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Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

Tárgy: Belügyi szervek feladatai tűzesetek okainak felderítésével 
és nyomozásával kapcsolatban.

A tűzesetek a közrendre és közbiztonságra nézve súlyos veszélyt jelen
tenek, következményeikként számottevő népgazdasági é rtékek  pusztul
nak el. A tűzeseteket előidéző, szándékosan és gondatlanul e lkövetett 
bűncselekmények, vagy véletlen tűzkeletkezési okok m egállapítása  
a belügyi szervek fontos feladatát képezi.

A tűzesetek felderítésének hatékonyabbá tétele, s az intézkedésre jogo
sult belügyi szervek együttműködésének fokozása érdekében

1. A tűzesetek vizsgálata és felderítése a  tűzoltóság és a rendőrség 
közös feladata.

2. A tűzrendészeti szerveknek, a rendőri szervek bevonásával, késede
lem nélkül tűzvizsgálatot kell tartaniok az olyan tűzesetek helyszí
nén, amelyek az ember életét, testi épségét, a társadalm i vagy sze
mélyi tu la jdont sértették, vagy közvetlenül veszélyeztették.

3. Tüzek keletkezéséről a rendőri és a tűzrendészeti szervek kötelesek 
egymást kölcsönösen értesíteni. Azokban az esetekben, amikor ezt 
állambiztonsági érdekek megkövetelik, a főkapitányság köteles ha 
ladéktalanul értesíteni a BM III /III- 1 . Osztályát.

4. A tűzvizsgálatot úgy kell lefolytatni, hogy abból egyrészt a tűzren
dészeti szervek munkájához szükséges adatok, másrészt a tűz kele t
kezésével kapcsolatos körülmények (a helyszín állapota, a  tűz kelet
kezési helye, ideje, stb.) utólag is m egállapíthatók legyenek.

5. A hatáskörileg  illetékes rendőri szerv vezetője köteles mérlegelni, 
hogy a tűzvizsgálati jegyzőkönyv alapján megállapítható-e szán
dékos, vagy gondatlan bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja. 
Ebben az esetben nyomozást kell elrendelni, s erről az illetékes tűz
rendészeti szervet értesíteni kell.

m e g p a r a n c s o l o m :
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Amennyiben politikai, ellenforradalmi célzatra utaló jelek m erülnek 
fel, úgy a főkapitányság köteles é rtes íten i a BM III /III- 1. Osztá
lyát. Meg kell jelölni a gyanúra  utaló okokat.

A nyomozásnak a BM III. Főcsoportfőnökség szervei által történő 
teljesítésére (a bűnügyi vizsgálati szervektől való átvételére) a BM 
III/III- 1. és a III/1. Osztály vezetője tesz javaslatot.

Ha az intézkedést a BM III. Főcsoportfőnökség szervei a III. Főcso
portfőnök (helyettese) utasítása  a lapján átvették , azt a nyomozás be
fejezéséig folytatniuk kell az esetben is, ha a politikai indító ok, 
vagy célzat nem nyer megállapítást. A BM III. Főcsoportfőnök (he
lyettes) döntéséig az illetékes rendőri szerv köteles az ügyben el
járni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

6. A megyei főkapitányságokon a I I / I - 3. Osztály közvetlenül végezze 
a megyében előforduló súlyosabb társadalomveszélyességű tűzesetek 
ügyében történő intézkedéseket és az alárendelt  szervek ilyen irányú 
tevékenységének irányítását. Ezen feladatok végreha jtá sára  a me
gyei II/I- 3. Osztályok állományából — egyéb teendőinek ellátása 
m ellett — egy-egy beosztottat meg kell bízni.

7. A tűzesetek nyomozása során fokozni kell a szakértők bevonását.
A BM TO P vezetője gondoskodjon arról, hogy az építési-, a  tűz
rendészeti-, technológiai szabályokkal összefüggő kérdésekben m eg
felelő szakértők álljanak rendelkezésre.

A tűzesetekkel kapcsolatos kémiai és fizikai vizsgálatok elvégzésére 
a BM II/I- 4. Osztály laboratórium ait folyamatosan alkalmassá kell 
tenni.

