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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Szám: 10- 21/2/1968.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

2. számú 

PARANCSA 

Budapest, 1968. február hó 6-án.

A rendőrség Szolgálati Szabályzatát kiadom. A Szol
gálati Szabályzatban foglaltak elsajátítása, betartása és 
alkalmazása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A Szolgálati Szabályzatot, a rendőrség valamennyi 
tagja köteles megismerni, rendelkezéseit betartani, 
annak szellemében élni és cselekedni.
Minden elöljáró elsőrendű kötelessége, hogy a Szol
gálati Szabályzat rendelkezéseit alárendeltjeivel el
sajátíttassa és azok betartásáról gondoskodjék.
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2. A BM IV/I. csoportfőnök szervezze meg a Szolgálati 
Szabályzat oktatását.

3. A Szolgálati Szabályzat 1968. VII. hó 1. nap
ján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az 1965. már
cius 18-án 0012. számú parancsommal kiadott Ideig
lenes Szolgálati Szabályzat hatályát veszti.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

K apják: elosztó szerint 
K észült: 11 000 pld.
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I. R É S Z  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendőrség Szolgálati Szabályzata meghatározza a 
rendőr jogait, kötelességeit, magatartási szabályait 
a rendőri szolgálat ellátásának módozatait.

2. A Szolgálati Szabályzat rendelkezései a rendőrség 
valamennyi hivatásos személyi állományára vonat
koznak, függetlenül attól, hogy a rendőrség mely 
szolgálati ágán belül teljesítenek szolgálatot.

3. A rendőr fogalma alatt az állambiztonsági, a bűn
ügyi, a közrendvédelmi, a közlekedésrendészeti és 
az igazgatásrendészeti szolgálatot, valamint a rend
őri szakszolgálatot ellátók értendők.
A rendőrségi alkalmazott fogalma alatt az irodai 
szolgálatot ellátók értendők.
A rendőrség tagja alatt értendők -  rendfokozatra 
és szolgálatra való tekintet nélkül -  mindazok, akik 
rendőrségi rendfokozatot viselnek.

4. A rendőrség személyi állományába csak politikailag 
és erkölcsileg megbízható, feddhetetlen előéletű, a 
szolgálat ellátására megfelelő előképzettséggel, rá
termettséggel rendelkező, egészségileg, alkalmas 
személy vehető fel.
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5. A rendőrség hivatásos állományába felvett szemé
lyeket, amennyiben tiszti, tiszthelyettesi és irodai 
beosztásba kerülnek 1 évi, amennyiben tisztesi ál
lományba kerülnek 6 hónapi időtartamra, ideigle
nes jelleggel (próbaidő) kell kinevezni.

6. A rendőrség hivatásos állományába felvett személy
nek esküt kell tennie.

Az eskü szövege:
„ É n .........................................., a dolgozó magyar nép
fia, esküszöm, hogy a Magyar Népköztársaságnak 
hűséges őre leszek. A Népköztársaság Alkotmányá
hoz, törvényeihez és a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány rendelkezéseihez híven, becsülettel telje
sítem kötelességemet. Elöljáróim és feljebbvalóim 
parancsainak engedelmeskedem.
Esküszöm, hogy hazámnak, a szocializmust építő 
Magyar Népköztársaságnak, dolgozó népünk hatal
mának és rendjének hűséges és tántoríthatatlan őr
zője és védelmezője leszek minden ellenséggel szem
ben, ha kell, életem és vérem feláldozásával is. 
Esküszöm, hogy elöljáróinkat, zászlóinkat és elv
társaimat megvédem, fegyvereinket és egyéb harci 
eszközeinket el nem hagyom.
A szolgálati ismereteket elsajátítom. Példaadóan vi
selkedem és a fegyelmet minden törvényes eszköz
zel fenntartom. Alárendeltjeimről legjobb tudomá
som szerint gondoskodom, őket öntudatos hazafiakká 
és a proletár internacionalizmus harcosaivá nevelem. 
Az állami és más népi vagyont megőrzőm és meg
őriztetem. Az államtitkot és a szolgálati titkot híven 
megőrzőm. Szolgálatban és szolgálaton kívül egy-
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aránt népünk igaz fiához méltóan viselkedem, be
csülettel élek és halok. Ha pedig a törvényeket meg
sértem, esküm et megszegem, sújtson a Népköztár
saság törvénye és dolgozó népünk megvetése.”

7. A rendőrség tagjai a katonai büntető eljárás hatálya 
alá tartoznak.
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II. R É S Z

A RENDŐRSÉG MŰKÖDÉSE, FELADATA; 
SZERVEZETE, SZOLGÁLATI TAGOZÓDÁSA 

A rendőrség működése, feladata

8. A rendőrség fegyveres testület, a Magyar Népköz- 
társaság fegyveres erőinek szerves része.
A belügyminiszter irányítja és ellenőrzi.

9. A rendőrség feladata a szocialista társadalmi rend, 
a közrend és közbiztonság védelme, a bűnözés el
leni harc, az állampolgári fegyelem és a szocialista 
együttélés szabályainak betartására irányuló meg
előző tevékenység.

10. A rendőrség feladatának ellátása során a dolgozó 
népre, az állami, gazdasági és társadalmi szervekre 
támaszkodva védi az állam biztonságát, a társadalmi 
tulajdon sérthetetlenségét, az állampolgárok szabad
ságát, személyi és vagyonbiztonságát, biztosítja a 
szocialista törvényesség betartását. Szervezi és el
lenőrzi a közlekedés rendjét. Ellátja az állampolgá
rokat a hatáskörébe utalt személyi okmányokkal.

