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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

22. számú PARANCSA
Budapest, 1958. augusztus 29.

A rendőrökkel szemben hivatásuk gyakorlása során elkövetett 
erőszakos cselekmények száma az utóbbi időben emelkedett,

A hatósági közeg elleni erőszak bűntettének többségét elsősor
ban nagyobb városainkban a huligán, büntetett előéletű- vagy 
ittas állapotban lévő rendbontó elemek követik el,

A hatósági közeg elleni erőszak elkövetőivel szemben a rendőrök, 
használják fel a törvényben biztosított kényszerintézkedéseket, 
/Figyelmeztetés, erőszakos kézrátétel, erőszakos elszállítás, 
mások segítségül hívása, fegyverhasználat kilátásba helyezése, 
szükség esetén fegyverhasználat./

A közbiztonság, a közrend megsértése vagy veszélyeztetése esetén 
a rend helyreállítása a rendőr feladata és annak érdekében az 
adott körülményektől függően köteles a kényszerintézkedések bár
mely fajtáját - még a fegyvert is - alkalmazni, A rendőr, aki 
személyes biztonságát féltve ezt a szolgálati kötelességet elmu
lasztja veszélyezteti a közbiztonságot.

A rendőröket jogszerű intézkedésük közben a törvény védelemben 
részesíti,. Kényszerintézkedésük eredményéért, amennyiben azokat 
a szükséges esetekben és a szabályzatokban előírt módon alkal
mazzák, őket sem fegyelmi, sem büntetőjogi felelőség nem terheli, 
ellenkezőleg elismerést érdemelnek,

A rendőri intézkedések eredményességének biztosítása érdekében

megparancsolom:

1./ Alkalmazni kell a büntetőtörvénykönyvnek a hatóság és hatósá
gi közeg elleni erőszak /BHÖ. 95-l03. pontig/, a magánosok 
elleni erőszak /BHÖ. 161 pont,/, a garázdaság /BHÖ. 189./, 
valamint a hivatali hatalommal való visszaélés /BHÖ, 123-139. 
pontig/ bűntettekre vonatkozó rendelkezéseit,
A megyei rendőr-főkapitányságok szervezzenek oktatást a köz
rendvédelmi munkára beosztott rendőrök számára. Az oktatáson 
résztvevőkkel gyakorlati bemutatókon keresztül ismertessék
meg a szolgálati szabályzatban és egyéb rendelkezésekben 
előírt kényszereszközök alkalmazási módját, a határozott és 
helyes rendőri intézkedéseket.
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 2./ A rendőrség közrendvédelmi szolgálatot teljesítő beosztottai
nak kötelessége legerélyesebben fellépni minden rendzavarás
sal szemben. Bátran alkalmazzák a törvényben biztosított ösz- 
szes kényszereszközöket azokkal szemben, akik a rendet meg- 
bontják, a becsületes állampolgárokat zaklatják.

3./ Ha a rendőr úgy látja, Hogy a rend ellen támadók leküzdésére, 
a rend helyreállítására egyedül nem képes, azonnal kérjen 
rendőri vagy más fegyveres testületi segítséget. A rendőr 
szükség esetén jószándékú állampolgárok segítségét is igénybe 
veheti. A rendőr, mint az államhatalom fegyveres képviselője, 
minden rendzavarás ellen úgy lépjen fel, hogy intézkedésének 
eredményessége biztosítva legyen.

4./  A hatósági közeg elleni erőszakot több esetben ittas szemé
lyek követik el. Mivel az ittas személyek ítélőképessége 
nagy mértékben korlátozott, ezt a körülményt intézkedése köz- 
ben a rendőr vegye figyelembe.

5./ A járási, városi /kerületi/ közrendvédelmi parancsnokok ele
mezzék a korábban foganatosított intézkedéseket, függetlenül 
azok eredményétől és az elemzés során mutassanak rá az intéz-
kedő rendőr helyes, illetve helytelen magatartására.

6. / Az illetékes parancsnokok a törvényesen, helyesen és bátran
fellépő rendőrt dicsérjék meg és állítsák példaképül az
 egész személyi állomány elé,

7. / A rendőrrel szemben elkövetett hatósági közeg elleni erőszak
bűntettében a büntető eljárást soron kívül meg kell indítani. 
A nyomozást csak felettes rendőri szerv vagy ügyészség vé
gezheti. 

Biszku Béla sk.
 belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak, 
Politikai Nyomozó Főosztály vezetője, 
helyettese, osztály vezetői. 
OKFK. Vezetőjének helyettesei, osztályvezetői.
Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok 3 pld. 
Járási, városi, kerületi kapitányságok vezetői. 
Legfőbb Ügyészség 150 pld.
Igazságügyminisztérium 25 pld.
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SZIGORÚAN TITKOS!LEGFŐBB ÜGYÉSZ

A Legfőbb Ügyész 009/1958. Legf. Ü. sz. utasítása

a Belügyminiszter 1958. augusztus 29-én kelt 22. sz. parancsa 
/:10-21/22/1958.:/ végrehajtásával kapcsolatos ügyészi felada

tokról.