8. A tűzesetek felderítése, nyomozása során szerzett gyakorlati tapasz
tala tokat és a  nyomozás jó irányítására  m utató intézkedéseket az 
érin tett  vezetők rendszeresen elemezzék és az állomány előtt tegyék 
oktatás tárgyává.

9. A belügyi szerveknek a tűzesetek felderítésével és vizsgálatával 
kapcsolatos teendőit jelen parancsom m ellékletében részletesen 
szabályozom.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter

Kapják: Miniszterhelyettesek.
Főcsoportfőnökök,
BM Tűzrendészet Országos Parancsnoka,
II., III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,
IV/I. Csoportfőnök,
I I I /1., 2., 5. osztályvezetők,
III/III., III/IV . Csoportfőnökség beosztott osztályvezetői, 
I I /I - 1., 2., 3., 4. osztályvezetők,
II /I I - 1. osztály vezetője,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik. 
Megyei (budapesti) tűzrendészeti osztályparancsnokok, 
Járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.

Készült: 325 példányban.
Tartalmaz: 6 nyom tatott lapoldalt.
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M e llé k le t
a 001/65. évi január hó 3-i belügyminiszteri parancshoz

A tűzesetek okainak felderítésével és vizsgálatával kapcsolatban a belügyi szer
vek a következők szerint kötelesek eljárni:

1. Tűzesetek keletkezéséről a tűzrendészeti szerveket az oltás és tűzvizsgálat 
megkezdése, a rendőri szerveket pedig a szükséges karhatalm i intézkedések 
s a tűzeset felderítésére irányuló intézkedések megtétele érdekében azonnal, 
kölcsönösen értesíteni kell.

A területileg illetékes rendőrfőkapitányságnak értesítenie kell a BM III/III- 1 
Osztályt, ha a tűz az alábbi objektumokban keletkezett:

a) párt-, államhatalmi, államigazgatási szervek épületében,

b) országos jelentőségű ipari bányászati, közlekedési objektumokban, vagy 
mindezen helyek közvetlen környékén.

Katonai objektumokban keletkezett t üzekről a BM III/IV. Csoportfőnök
séget kell értesíteni.

A megyei főkapitányságok s a városi-, járási rendőrkapitányságok vezetői 
az illetékes tűzrendészeti parancsnokokkal együtt állapítsák meg a szervek 
kölcsönös értesítésének leggyorsabb helyi módszereit.

2. Azoknak a tűzeseteknek a helyszínén, amelyek az ember életét, testi épségét, 
a társadalmi tulajdont, illetve az állampolgárok vagyoni jogait ténylegesen 
sértették, vagy közvetlenül veszélyeztették, késedelem nélkül tűzvizsgálatot 
kell tartani a tűzkeletkezési ok megállapítására. A tűzvizsgálatot az I. fokú 
tűzrendészeti hatóság irányítja.

A rendőrség részéről az előreláthatóan 10 000 forinton aluli kárt okozó tüzek 
esetében a KMB. egyéb esetekben pedig a városi-, járási-, kerületi rendőr
kapitányság bűnügyi nyomozója vesz részt a tűzvizsgálaton.

A 100.000 forintnál előreláthatóan nagyobb kárt okozó tűzesetekről, valam int
— kárértékre való tekintet nélkül — azokról a tűzesetekről, amelyek követ
keztében

a) emberélet esett áldozatul,

b) jelentős társadalmi, vagy személyi tulajdont veszélyeztettek,

c) az elkövetés módja, eszköze, vagy a tűz keletkezési helyéül szolgáló objek
tum jellegénél fogva jelentős közveszélyes helyzetet terem tettek,

értesíteni kell a megyei (budapesti) tűzoltó osztályparancsnokságot és a me
gyei (budapesti) rendőrfőkapitányságot is, akik szakközegeiket a tűzvizsgálat 
m egtartása céljából rendeljék ki.