11. A rendőrség sokirányú feladatait a szolgálati ágak 
szoros egységben, egymást segítve a Belügyminisz
térium fegyveres erőivel (határőrség, karhatalom)
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a kormányőrséggel, valamint a tűzrendészettel kö
zösen végzik.

12. A rendőrség szorosan együttműködik -  a vonatkozó 
parancsok és tervek alapján -  a munkásőrséggel.

13. A rendőri szerveknél a törvényesség megtartása fe
lett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyako
rol.

A rendőrség szervezete

14. Belügyminisztérium 
Középfokú rendőrhatóság 
Első fokú rendőrhatóság
Tevékenységüket ügyrendben szabályozzák részle
tesen.

Belügyminisztérium

15. A belügyminiszter a rendőri szerveket helyettesein 
keresztül irányítja és ellenőrzi.

16. A rendőrség szerveinek feladatát, hatáskörét a bel
ügyminiszter határozza meg.

17. A rendőri szervek működési területét -  az állam- 
igazgatási területi beosztásra figyelemmel -  a bel
ügyminiszter állapítja meg.

18. A Belügyminisztérium hatósági intézkedéseket fo
ganatosít a jogszabályok által hatáskörébe utalt 
ügyekben és másodfokon jár el azokban az ügyek
ben, melyekben az első fokú határozatot budapesti, 
megyei rendőrfőkapitányság hozta.
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Középfokú rendőrhatóság

19. Középfokú rendőrhatóság a budapesti, megyei 
rendőrfőkapitányság.

20. A megyei rendőrfőkapitányság élén a rendőrfőkapi
tányság vezetője áll, aki alárendelt szerveit helyet
tesein keresztül irányítja és ellenőrzi.

21. A budapesti, megyei rendőrfőkapitányság másod
fokon, a jogszabályok által hatáskörébe utalt ügyek
ben pedig első fokon foganatosít hatósági intézke
dést.

Első fokú rendőrhatóság

22. Első fokú rendőrhatóság a városi (kerületi), városi
járási, járási, valamint vízirendészeti rendőrkapi
tányság. Élén a kapitányság vezetője áll.

23. A rendőrkapitányság a hatáskörébe utalt ügyekben 
hatósági intézkedéseket foganatosít.

A rendőrség szolgálati tagozódása és főbb feladatai

Állambiztonsági szolgálat

24. Felderíti, megelőzi és megszakítja az állam elleni, 
a béke és az emberiség elleni, a népgazdaság érde
keit súlyosan sértő és más politikai jellegű bűn
tetteket.

25. Engedélyezi a magyar álampolgárok útlevéllel tör
ténő külföldre utazását, kivándorlását, hazatérését 
és ellátja az útlevélhatóság jogkörébe tartozó egyéb 
feladatokat.
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26. A hatályos jogszabályok alapján ellátja a külföldiek 
ellenőrzését, engedélyezi a külföldiek be- és kiuta
zását, az ország területén tartózkodását. A törvény- 
sértő. rendbontó külföldieket kiutasítja, vagy a jog
szabályban meghatározott kényszerintézkedést al
kalmazza, illetve foganatosítja velük szemben.

27. A hatáskörébe utalt bűntettek esetében lefolytatja a 
nyomozást és a törvényben meghatározott, szemé
lyes szabadságot korlátozó és a rendőrhatóság jog
körébe tartozó egyéb intézkedéseket alkalmazza.

Bűnügyi szolgálat

28. Intézkedéseket foganatosít a bűntettek megelőzése, 
megszakítása és felderítése érdekében.

29. A hatáskörébe utalt bűntettek esetében lefolytatja 
a nyomozást és a törvényben meghatározott, sze
mélyes szabadságot korlátozó és a rendőrhatóság 
jogkörébe tartozó egyéb intézkedéseket alkalmazza.

30. Felkutatja az eltűnt személyeket, valamint azokat, 
akikkel kapcsolatban alapos gyanú van arra, hogy 
ellenük bűntettet követtek el.

31. Előmozdítja a bűnügyek felderítését és  bizonyítá
sát, a bűntettek nyomainak és egyéb tárgyi bizonyí
tékainak a bűnügyi technikai szervek által történő 
felkutatásával, rögzítésével, szakértői vizsgálatával.

32. Központilag nyilvántartja a bíróságok által elítél
teket, ezekről az illetékes hatóságok részére meg
keresésre tájékoztatást ad.

33. Felügyeletet gyakorol az üzemrendészeti szervek 
felett.
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34. Fenntartja a közrendet és közbiztonságot, felügyel 
a törvények és rendeletek betartására, ellátja a 
közterületek és nyilvános helyek rendőri ellenőr
zését, a kijelölt objektumok őrzését.

35. Megelőzi és megszakítja a szabálysértéseket, elkö
vetőit figyelmezteti, helyszínbírságolja vagy felje
lenti.

36. Ellátja a hatáskörébe utalt állambiztonsági, bűn
ügyi, ifjúságvédelmi, közlekedésrendészeti és igaz
gatásrendészeti feladatokat.

37. A hatáskörébe utalt bűnügyekben lefolytatja a nyo
mozást.

38. Ellenőrzi a hatáskörébe utalt veszélyes bűnözőket, 
a feltételesen szabadságra bocsátott és a rendőr- 
hatósági felügyelet alá helyezett, kitiltott személye
ket.