1. / A Belügyminiszter ide mellékelt 22.ez. parancsának célja:

a. / A rendőrség és intézkedő rendőreink tekintélyének tel
jes helyreállítása, a rendőri intézkedésekkel szembe
szegülő, erőszakos magatartások, garázda személyek 
utcai rendzavarásainak, fenyegető csoportosulásainak 
teljes felszámolása, a közbiztonság érdekében erélye
sen és hatékonyan intézkedő rendőrök törvényes védel
mének biztosítása, 

b. / a hatékony és törvényes rendőri intézkedések biztosí
tásával párhuzamosan a törvénytelen eljárások lehető- 
ségének kiküszöbölése. Nem jelent tehát a belügyminisz
teri parancs semmiféle felhatalmazást arra, hogy a ren
dőrök már eljárás alá vont, ártalmatlanná tett szemé
lyekkel szemben a nyomozás során, kihallgatáskor, vagy 
egyéb intézkedéseknél bármiféle meg nem engedett, tör
vénytelen módszert /tettlegességet/ alkalmazzanak.

Az ügyészek kötelessége, hogy az ügyészi felügyelet köré
ben minden eszközzel érvényt szerezzenek a belügyminisz
teri parancs említett célkitűzéseinek.

2. / A belügyminiszteri parancs 1. és 5. pontjában foglaltak
végrehajtására az ügyészeknek különös gondot kell fordítaniuk 

. Az ügyészek vegyenek részt a parancs 5. pontjá
ban említett elemző munkában, az egyes konkrét ügyek ta
pasztalatait rendszeresen gyűjtsék és értékeljék. Az így 
szerzett tapasztalatokat az ügyész akként használja fel, 
hogy úgyancsak részt vesz a parancs 1. pontjában említett 
oktatásban, melyet a megyei rendőr-főkapitányságok szervez
nek a közrendvédelmi munkára beosztott rendőrök számára. 
Ezeken a szervezett oktatásokon az ügyész ismertesse a 
rendőrük elleni erőszakos cselekmények miatt indult nyo
mozások gyakorlatát. Az ügyész az oktatásokon szemlélte
tő példákon keresztül mutassa be a helyes rendőri fellé
péseket, intézkedéseket, valamint a helytelennek talált 
rendőri magatartásokat is. Ugyanakkor a példák felsorolása 

mellett a résztvevők figyelmét hívja fel a helyes eljárásra, 
a hatékony, gyors és mindenkor törvényes rendőri fellépések 

biztosításának módjaira és általában arra, hogy az érintett 
területen a garázda személvek, rendbontók és a közbizton
ságra veszélyes más elemek ártalmatlanná tételének melyek 
a legcélravezetőbb eszközei.
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A szolgálati hatalommal való visszaélés bűntettének minő- 
sülő rendőri intézkedések megelőzése érdekében a terüle
tileg illetékes katonai ügyész bocsássa a megyei ügyész 
rendelkezésébe azoknak az ügyeknek a tényállását, amelyek
ben a katonai ügyészségek, illetve katonai bíróságok a 
rendőrt elmarasztalták. /:Fegyelmi áttételek és jogerős 
ítéletek. :/

3. / A belügyminiszteri parancs 7. pontja értelmében rendőrrel
szemben elkövetett hatósági közeg elleni erőszak büntette 
miatt a nyomozást csak felettes rendőri szerv, vagy ügyész
ség végezheti. Ezzel kapcsolatban olyan gyakorlat kialakí
tása lesz helyes, amely szerint az ügyészség az ilyen ügyek- 
ben folytatott nyomozások felett igen hatékony és közvetlen 
felügyeletet gyakorol, viszont egyenlőre csak az egészen 
kiemelkedő jelentőségű ügyekben végzi saját hatáskörében 
a nyomozást.

4. / A fegyveres és rendészeti testületek tagjai által elköve
tett hatósági közeg elleni erőszak miatt indult bűnügyek
ben a területileg illetékes katonai ügyész biztosítsa, hogy 
a fegyelmi előadó az ügyet minden esetben egy hónapon be
lül lenyomozza. Ilyen bűnügyekben csapat nyomozótiszt nyo
mozást nem végezhet.

A katonai ügyészségek vezetői gondoskodjanak arról, hogy a 
hatósági közeg elleni erőszak bűntette miatt eljárás alatt 
álló katonai személyek ügyei - a csekély jelentőségűek ki
vételével - a katonai bíróság előtt kerüljenek befejezésre.

Budapest, 1958. szeptember 18.

Dr. Szénási Géza s.k. A kiadmány hiteléül:

irodavezető.
1 db belügyminiszteri parancs melléklettel: 
Valamennyi Megyei /Fővárosi/ és Járási
/Járási-városi, Kerületi/ Ügyésznek,
Valamennyi Katonai Ügyészség Vezetőjének,
Székhelyén

Melléklet nélkül:
Belügyminisztérium /5 db/
BM. Megyei /Budapesti/ Főkapitányságok Vezetőjének /1-1 db/
Székhelyén.
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