.3. A tűzvizsgálat során meg kell állapítani mindazokat az adatokat, amelyek 
a tűzrendészeti szervek munkájához, a tűzeset felderítéséhez, a megelőző és 
mentő tűzrendészeti intézkedések hatékonyságának értékeléséhez szüksége
sek. Meg kell állapítani a tűzeset felderítéséhez szükséges körülményeket. 
Rögzíteni kell a helyszín állapotát, fel kell tárni a tűz keletkezési helyét, meg 
kell állapítani a tűzkeletkezés időpontját, a helyszínen esetleges gyújtogatásra 
utaló idegen anyagok jelenlétét, stb.

Szükség esetén a tűzvizsgálatba szakértőt kell bevonni. A tűzvizsgálatról 
jegyzőkönyvet kell felvenni, esetenként fényképfelvételeket kell készíteni, az 
esetleges nyomokat és krim inalisztikailag értékelhető elváltozásokat meg
felelően rögzíteni kell.

Ezen ténykedések elvégzésébe lehetőleg be kell vonni a bűnügyi technikuso
kat, illetőleg technikai felelősöket. A jegyzőkönyvben közölniök kell a jelen
lévőknek a tűz keletkezési okára és egyéb lényeges körülm ényeire vonatkozó, 
megfelelő tárgyi adatokon alapuló következtetéseiket.
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4. Amennyiben a tűzvizsgálat során bűncselekmény fennforgására utaló bizo
nyítékok, vagy gyanúokok merülnek fel, a tűzvizsgálatot be kell fejezni s a 
megállapításokról jegyzőkönyvet kell felvenni. A hatósági intézkedést a to
vábbiakban helyszíni szemleként, m int a bűncselekmény elkövetése esetén 
foganatosított halaszthatatlan nyomozási cselekményt kell folytatni. [Be. 103. 
§. (4) bek.] A helyszíni szemle lefolytatása a rendőrség feladatát képezi.

Ha az eljárásra magasabb rendőri szerv jogosult, azt haladéktalanul értesí
teni kell, s a szemle megkezdését ezen szerv döntésétől kell függővé tenni. Ha 
az intézkedést a magasabb rendőri szerv átveszi, megérkezéséig a tűzvizsgá- 
laton jelenlévő rendőri szerv beosztottjainak feladatát a helyszín további biz
tosítása képezi.

Ha a bűncselekmény alapos gyanúja m ár a tűzvizsgálat megkezdése előtt 
megállapítható, helyszíni szemlét kell tartani, s ennek keretén belül lehető
séget kell nyújtani a tűzrendészeti szervek megbízottjainak azon adatok meg
állapítására, amelyek megelőző és mentő tevékenységük értékeléséhez szük
ségesek.

A helyszíni szemlén a tűzrendészeti szervek megbízottja a szemle eredményes 
lefolytatása érdekében szakemberként vonható be. Megállapításait a helyszíni 
szemlejegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5. A tűzvizsgálati jegyzőkönyvet a tűzrendészeti hatóság vezetője értékeli, aki 
köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a megelőző és a mentő tűzren
dészet hatékonyságának fokozására.

A jegyzőkönyv egy példányát az illetékes rendőri szervnek meg kell küldeni.

A rendőri szerv vezetője a tűzvizsgálati jegyzőkönyv alapján, a bűncselek
mény elkövetésének alapos gyanúja esetén nyomozást rendel el. [Be. 103. §. 
(1) bek.] A nyomozás elrendeléséhez megkívánt alapos gyanúra lehet rend
szerint következtetni, ha a tűzvizsgálat során rendelkezésre álló eszközök tö r
vényes és szakszerű használatával a vétlen tűzkeletkezési okokat kizárták.

A „Közveszélyokozás” [Btk. 190. §. (3) bek.] és a „Társadalmi tulajdon kárára  
rongálás” [Btk. 302. §. (4) bek.]gondatlan elkövetéssel is megvalósítható, ezért 
indokolt esetben ilyen címen is szükségessé válhat a nyomozás elrendelése.

Ha a tűzvizsgálati jegyzőkönyv hiányos, a rendőri szerv vezetője a tűzrendé
szeti hatóságtól kérje az adatok kiegészítését.

Bűncselekményre utaló alapos gyanú hiányában a tűzvizsgálati jegyzőkönyv 
adatait a rendőri szerv igazgatási hatáskörben tudomásul veszi, s az iratokat 
a közigazgatási iktatóban ta rtja  nyilván.