39. Biztosítja a közterületen szervezett rendezvények 
zavartalan lebonyolítását.

40. Széles körű társadalmi kapcsolatot épít ki. Szervezi 
és irányítja az önkéntes rendőri szolgálatot és más 
társadalmi erők felhasználását.

41. Segítséget nyújt hivatalos személyeknek szolgálati 
kötelezettségük ellátásához, amikor a törvényes el
járásukat akadályozzák. Felügyeletet gyakorol a 
polgári fegyveres őrség felett.

Közrendvédelmi szolgálat
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42. Biztosítja és ellenőrzi a közúti, vízi és légi közle
kedés rendjét. A közlekedés biztonságának fokozása, 
a balesetek megelőzése érdekében propagandate
vékenységet folytat, szervezi és irányítja a különböző 
társadalmi szervezetek ez irányú tevékenységét és 
a közlekedésrendészeti önkéntes rendőri szolgálatot.

43. A közúti forgalom folyamatos és veszélymentes le
bonyolítása érdekében irányítja a forgalmat, kezde
ményezi a forgalomirányító jelzőberendezések, köz
úti jelzések, jelzőtáblák, közlekedési technikai esz
közök alkalmazását. Szükség esetén közlekedési kor
látozásokat rendel el.

44. Engedélyezi a közutak különleges igénybevételét. 
Ellátja a közutakon és közterületeken a rendezvé
nyek közlekedésrendészeti biztosítását.

45. Engedélyezi a közutakon a versenyek tartását és az 
építkezéseket.

46. Intézkedik a közrend, közbiztonság megsértése ese
tén. Közlekedési szabálysértés elkövetője ellen fi
gyelmeztetést alkalmaz, helyszínbírságol vagy fel
jelentést tesz.

47. Ellátja a gépjárművezetők és  a gépjárművek vizs
gáztatásával és nyilvántartásával kapcsolatos fel
adatokat, kiadja a gépjárművezetők vezetői enge
délyét, illetve -  a jogszabályban meghatározott 
esetekben -  ezek visszavonására intézkedik. Kiadja 
a gépjárművek hatósági jelzéseit, illetve a meghatá
rozott esetekben gondoskodik visszatartásukról. 
Rendészeti szempontból ellenőrzi a közúti, vízi és 
légi járműveket, valamint a járművezetőket.
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48. Ellátja a vízi- és légirendészeti feladatokat.
49. A hatáskörébe tartozó közúti, légi és víziközleke

dési balesetek esetében elvégzi a balesetek helyszíni 
szemléjét és vizsgálatát.

Igazgatásrendészeti szolgálat

50. Ellátja az ország lakosságát személyi igazolvány
nyal, valamint a határövezettel kapcsolatos enge
délyekkel és a nemzetközi szerződések alapján beve
zetett, hatáskörébe utalt úti okmányokkal. Intézi a 
lakás ki- és bejelentkezést.

51. Országos és helyi nyilvántartást vezet az anyaköny
vi adatok alapján a személyi igazolványokról, a ki- 
és bejelentkezésről, valamint lakcímkutatást végez. 
A különböző rendőri szervektől érkező figyelőlapok
ra értesítést ad.

52. A bíróságoktól és a bv. parancsnokságoktól ér
kezett értesítések alapján nyilvántartja a közügyek
től és a foglalkozástól eltiltott, valamint a bírói íté
lettel kitiltott, mellékbüntetés hatálya alatt álló sze
mélyeket.

53. Intézkedik a rendőrség hatáskörébe utalt szabály
sértési ügyekben.

54. Eljár és felügyeletet gyakorol az igazgatásrendészeti 
kényszerintézkedésekkel kapcsolatos (rendőrható
sági felügyelet és kitiltás) ügyekben.

55. Közbiztonsági szempontból engedélyezi és ellenőrzi 
a vadászat, a sport- és önvédelem céljait szolgáló 
lőfegyver és lőszer gyártását, forgalomba hozata
lát, vásárlását és tartását, behozatalát és kivitelét,
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az országon történő átvitelét, továbbá az ilyen fegy
verek javítását és a nem katonai célú lőterek hasz
nálatát.

56. Engedélyezi és ellenőrzi az ipari célokat szolgáló 
robbantó anyagok gyártását, forgalomba hozatalát, 
tárolását, őrzését és felhasználását, behozatalát, ki
vitelét, az országon történő átvitelét.

57. Rendészeti szempontból ellenőrzi a sokszorosítógé
pek gyártását, forgalomba hozatalát, biztonságos tá
rolását és rendeltetésszerű használatát.

58. Ellátja az erős hatású mérgező anyagok és kábító
szerek, valamint a sugárzó (radioaktív) anyagok és 
készítmények őrzésének, valamint felhasználásának 
rendészeti felügyeletét.

59. Véleményezi az italmérés engedélyezésére vonatkozó 
kérelmeket.

60. Kiadja a mutatványos engedélyeket. Véleményezi 
a kártyajátszási engedélyek kiadására vonatkozó ké
relmeket, javaslatot tesz a vendéglátóipari üzemek 
részére kiadott tánc-, éneklési, kártyajátszási és zár
óra meghosszabbítási engedélyek visszavonásáról.

