okozó, 
jelentős kárt okozó, bűnszövetségben /köz
veszély szinhelyén, üzletszerűen/ elkövetett 
csalás büntette

319* §• /3/ bek. b/ és c/ pont Jelentős vagyoni hátrányt
okozó, különösen nagy vagyoni hátrányt oko
zó hűtlen kezelés büntette

320. §. /2/ bek. Hanyag kezelés vétsége
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321. §. /3/-/4/ "bek. Fegyveresen /jelentős értékre, bűnszövet
ségben, csoportosan/, különösen nagy értékre, 
jelentős értékre, fegyveresen /jelentős érték
re bűnszövetségben, jelentős értékre csoporto
san/ elkövetett rablás büntette

322. §• /2/ bek. Jelentős értékre /bűnszövetségben, csoporto
san/ elkövetett kifosztás büntette

323* §• Zsarolás büntette

324« §. /5/ bek. Különösen nagy kárt okozó rongálás büntette

326. §. /5/ bek. Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság
büntette
Önálló bűncselekményként történő előfordulása 
esetén. Egyébként az alapügyben eljáró szerv 
folytatja a nyomozást.

329. §• Bitorlás büntette
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3* számú melléklet

A Budapesti Rendőr-főkapitányság bünügyi osztályainak hatás
körébe tartozó bűncselekmények

BTK* XII. Fejezet 

Az élet, testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

166. §. Emberölés büntette, vétsége

167* §• Erős felindulásban elkövetett emberölés
büntette

169. §. /3/ bek. Halált okozó magzatelhajtás büntette

170. §• /5/ bek. Életveszélyt /halált/ okozó testi sértés
büntette

171. §. /2/ bek* Maradandó fogyatékosságot /súlyos egészség-
romlást, tömegszerencsétlenséget/, halált, 
több ember halálát /halálos tömegszerencsét
lenséget/ okozó foglalkozás körében elköve
tett gondatlan veszélyeztetés vétsége

/3/ bek. Maradandó fogyatékosságot /súlyos egészség- 
romlást, tömegszerencsétlenséget, halált, 
több ember halálát, halálos tömegszeren
csétlenséget/ okozó, foglalkozás körében 
elkövetett szándékos veszélyeztetés bün
tette

172* §* /2/ bek* Segitségnyujtás halált okozó elmulasztásá
nak büntette
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BTK. XIII. Fejezet

A közlekedési bűncselekmények

184* §• /2/ bek. Súlyos testi sértést, maradandó fogyaté
kosságot /súlyos egészségromlást, tömeg
szerencsétlenséget/, halált, halálos tö
megszerencsétlenséget okozó, a közlekedés 
biztonsága elleni bűntett

/3/ bek. Súlyos testi sértést, maradandó fogyaté
kosságot /súlyos egészségromlást, tömeg
szerencsétlenséget/, halált, halálos tömeg
szerencsétlenséget okozó, a közlekedés 
biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett 
vétség

185. §. /2/ bek. A vasúti /légi, vizi/ közlekedés súlyos
testi sértést, maradandó fogyatékosságot 
/súlyos egészségromlást, tömegszerencsét
lenséget/, halált, halálos tömegszerencsét
lenséget okozó veszélyeztetésnek büntette

/3/ bek. A vasúti /légi, vizi/ közlekedés maradandó 
fogyatékosságot / súlyos egészségromlást, 
tümegszerencsétlenséget/, halált, halálos 
tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan ve
szélyeztetésének vétsége

+

Ha a közúti közlekedési szabályok megszegésével követik el a 
bűncselekményt, a közlekedési szerv jár el
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BTK* XIV, Fejezet

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni
bűne s e lekmény ek

197* §• /2/ bek. Nevelés /felügyelet, gondozás, gyógy
kezelés/ alatt álló személy sérelmére 
elkövetett, többek által elkövetett erő
szakos közösülés büntette

Üzletszerű kéjelgés vétsége

Üzletszerű kéjelgés elősegítésének vét
sége, büntette

Kitartottság büntette

Kerités büntette

BTK. XV. Fejezet

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet 
tisztasága elleni bűncselekmények

A választás rendje elleni bűntett

Jogellenes belföldi tartózkodás vétsége

Embercsempészés büntette

Tiltott határátlépés /embercsempészés, 
külföldre szökés/ feljelentése elmulasz
tásának vétsége

250. §. Vesztegetés büntette

211. §.

214. §•

218. §.

219. §.

204. §.