A tűzvizsgálati jegyzőkönyv kapcsán hozott intézkedésről a rendőri szerv kö
teles a tűzvizsgálatot folytató tűzrendészeti hatóságot haladéktalanul érte
síteni.

6. A tűzesetek ügyében folytatott rendőri nyomozások színvonalának, szaksze
rűségének biztosítása érdekében, a megyei főkapitányságok II /I - 3. Osztá
lyain belül egy főt meg kell bízni azzal, hogy egyéb feladatok mellett, v é 
gezze a megyében előforduló ezen ügyek intézését.

A Budapesti Rendőrfőkapitányságon ezt a feladatot a II/I- 3. Osztályon 
szervezett „üzemi baleseti csoport” látja el.

Hatáskörébe tartozik azoknak a Btk. 190. §-ába ütköző, gyújtogatással elkö
vetett bűntetteknek a nyomozása, amelyeknél:
— az előzetesen m egállapított kárérték a 100 000 forintot meghaladja, vagy
— a társadalm i tulajdon, illetőleg egyes személyek jogaira nézve súlyos ve

szélyt jelentettek, vagy
— az elkövetés módjának, eszközének, vagy egyéb körülményeinek veszé

lyessége ezt indokolttá teszi.

Az egyéb, tűzesettel kapcsolatos bűntett nyomozása a városi-, járási-, kerü
leti kapitányságok hatáskörébe tartozik. A közveszélyokozás bűntette nyo
mozásával foglalkozó előadó (szakcsoport) köteles figyelemmel kísérni és irá
nyítani a kisebb súlyú tűzesetek ügyében az alárendelt rendőri szervek ilyen 
irányú nyomozási tevékenységét.
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E munka országos irányítását a BM II/I- 3. Osztálya végzi. Az osztályon 
e feladatok végrehajtására egy előadót ki kell jelölni.

A közveszélyokozás bűntette nyomozásával foglalkozó előadó (szakcsoport) 
tartson fenn szoros kapcsolatot az operatív osztályokkal. Ismeretlen tettes 
ellen folytatott eljárás esetén, vagy szükség szerint más alkalmakkor, vegye 
igénybe a II/I- 1. és II/I- 2. osztályok együttműködését.

Nagyobb kárt, vagy jelentősebb veszélyt okozó tűzesetek alkalmával az ille
tékes II/I- 1., vagy II/I- 2. Osztály m unkatársai tűzvizsgálattól, illetve hely
színi szemlétől kezdve kapcsolódjanak be a nyomozásba.

Működjön együtt a III/III- 1. Osztállyal, az e bűncselekmények mögött álló 
esetleges ellenséges tevékenység mozzanatainak felderítése céljából.

7. A tűzesetek nyomozásával kapcsolatban fokozni kell a szakértők bevonását. 
A tűzrendészeti, az építési szabályok, s technológiai előírások megsértésével 
kapcsolatos szakkérdések eldöntése érdekében a BM Tűzrendészet Országos 
Parancsnokságához, az égési maradványok, gyújtogatási anyagok, s egyéb 
kémiai, fizikai és műszaki vizsgálatok tárgyában pedig a BM II/I- 4. Osztály
hoz kell fordulni.

Ezeknek a rendszeresen előforduló vizsgálatoknak a céljaira fenti osztály 
laboratóriumait folyamatosan alkalmassá kell tenni. A ritkábban előforduló 
vizsgálatok elvégzésére külső tudományos intézményeknek kutatási és vizs
gálati megbízásokat kell adni.

8. A személyi állomány továbbképzésében a tűzesetek nyomozásával, s a tűz
esetek helyszínén teendő intézkedésekkel kapcsolatos kérdések oktatására az 
eddiginél nagyobb súlyt kell helyezni.

A BM III/ III- 1., a II/I- 3., és II/I- 4. Osztályok a BM IV/I. Csoportfőnökséggel 
együttműködve dolgozzanak ki megfelelő tananyagokat a technikai és taktikai 
szabályok helyes alkalmazásával összefüggő kérdések ismertetésére.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter
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