61. Eljár a hatósági erkölcsi bizonyítványok k iadásával 
kapcsolatos feladatokban.

62. Állampolgársági ügyekben javaslatot készít a hono
sításra, visszahonosításra, elbocsátásra, állampolgár
ságtól való megfosztásra. Eljár az állampolgárság 
fennállását, elvesztését tanúsító bizonyítványok ki
állításával, valamint hivatalos megkeresésre az ál
lampolgárság megállapításával kapcsolatos ügyek
ben. Dönt a névváltoztatási kérelmekben.
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63. Őrzi és nyilvántartja a talált és a rendőrségnek be
szolgáltatott tárgyakat és ezeket igazolt tulajdono
suknak, illetve az arra jogosultnak kiadja.

64. Kiállítja, nyilvántartja és érvényesíti az önkéntes 
rendőri igazolványokat.

Külön parancsokban és utasításokban 
meghatározott szolgálatok

65. Külön parancsokban és utasításokban meghatáro
zottak szerint a rendőr beosztható:
a) körzeti megbízotti,
b) őr- és járőr,
c) fogdaőri és kísérő őr,
d) felügyeleti,
e) biztosítási,
f) közbiztonsági ellenőrző (razzia),
g) ügyeleti,
h) készültségi,
i) egyéb rendkívüli szolgálatra.

a) Körzeti megbízotti szolgálat

66. A körzeti megbízotti szolgálat a közrendvédelem 
egyik alapvető szolgálati rendszere. Működését a 
„Körzetmegbízotti Szabályzat” határozza meg.

b) Ő r- és járőrszolgálat

67. Az őr- és járőrszolgálat a rendőri munka ellátásának 
egyik alapvető formája. Működését a „Szabályzat a 
járőr- és őrszolgálat szervezéséhez, irányításá
hoz és ellátásához” című szabályzat határozza meg.
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68. A fogdaőrzést, a fogdaőrök kötelességeit a Fogda 
Szabályzat tartalmazza.

69. A kísérő őrszolgálat végrehajtása állandó ébersé
get, megfeszített figyelmet igényel.

70. Kísérő őr az, akinek felügyeletére, személyi szabad
ságában korlátozott személyt (őrizetesek, előzetes 
letartóztatottak, elítéltek, közigazgatási őrizetesek és 
elzártak) bíztak abból a célból, hogy meghatározott 
szervhez, vagy helyiségbe kísérje.

71. A fogolykísérés formái: 
rendes, 
megerősített.
Megerősített kísérésre akkor kerül sor, ha a kísérés 
nehéz körülmények között (vihar, köd stb.) történik, 
vagy a kísért személyek között különösen veszélyes 
személy van.

72. A fogva tartottak szállítása általában az erre a célra 
rendszeresített speciális gépkocsival, vagy személy- 
gépkocsival történhet. Szükség esetén -  kellő indok 
alapján -  engedélyezhető a gyalog, vonaton, hajón, 
repülőgépen történő kísérés is.

73. A kísérésre vonatkozó utasítást a fogva tartás el
rendelésére jogosult vezető adja.

74. A kísérést az elfogást végző, illetve fogva tartó rend
őri szerv köteles végrehajtani.

75. A kísérő őrök létszámát a kísért személyek veszé
lyességi foka. fizikai ereje és az adott terület köz- 
biztonsági helyzete és időjárási viszonyai -  hatá
rozzák meg.

2 A rendőrség szolg. szab. 17

c) Fogdaőri és kísérő őri szolgálat

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 / 2 / 1968 /19



76. A kíséret parancsnokának feladata:
-  a kísérést elrendelő rendőri szerv vezetőjénél 

jelentkezik és tájékozódik a kísérendő személyek 
számáról, veszélyességi fokáról, a kísérés helyé
ről, módjáról, útvonaláról;

-  átveszi a menetlevelet, a szállítási költséget, a 
személyek értéktárgyait, az élelmiszert;

-  átveszi a kísért személyektől elvett tárgyakról 
készített jegyzék egy példányát;

-  megszervezi a kíséretet (üldöző, pihenőhely k i
jelölése, étkeztetés stb.). id ő z ő

77. A kísérő őrnél csak olyan tárgyak lehetnek, melyek 
a járőrtáskába elhelyezhetők, illetve a mozgásában 
nem akadályozzák.

78. A kísért személy (-ek) figyelmét fel kell hívni a 
kísérés alatt tanúsítandó magatartásra.
Az őrizetbe vett vagy előzetes letartóztatásba levőt
-  az elkövetett bűntettek súlyának megfelelően -  
a Fegyverhasználati Szabályzat alapján a kísérő őr
nek figyelmeztetnie kell, hogy szökés esetén fegy
vert fog használni. Amennyiben az őrizetbe vétel 
nem bűntett elkövetése miatt, hanem szabálysértés 
vagy egyéb cselekmény miatt történt, a figyelmez
tetés csak a magatartási szabályok betartására irá
nyuljon.

79. A kísérés során a kísért személy-(ek)nek tilos:
-  illetéktelen személyekkel beszélni;
-  egymással beszélni;
-  jelekkel vagy más módon egymással érintkezni;
-  meg nem engedett tárgyat magukhoz venni, a 

náluk levő tárgyakat eldobni;
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-  dohányozni, szeszes italt fogyasztani;
-  egymást szidalmazni, bántalmazni.

80. Amennyiben a kísért személyek megbilincselése vá
lik  szükségessé, azt a kísérés megkezdése előtt kell 
végrehajtani.

81. A kíséret a kijelölt útvonaltól csak abban az eset
ben térhet el, ha az eredeti útvonalon történő ha
ladás a biztonságos kísérést veszélyezteti.
Ha a kísért személy megszökött, elfogására azonnal 
meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.