205. §.

206. §. 

207. §.
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251.

252.

253. 

256.

259.

260.

271.

282.

283.

287.

Állami szerv /szövetkezet, egyesület/ 
dolgozója /tagja/ által kötelességsze
géssel elkövetett vesztegetés büntette

Állami szerv /szövetkezet, egyesület/ 
önálló intézkedésre jogosult dolgozó
ja /tagja/ által kötelességszegéssel 
elkövetett vesztegetés büntette

Hivatali vesztegetés büntette

Vesztegetést állitva /szinlelve/, hiva
talos személyi jelleg szinlelésével, üz
letszerűen elkövetett hivatali befolyás
sal üzérkedés büntette

BTK. XVI. Fejezet 

A közrend elleni bűncselekmények

. Közveszélyokozás büntette

. Közérdekű üzem működése megzavarásának
büntette

• /2/ bek. b/ pont Garázdaság büntette

. Kábitószerrelvisszaélés büntette, vétsége

• Kóros szenvedélykeltés vétsége

BTK XVII. Fejezet
A gazdasági bűncselekmények

. Gazdálkodási kötelesség megszegésének
vétsége, büntette

• /2/ bek. 

. /2/ bek.

• /2/ bek.

• /2/ bek.
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290.

291.

297.

298. 

299.

301.

303.

304. 

306. 
307.

288. Népgazdasági szerv megtévesztésének 
vétsége, büntette

\. Beruházási fegyelem megsértésének vét
sége, büntette

\m Pénzügyi fegyelem megsértésének vétsége,
büntette

i. Jogosulatlan külkereskedelmi tevékenység
vétsége, büntette

Engedély nélküli külkereskedelmi tevékeny
ség vétsége, büntette

i. /2/ bek. c/, d/, e/ pont Üzérkedés büntette

/3/ bek. Népgazdasági hátrányt okozó üzérkedés 
büntette

/2/-/4/ bek. Népgazdasági hátrányt okozó árdrágítás 
büntette, gondatlanságból elkövetett ár
drágítás vétsége

j. /2/ bek. Közellátás veszélyeztetésének büntette

')• Pénzhamisitás büntette, vétsége

Hamis pénz kiadásának vétsége, büntette 

Bélyeghamisitás büntette, vétsége
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309* §• /2/-/5/ bek. Devizagazdálkodás jelentős értékre /üz
letszerűen vagy bűnszövetségben nagyobb ér
tékre/, különösen nagy értékre /üzletszerű
en vagy bűnszövetségben jelentős értékre/ el 
követett megsértésének büntette; devizagaz
dálkodás gondatlanságból elkövetett megsérté 
sének vétsége

Adócsalás vétsége, büntette

Jövedékkel visszaélés vétsége, büntette

Csempészet /vámorgazdaság/ vétsége, bün
tette

Csekkel visszaélés vétsége

BTK. XVIII. Fejezet

A vagyon elleni bűncselekmények

316. §. /5/-/6/ bek. Nagyobb értékre bűnszövetségben /közve
szély színhelyén, üzletszerüen, dolog el
leni erőszakkal/, különösen nagy értékre, 
jelentős értékre bűnszövetségben /közve
szély szinhelyén, üzletszerüen, dolog elle
ni erőszakkal/ elkövetett lopás büntette

Az /1/-/4/ bekezdés eseteiben is ide tar
tozik a lopás, ha
- muzeális tárgyat,
- lőfegyvert, robbanó anyagot,

+
A pénzügyi bűncselekmények alapeseteiben a vám- és pénzügyőri 
szervek folytatnak eljárást.

310. §.

311. §. 
+312. §. 

313. §•
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- kábítószert,
- bűncselekmény elkövetésére használt 
gépkocsit tulajdonítanak el,

- sorozatbetörést,
- kasszabetörést /kísérletét/ követnek 
el,

- páncél, vagy lemezszekrényt nyitnak ki 
vagy szállítanak el

317* §• /6/ bek* Különösen nagy értékre, jelentős értékre
bűnszövetségben /közveszély színhelyén, 
üzletszerüen/ elkövetett sikkasztás bün
tette

318* §. /6/ bek. Különösen nagy kárt okozó, jelentős kárt
okozó, bűnszövetségben /közveszély iszin
helyén, üzletszerüen/ elkövetett csalás 
büntette

319. §• /3/ bek. Nagyobb, jelentős, különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette

320. §. /2/ bek. Hanyag kezelés vétsége

321. §. Rablás büntette

322. §. Kifosztás büntette

323« §• /2/ bek. Bűnszövetségben /súlyos fenyegetéssel/,
hivatalos személyként, hivatalos megbí
zás vagy minőség színlelésével/ elköve
tett zsarolás büntette

324. §. /5/ bek. Különösen nagy kárt okozó rongálás bün
tette
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326* §• /5/ bek# Különösen nagy értékre elkövetett orgaz
daság büntette

Önálló bűncselekményként történő előfordu
lása esetén* Egyébként az alapügyben eljáró 
szerv folytatja a nyomozást.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság bünügyi osztályainak hatás
körébe tartozik valamennyi külföldi állampolgár által elköve
tett bűncselekmény az alábbi kivételekkel:

a/ Állambiztonsági hatáskörbe tartozó bűncselekmények;

b/ Közlekedési nyomozó hatóságok hatáskörébe tartozó bűncse
lekmények.
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4« számú melléklet

A közlekedési nyomozó hatóságok hatáskörébe tartozó
bűncselekmények

a/ Járási rendőrkapitányság, városi és járási rendőrkapitány
ság, városi rendőrkapitányság közbiztonsági és közlekedé
si osztály, közlekedési alosztályainak hatáskörébe tartozó 
bűne s elekmények•

BTK. XII. Fejezet 
A személy elleni bűncselekmények

Gondatlanságból elkövetett emberölés 
vétsége

+
166. §. /4/ bek.

+
170. §. /6/ bek. Maradandó fogyatékosságot /súlyos egész

ségromlást/ életveszélyt okozó gondat
lanságból elkövetett súlyos testi sértés 
vétsége

+
172. §. Segitségnyujtás elmulasztásának vétsége,

büntette

BTK. XIII. Fejezet 
A közlekedési bűncselekmények

184. §. /l/ bek. A közlekedés biztonsága elleni bűntett
+
184. §. /3/ bek. A közlekedés biztonsága ellen gondatlan

ságból elkövetett vétség

+
Ha a közúti közlekedési szabályok megszegésével követik el a 
bűncselekményt . .
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187. §• /1/-/2/ bek. a/, b/ pont Maradandó fogyatékosságot
/súlyos egészségromlást, tömegszeren
csétlenséget, halált/ eredményező köz
úti baleset gondatlan okozásának vét
sége

+ ++
188. §. /I/ bek. Ittas járművezetés vétsége

/2/ bek. a/,b/,c/ pont /3/ bek. Súlyos testi sértést,
maradandó fogyatékosságot /súlyos egész
ségromlást, tömegszerencsétlenséget/ ha
lált okozó ittas járművezetés büntette

++
189* §• /!/ bek. Járművezetés tiltott átengedésének vét

sége
I'll bek. a/,b/ pont Maradandó fogyatékosságot, /súlyos egész

ségromlást, tömegszerencsétlenséget/ ha
lált okozó járművezetés tiltott áten
gedésének büntette

+ ++
190. §. Cserbenhagyás vétsége

BTK. XVIII. Fejezet 
A vagyon elleni bűncselekmények

+
324. §. /6/ bek.. Jelentős, vagy különösen nagy kárt oko

zó, gondatlanságból elkövetett rongá
lás vétsége

Ha a közúti közlekedési szabályok megszegésével követik el a 
bűncselekményt
++ ^ ^Ha a terhelt lakhelye szerint illetékes járási kapitányságnak 
nincs közlekedési alosztálya, akkor a bünügyi szerv jár el
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b/ Megyeszékhelyi városi- és járási rendőrkapitányság, városi 
rendőrkapitányság közbiztonsági és közlekedési osztály 
közlekedési alosztályainak hatáskörébe tartozó bűncselek
mények.

+
172* §. /2/ bek. Segitségnyujtás halált okozó elmulasz

tásának büntette

/3/ bek. Segitségnyujtás elmulasztásának, illet
ve halált okozó elmulasztásának a ve
szélyhelyzetet előidéző /segítségnyúj
tásra egyébként is köteles személy/ ál
tal elkövetett büntette

+
184* §• /2/ bek. Súlyos testi sértést, maradandó fogyaté

kosságot /súlyos egészségromlást, tömeg
szerencsétlenséget/, halált, halálos tö
megszerencsétlenséget okozó, a közlekedés 
biztonsága elleni bűntett

