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11/1986. számú
UTASÍTÁSA

az új típusú véralkoholdobozok rendszeresítéséről szóló 
0022/1965. számú belügyminiszter-helyettesi utasítás 

hatályon kívül helyezéséről

Budapest, 1986. évi június hó 30-án.

1. A 0022/1965. számú belügyminiszter-helyettesi utasítást hatá
lyon kívül helyezem.

2. Ez az utasítás 1986. szeptember 1-én lép hatályba, rendelkezé
sét az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
r. altábornagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 350 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársnak. 
Kapják: elosztó szerint.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/11/1986 /1

hatályon kívül helyezve 55/90 BM ut. 



BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Szám:

E L Ő T E R J E S Z T É S
a véralkoholdoboz felhasználásáról, vizsgálatra 
való továbbításáról és a vérvételre okot adó ese
ményről irt feljelentés átadásának-átvételének 
rendjéről szóló, a belügyminiszter közbiztonsági 
és pénzügyi-anyagi-műszaki helyetteseinek együttes 

intézkedése kiadására

Az új típusú véralkoholdoboz 1966-ban történt rendszeresítése 
óta annak felhasználásáról, vizsgálatra való továbbításáról 
és az ezzel összefüggő egyéb feladatok ellátásáról több bel
ügyi rendelkezés intézkedett.
Az új típusú véralkoholdobozok rendszeresítéséről szóló 
0022/1965. számú belügyminiszter-helyettesi utasítás tar
talmazza a véralkoholdoboz leírását, a sérülése esetén kö
vetendő eljárást és a vérvételi jegyzőkönyv kitöltésének 
módját. Rendelkezik továbbá a vérmintát tartalmazó doboz 
vizsgálatra futárszolgálattal vagy posta utján történő to
vábbításáról és a vizsgálat eredményének a megkereső ható
sághoz való megküldésének módjáról.
A 2/1977. számú belügyminiszter-helyettesi intézkedés el
rendelte a véralkohol vizsgálattal kapcsolatos - távbeszé
lőn történő - értesítésadásban a jelszórendszer bevezetését.
Az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettesének 31/1978. 
számú körlevele a véralkohol-vizsgálati anyagok kézbesítő
vel történő átadását-átvételét szabályozza.
Az említett belügyi rendelkezések azonban a véralkoholdoboz 
felhasználásának, vizsgálatra való továbbításának és más ez
zel kapcsolatos feladatoknak csak a legfontosabb kérdéseit 
szabályozzák. Egyes rendőr-főkapitányságok a belügyi rendel
kezésekben nem szabályozott kérdéseket helyileg szabályozták 
Ennek következtében a belügyi rendelkezésekben nem szabályo
zott kérdésekben országosan nem alakulhatott és nem is ala
kult ki egységes gyakorlat.
Jelenleg nem szabályozott és nem egységes a gyakorlat, hogy 
a vérmintát tartalmazó dobozt és az intézkedésről irt fel
jelentést hol és kinek kell átadni, ezeket hogyan kell nyil
vántartani. Mindezek hiányában a vérmintát tartalmazó doboz 
és a rendőri intézkedésről irt feljelentés útja utólag nem 
követhető nyomon, vagyis nem ellenőrizhető, hogy az adott
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ügyben a szükséges eljárás lefolytatásra került-e vagy sem.
A szabályozatlanság visszaélés elkövetésére is lehetőséget 
ad, amelynek megszüntetése feltétlenül indokolt. Nem bizto
sított jelenleg az igénylés és a felhasználás összhangja, a 
véralkoholdobozokból minden beosztott - ellenőrzés nélkül - 
annyit vesz el, amennyit akar, az elvett dobozok és a fel- 
használás között kisebb-nagyobb eltérések vannak, emiatt 
nem megfelelően érvényesülnek a takarékossági szempontok 
sem.
A fentiek alapján szükséges a 0022/1965. számú belügyminisz
ter-helyettesi utasítás, a 2/1977. számú belügyminiszter
helyettesi intézkedés és az országos rendőrfőkapitány bűn
ügyi helyettese 31/1978. számú körlevelének hatályon kívül 
helyezése és egy új, korszerűbb együttes intézkedés kiadása 
a belügyminiszter közbiztonsági és pénzügyi-anyagi-műszaki 
helyettesei által.
Az együttes intézkedés elkészítésében a BM Közbiztonsági 
Miniszterhelyettes Titkárságával együttműködve, munkakap
csolat során részt vettek a bűnügyi, a közbiztonsági, a 
pénzügyi-anyagi-műszaki szakterület beosztottai is.
Az együttes intézkedés tartalmazza: hogy a vérvételhez csak 
sérülésmentes véralkoholdobozt szabad felhasználni; a vérvé
teli jegyzőkönyv kitöltésére vonatkozó szabályokat; a vérmin
tát tartalmazó doboz és az intézkedésről irt feljelentés le
adásának, nyilvántartásának, a doboznak vizsgálatra, illetve 
a feljelentésnek intézésére való továbbításának rendjét; a 
véralkohol vizsgálat eredményéről való értesítést, tájékoz
tatást; az igénylésre és ellátásra vonatkozó rendelkezéseket 
és az ellenőrzéssel kapcsolatos előírásokat. Meghatározásra 
került az is, hogy - figyelemmel a helyi körülményekre, lehe
tőségekre és sajátosságokra - melyek azok a kérdések, amelye
ket a rendőr-főkapitányságok vezetőinek szabályozniuk kell.
A véralkoholdoboz leírását tartalmazó rész azért került be 
az együttes intézkedésbe, hogy ezáltal a véralkoholdobozok
kal kapcsolatos belügyi rendelkezések egy intézkedésben le
gyenek és a 0022/1965. számú belügyminiszter-helyettesi uta
sítást teljes egészében hatályon kívül lehessen helyezni, 
ellenkező esetben ugyanis annak egy pontja miatt azt hatály
ban kellene tartani.
A 0022/1965. számú belügyminiszter-helyettesi utasítás hatá
lyon kívül helyezésére a 21/1978. BM számú utasítás 4. pont
ja alapján a közbiztonsági miniszterhelyettes elvtárs által 
- hatáskörének megfelelően - aláírásra kerülő miniszteri utasítás 

 tervezetet készítettünk.
Az együttes intézkedés tervezetének elkészítésekor figyelembe 
vettük a BM ORFK csoportfőnökségei és több rendőr-főkapitány
ság javaslatát, véleményét, valamint előzetesen koordináltuk 
a BM Titkársággal és a BM I/II-2. Osztállyal, észrevételeiket 
a tervezetbe bedolgoztuk.
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