82. Ha az elfogás érdekében tett haladéktalan intézke
dés nem vezetett eredményre, azonnal jelentést kell 
tenni a legközelebbi rendőri szervnek. A jelentés az 
alábbi adatokat tartalmazza:
-  a szökött személy nevét, ruházatának és szemé

lyének leírását;
-  a szökés pontos idejét és helyét;
-  az elkövetett bűncselekményeit;
-  a szökés közben esetleges elszenvedett sérülé

seit;
-  minden olyan adatot, mely megkönnyíti az, el

fogást.
83. Az a rendőri szerv, mely a szökésről jelentést kap, 

haladéktalanul köteles intézkedéseket foganatosítani 
a szökött személy elfogására.

d) Felügyeleti szolgálat

84. A felügyeleti szolgálatot ellátó feladata, hogy a na
gyobb csoportosulásokat előidéző ünnepélyek, mu
latságok és mutatványok színhelyén a közrendet, 
közbiztonságot veszélyeztető cselekményeket meg

2*
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előzze, megszakítsa és ellenőrizze a működési - 
üzemeltetési előírások maradéktalan betartását.

85. Felügyeleti szolgálatot általában azokon a helyeken 
és rendezvények színhelyén kell szervezni és ellátni, 
ahol nagyobb tömeg megjelenése várható. (Pl. film
színház, színház, műsoros előadás, cirkusz, tánc- 
mulatság, ünnepély és egyéb kulturális rendezvény.)

86. A felügyeleti szolgálat tervszerű ellátása érdekében 
havi beosztást kell készíteni. A felügyeleti szolgálat 
ellátója szolgálatáról jelentést köteles tenni.

87. A felügyeleti szolgálatot ellátók öltözetét és fegy
verzetét az illetékes parancsnok az Öltözködési Sza
bályzat alapján, a szolgálat követelményeinek meg
felelően határozza meg.

88. Budapesten és a megye székhelyi városokban levő 
színházban, cirkuszban, hangversenyeken, bemutató 
filmszínházakban a felügyeleti szolgálatot csak rend
őrtiszt láthatja el. Nagyobb utánjátszó filmszínhá
zakban felügyeleti szolgálatot tiszthelyettesek is el
láthatnak.

89. Az illetékes rendőrkapitányság vezetője a helyi vi
szonyoknak megfelelően állapítja meg, hogy milyen 
időközönként, melyik filmszínházban, s melyik elő
adásra kell felügyeleti szolgálatra rendőrt vezényel
ni, s kijelöli azon filmszínházakat, amelyeket a rend
őrsöknek (alosztályoknak) kell az előadások kezde
tekor, illetve befejezésekor körzeti megbízottal, já r
őrrel, vagy önkéntes rendőrrel ellenőrizni.

90. A felügyeleti szolgálatot ellátó feladata színházban, 
hangversenyen, cirkuszban:
a) Biztosítja az előadás zavartalanságát.
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b) Az előadások előtt és után, valamint a szünet
ben az előcsarnokban felügyel a rendre. Foga
natosítja a rend fenntartása érdekében szüksé
ges intézkedéseket az intézmény személyzetén 
keresztül.

c) Szorosan együttműködik a tűzoltó ügyeletessel, 
tájékoztatást kér tőle a rendőri intézkedést 
igénylő eseményekről.

d) Meggyőződik a világítóberendezés működésé
ről. A vészkijáratok nyitvatartásáról, valamint 
arról, hogy azok külön áramkörrel vannak-e 
megvilágítva.

e) Ellenőrzi a nézőteret, hogy nem helyeztek-e el 
ott engedély nélkül pótszékeket, s a folyosókon 
a szabad közlekedés biztosított-e.

f) A rendzavarót, amennyiben az intézmény alkal
mazottainak a rend megtartására irányuló fel
hívása eredménytelen, feljelenti, szükség esetén 
eltávolítja.

g) Korhatárhoz kötött előadás esetén ellenőrzi, hogy 
a látogatási korlátozás a pénztárnál fel van-e 
tüntetve, s hogy az előadáson a meghatározott 
koron aluli személyek részt ne vegyenek. Sza
bálytalanság észlelése esetén az intézmény vezető
jén keresztül intézkedjék.

h) Rendkívüli esemény esetén intézkedik, sürgős 
esetekben azonnal, egyébként írásban tesz jelen
tést.

91. A felügyeleti szolgálatot ellátó feladata filmszín
házakban:
a) Ellenőrzi, hogy a Filmfőigazgatóság által forgal

mazott film kerül-e vetítésre, s kifogástalanul 
működik-e a világítóberendezés.
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b) Ellenőrzi, hogy korhatárhoz kötött film vetítése 
esetén feltüntették-e a pénztárnál a látogatási 
korlátozást, kifüggesztették-e a dohányzás tilal
mát jelző táblát és, hogy e tilalmakat betart
ják-e.

c) A nézőtéren ellenőrzi, hogy annyi nézőt bocsáta
nak-e be, amennyi ülőhely van és, hogy a k ijá
rati ajtók az előadás alatt nincsenek-e bezárva.

d) További feladatai megegyeznek a színházban, 
hangversenyen, cirkuszban szolgálatot ellátó fel
adataival.