/3/ bek. Súlyos testi sértést, maradandó fogyaté
kosságot /súlyos egészségromlást, tömeg
szerencsétlenséget/, halált, halálos tö
megszerencsétlenséget okozó , a közleke
dés biztonsága ellen gondatlanságból el
követett vétség

186. §. Közúti veszélyeztetés büntette

+
Ha a közúti közlekedési szabályok megszegésével követik el 
a bűncselekményt
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187. §• /2/ bek. c/ pont Több ember halálát /halálos tömeg
szerencsétlenséget/ eredményező közúti 
baleset gondatlan okozásának vétsége

+
188. § /2/ bek. d/ pont Több ember halálát /halálos tömeg

szerencsétlenséget/ okozó ittas jármű- 
vezetés büntette

/3/ bek. Súlyos testi sértést, maradandó fogya
tékosságot /súlyos egészségromlást, tö
megszerencsétlenséget/, halált, több em
ber halálát /halálos tömegszerencsétlen
séget/ okozó ittas járművezetés büntette

+
189. §. /2/ bek. c/ pont Több ember halálát /halálos tömeg

szerencsétlenséget/ okozó járműveze
tés tiltott átengedésének büntette

Megjegyzés: A b/ pontban felsorolt bűncselekmények nyomozása 
megyeszékhelyi közlekedési szervek kizárólagos 
hatáskörébe tartozik, az egész megye területén. 
Saját illetékességi területükön e szervek foly
tatnak nyomozást az a/ pontban felsorolt bűncse
lekmények esetén is.

c./ A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészet Baleset- 
helyszinelő és Vizsgálati Osztálya illetékességi területén 
az a/ - b/ pontban tett megkülönböztetések nélkül végzi a 
bűncselekmények vizsgálatát.

+
Ha a közúti közlekedési szabályok megszegésével követik el a 
bűncselekményt
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5. számú melléklet 

Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság /Budapest/ hatáskörébe

172. §.

184. §.

185. §.

188. §. 

189. §.

324. §. 

327. §.

tartozó bűncselekmények

BTK. XII. Fejezet 

A személy elleni bűncselekmények

Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége

BTK. XIII.Fejezet

A közlekedési bűncselekmények

A közlekedés biztonsága elleni bűntett, 
vétség

A vasúti /légi, vizi/ közlekedés veszélyez
tetésének büntette,vétsége

Ittas járművezetés vétsége, büntette

Járművezetés tiltott átengedésének vétsége, 
büntette

BTK.XYIII.Fejezet

A vagyon elleni bűncselekmények

Rongálás vétsége, büntette

Jármű önkényes elvételének vétsége, büntette
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Megjegyzés: A felsorolt bűncselekmények nyomozása akkor tar
tozik a kapitányság hatáskörébe, ha azokat ille
tékességi területén követték el* /Illetékességi 
területe a 7/1978* /XII* 22*/ BM számú rendelet 
1* §-a szerint a Dunán van*/ A tiszai és balato
ni vizirendészeti kapitányság illetékességi terü
letén elkövetett bűncselekmények nyomozása a terü
leti rendőri szervek hatáskörébe tartozik*
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6. számú melléklet

Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok állambiztonsági vizs
gálati alosztályainak hatáskörébe tartozó bűncselekmények

BTK* X. Fejezet

Az állam elleni bűncselekmények

148* §. Izgatás büntette, vétsége

149* §• Bántalmazással elkövetett izgatás büntette

BTK. XV. Fejezet

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tiszta
sága elleni bűncselekmények

I. Cim

211. §. A választás rendje elleni bűntett

II. Cim

A rendészeti bűncselekmények

212. §. Egyesülési joggal visszaélés vétsége

217. §• /2/-/3/ bek. Szolgálattal /hivatalos megbízatással/
visszaélve külföldön maradás, fegyveresen 
/csoportosan/ elkövetett tiltott határát
lépés büntette

218. §. Embercsempészés büntette
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219* §• Tiltott határátlépés /embercsempészés/ kül
földre szökés feljelentése elmulasztásának 
vétsége.

BTX. XVI. Fejezet 

A közrend elleni bűncselekmények

I. Cim

A közbiztonság elleni bűncselekmények

263* §• Robbanóanyaggal, /robbantószerrel/, lő
fegyverrel /lőszerrel/ visszaélés büntet
te

II. Cim

A köznyugalom elleni bűncselekmények

Jogszabály /hatósági rendelkezés/ elleni 
izgatás büntette

Közösség megsértésének vétsége

Rémhirterjesztés büntette
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268. §.

269. §.

270. §.