92. A felügyeleti szolgálatot ellátó feladata műsoros elő
adásokon, táncmulatságokon és egyéb rendezvénye
ken:
a) Megállapítja, hogy van-e engedély a rendezvény 

megtartására, és azt az illetékes rendőri szerv 
láttamozta-e.

b) Ha a rendezvény szervezői a szükséges enge
déllyel nem rendelkeznek, ha az engedélyről 
hiányzik a rendőri szerv láttamozása, ha az ab
ban előírtakat nem tartják be vagy a közrend
közbiztonság fenntartása nem látszik biztosított
nak, intézkedik a rendezvény beszüntetéséről és 
a felelős személy ellen szabálysértési feljelentést 
tesz.

e) Biztosítási szolgálat

93. Biztosítási szolgálatot kell szervezni: 
a) A Magyar Népköztársaság nemzeti ünnepei, vala

mint a nemzetközi munkásmozgalom ünnepei 
alkalmából.
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b) A párt- és tömegszervezetek, valamint a kormány 
által szervezett naggyűlések és felvonulások ese
tén.

c) Államfők, kormányfők, államférfiak, meghatáro
zott delegációk utazása, fogadása esetén.

d) Sport- és kulturális rendezvények alkalmából.
94. Biztosítani kell a rendezvények területén, az útvo

nalon és azok környékén a közrendet és a zavar
talan közlekedést. Gondoskodni kell arról, hogy a 
rendezvény helyszínén és az oda vezető útvonalon 
ne legyen forgalmi vagy más olyan akadály, ami 
zavart vagy balesetet idéz elő.

95. Amennyiben a biztosításban más szerv beosztottai 
is részt vesznek (karhatalom, munkásőrség stb.), ezen 
szervek biztosítási parancsnokaival együttműködve 
kell a feladatot elvégezni.

96. Nagyobb szabású biztosítás esetén a biztosításért fe
lelős rendőri szerv vezetője kijelöli a biztosítási szol
gálat parancsnokát, aki köteles biztosítási tervet 
készíteni. Az egyszemélyi felelősség elvét követke
zetesen érvényesíteni kell.

97. A biztosítási terv tartalmazza:
-  a rendezvényt, a rendezvény m egtartás területét, 

időt, a résztvevő személyek számát;
-  a rendező szerv a rendezvényért felelős megbízott

jának adatait;
-  a biztosítás parancsnokát, résztvevők összetételét, 

számát;
-  a biztosítás formáját, rendszerét;
-  az összeköttetés módját;
-  a társszervekkel történő együttműködés formáját;
-  a szükséges technikai eszközöket;
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-  a felhajtás, elhajtás, parkírozás helyét és a felvo
nulási útvonalakat;

-  a segély és előállítási helyeket;
-  a biztosítók öltözetét, fegyverzetét.

98. A biztosítási tervet a biztosítást elrendelő rendőri 
szerv vezetője hagyja jóvá.

99. A sportrendezvényeket a rendező szerv vezetőségé
nek bejelentése alapján -  a közrend és közbizton
ság fenntartása érdekében -  biztosítani kell.

100. Az illetékes rendőri szerv parancsnoka a sportren
dezvény megtartása előtt köteles:
-  a helyszínbejárásnál tájékozódni, milyen lét

számú karhatalmi erő szükséges a biztosításhoz 
és azt hol kell elhelyezni;

-  a rendező sportszervezet vezetőségének megha
tározni a karszalaggal ellátott rendezők számát, 
elhelyezését és feladatát;

-  elkészíteni a biztosítási tervet;
-  eligazítani a biztosítás parancsnokát, illetve a 

biztosításban résztvevőket;
-  egyeztetni a sportegyesület vezetőjével az elvég

zendő feladatokat.
101. Rendőri karhatalmat a résztvevő tömeg és az ope

ratív helyzet figyelembevételével kell a sportren
dezvényre vezényelni. A feladatok végrehajtásába 
be lehet vonni az önkéntes rendőri csoportokat, ese
tenként a munkásőröket. Nagyobb jelentőségű biz
tosításhoz -  külön engedély alapján -  a BM Kar
hatalom Országos Parancsnokság egységeit és a 
rendőriskolák hallgatóit is be lehet vonni.

102. A sportrendezvény rendjének fenntartása elsősor
ban a rendezőség feladata, akik kötelesek minden
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rendbontást megakadályozni. A rendezőknek -  a 
rend fenntartása érdekében tett intézkedéseihez -  
a kivezényelt rendőri karhatalom köteles támogatást 
nyújtani.

103. A biztosítási feladatot ellátó rendőr a sportrendez
vénnyel kapcsolatban tetszését vagy nemtetszését 
nem nyilváníthatja.

104. A sportrendezvény nézőterén, a játéktértől elvá
lasztó korláton belül ülőhelyeket elhelyezni csak az 
illetékes rendőri szerv külön engedélyével szabad. 
Engedélyezés esetén meg kell követelni az így el
helyezett székek és padok egymáshoz rögzítését.

105. Meg kell akadályozni, hogy a nézők a sporttelepek 
épületeinek tetején, a kerítéseken vagy más baleseti 
veszélyt magában rejtő helyeken helyezkedjenek el. 
A számozatlan helyekre vezető bejáratot le kell zá
ratni, ha ott baleset veszélye nélkül több néző már 
nem fér el.

106. Azoknak a sportrendezvényeknek a megtartását, 
amelyeken a rendőrségnek a közrend és  közbizton
ság fenntartására irányuló előírásait nem tartják 
be, a rendőrség megtilthatja, illetve a biztosítás pa
rancsnoka beszüntetheti, s az összegyűlt közönséget 
feloszlathatja. 

107. A sportrendezvényen résztvevők kötelesek a pálya
rendszabályokban előírtakat betartani. A pálya
rendszabályok megsértése, a sportolók, a bírók vagy 
más személyek sértegetése, bántalmazása, illetve 
egyéb jellegű botrányokozás esetén az elkövetőt 
a rendezvényről el kell távolítani, s ellene szabály
sértési, súlyosabb esetben büntetőeljárást kell indí
tani.
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108. A közbiztonsági ellenőrző (razzia) szolgálat olyan 
rendőri szolgálati ténykedés, amikor a rendőrható
ság területét, vagy annak egy részét lezárják, s az 
ott tartózkodó állampolgárokat igazoltatják. A gya
nús, körözött, közbiztonságra veszélyes vagy ma
gukat kellően igazolni nem tudó személyeket a rend
őrök felkutatják és további intézkedés céljából elő
állítják.

109. A közbiztonsági ellenőrző (razzia) szolgálat elrende
lésének oka lehet:
-  általános megelőzés,
-  egyes bűntettek elszaporodása valamely terüle

ten,
-  egyes területről meghatározott személyek vissza

szorítása.
110. A közbiztonsági ellenőrző (razzia) szolgálatot előze

tesen gyűjtött adatok alapján készített terv szerint 
kell végrehajtani. Nagyobb karhatalmi erők bevo
nása esetén az ide vonatkozó miniszteri parancs sze
rint kell eljárni. 

111. A közbiztonsági ellenőrző (razzia) szolgálat megtar
tását az egész ország területén a belügyminiszter 
és helyettesei, a budapesti, megyei rendőr-főkapitányság

 területén a főkapitányság vezetője a rendőr- 
kapitányság területén a kapitányság vezetője ren
delheti el. A közbiztonsági ellenőrző szolgálat meg
tartásának időpontját a rendőrhatóságok vezetői 
elöljárójuknak kötelesek bejelenteni.

f) Közbiztonsági ellenőrző (razzia) szolgálat
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112. A rendőri munka folyamatosságának biztosítása vé
gett ügyeleti szolgálatot kell szervezni a Belügy
minisztériumban, a rendőr-főkapitányságokon, rend
őrkapitányságokon, rendőrőrsökön (alosztályon), va
lamint az egyéb rendőri szerveknél, ahol azt az il
letékes vezető elrendeli.

113. Az ügyeleti szolgálat helyét, idejét, létszámát, s a 
szolgálat részletes végrehajtási módját külön parancs 
határozza meg.

h) Készültségi szolgálat

114. A készültségi szolgálat rendkívüli szolgálat. Akkor 
kerül rá sor, amikor a közrend, közbiztonság érde
kében szükségessé válik az állomány együtt tartása 
valamely szolgálati feladat ellátása céljából.

115. Készültségi szolgálatot a belügyminiszter, a helyet
tesei és a rendőrhatóságok vezetői rendelhetnek el.

116. A készültségi szolgálat elrendelhető a rendőrség, a 
rendőrhatóság egy, vagy valamennyi szolgálati ágá
nak beosztottaira. 
A készültségi szolgálat elrendelésekor meg kell ha
tározni, hogy kikre, mely szolgálati ág beosztottaira 
vonatkozik.

117. A közrend- és közbiztonság súlyosabb veszélyezte
tésekor halasztást nem tűrő esetekben, amikor az 
állomány azonnali készenlétbe helyezésére van szük
ség, riadót kell elrendelni.

118. A riadó elrendelése, végrehajtása és a riadó idő
tartama alatt foganatosítandó intézkedések külön 
utasítás alapján teljesítendők.
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119. Az illetékes szakvezetőkkel együtt megállapítja, fel
méri, megtervezi és tökéletesíti a szolgálati felada
tok ellátásához az elhelyezési, az anyagi és techni
kai szükségleteket.

120. Gondoskodik az indokolt szükségletek, valamint a 
személyi állomány jogos igényeinek kielégítéséről 
mindazon anyagok és technikai eszközök tekinte
tében, amelyeket gazdálkodási, illetve ellátási hatás
körébe utal az ügyrend.
Megszervezi, irányítja, illetve végzi az anyaggazdál
kodás körébe tartozó és az azzal kapcsolatos teen
dőket, valamint az anyagi szolgálathoz tartozó egyéb 
ügyek intézését.

Pénzügyi szolgálat

121. Összeállítja és végrehajtja az éves költségvetéseket 
és ennek keretén belül biztosítja a rendőrség zavar
talan működésének anyagi és pénzügyi előfeltéte
leit.

122. Biztosítja az állomány rendszeres illetménnyel való 
ellátását. Ellenőrzi a rendőrség béralapgazdálkodá
sát. Teljesíti a szükséges kiadásokat és gondoskodik 
a bevételek beszedéséről.

Szakszolgálat

Anyagi és technikai szolgálat
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123. Segíti a vezetőket, parancsnokokat, a kádermun
kára vonatkozó parancsok, utasítások végrehajtá
sában.

124. Ellenőrzi és biztosítja, hogy a belügyi állományban 
Népköztársaságunkhoz hű, politikailag és erkölcsi
leg feddhetetlen, a rendőri munkát hivatásának te
kintő, megfelelő szakmai és általános műveltséggel 
rendelkező személyek dolgozzanak.

125. Ellenőrzi és tervszerűen biztosítja a rendőri állo
mány politikai, szakmai felkészültségének általános 
műveltségének fejlesztését. Segíti a  kádertartalékok 
kiválasztását, képzését, segítséget nyújt az állomány 
folyamatos neveléséhez.

126. Biztosítja a rendőri állomány kiképzését, nevelését, 
a belügyi iskolák nappali, esti és levelező tagoza
tain.

127. Szervezi a belügyi propagandamunkát.
128. Szervezi, irányítja és ellenőrzi az iskolán kívüli 

szakmai továbbképzést.

129. Segíti a vezetők és parancsnokok fegyelmező, ne
velő munkáját, őrködik azon, hogy a fegyelmi el
járások során szigorúan betartsák a törvényességet, 
a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott elveket és 
eljárási szabályokat.

130. Lefolytatja a fegyelmi eljárást a hatáskörébe utalt 
ügyekben.

Szem élyügyi szolgálat
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131. Gondoskodik a személyi állomány gyógyító és meg
előző egészségügyi ellátásáról.

132. Elvégzi a felvételre jelentkezők egészségügyi vizs
gálatát.

133. Rendszeres helyi (higiéniai) ellenőrzést tart a sze
mélyi állomány körleteiben.

134. Rendszeresen vizsgálja a szolgálati egészségi ártal
makat.

135. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a Belügyminiszté
rium szerveinél folyó bűnügyi és hatósági orvosi 
munkát.

136. A rendőrségi fogdában fogva tartottak egészségi 
állapotát rendszeresen ellenőrzi.

137. Megállapítja a kórházi, szanatóriumi és gyógyüdülői 
beutalások, valamint az egészségügyi szabadságok 
rendjét.

Irodai szolgálat

138. Az irodai szolgálat a rendőrség ügykezelését végzi, 
a vonatkozó ügyviteli szabályzatban foglaltak sze
rint. Külön megbízás alapján anyagi és pénzügyi 
feladatokat is ellát.

Egészségügyi szolgálat
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III. R É S Z

A RENDŐRSÉG TAGJAINAK MAGATARTÁSA 

A rendőr általános kötelességei

139. A rendőr kötelessége, hogy a Magyar Népköztár
saság állami, társadalmi, gazdasági rendjét, vala
mint az állampolgárok személyét és jogait védje.

140. A rendőr szolgálatát esküjéhez híven a törvények
nek megfelelően, bátran teljesítse. Kitartóan viselje 
a szolgálat minden nehézségét, fáradalmát.

141. A rendőr:
-  tisztelje és szeresse a dolgozó népet, követke

zetesen képviselje a Magyar Szocialista Munkás
párt politikáját;

-  magatartásával szerezzen tekintélyt a Belügy
minisztériumnak, a r e ndőri szolgálatnak és biz
tosítsa megbecsülését;

-  állandóan fejlessze politikai és szakmai isme
reteit;

-  legyen fegyelmezett, előzékeny és udvarias;
-  külső megjelenése legyen ápolt, gondozott;
-  legyen bajtársias, becsülje, tisztelje elöljáróit, 

elvtársait és támogassa munkatársait.

31

ÁBTL - -4.2. - 10 - 21 / 2 /1968 /33



A rendőrség tagjainak magatartása szolgálatban és 
szolgálaton kívül

142. A rendőrség tagja mindenkor hivatásához méltó 
magatartást tanúsítson.

143. Szolgálati ténykedése során a törvényes rendelke
zések szerint járjon el, szerezzen érvényt a fenn
álló törvényeknek és rendeleteknek.

144. Szolgálati ideje alatt végezze munkáját öntudato
san, fegyelmezetten, s következetesen tartsa be a 
szolgálati utasításokat.

145. A rendőrség tagja szolgálati ideje alatt szeszes italt 
nem fogyaszthat.

146. Szeszes ita l hatása alatt álló rendőr szolgálatba nem 
osztható be. Aki ittassága miatt szolgálatát nem látja 
el, azt fegyelmileg, illetőleg büntetőjogilag felelős
ségre kell vonni és a szolgálatból kiesett időre illet
ményét a vonatkozó pénzügyi utasítások alapján 
csökkenteni kell.

147. Tilos a szolgálati helyen elöljáró vagy feljebbvaló 
jelenlétében annak engedélye nélkül mást megszólí
tani, leülni, étkezni vagy dohányozni.

148. Tilos az egyenruhát viselő rendőrnek az utcán ét
kezni, kezében olyan tárgyat, csomagot vinni, amely 
súlyánál, terjedelménél, tartalmánál vagy csomago
lásánál fogva a rendőri egyenruha tekintélyét sérti, 
vagy a rendőrt tiszteletadásban akadályozza.

149. A rendőr a szolgálati helyiségbe történő belépéshez, 
az ott-tartózkodáshoz, vagy az onnan történő eltá
vozáshoz a jelen levő elöljárótól vagy feljebbvaló
tól kérjen engedélyt.
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150. Tilos dohányozni városok és községek forgalmas 
helyein teljesített szolgálat és intézkedés közben. 
Szolgálatban a rendőr csak akkor dohányozhat, ha 
a dohányzás szolgálati tevékenységében nem gátolja 
és a közízlést nem sérti.
Dohányzásra lehetőleg pihenőidejét és helyét hasz
nálja fel.

151. A rendőrség tagja szolgálaton kívül olyan magatar
tást tanúsítson, amely nem csorbítja a rendőrség 
tekintélyét. Magánélete, családi élete legyen rende
zett, példamutató.

152. A rendőrség tagja csak olyan szórakozó- és nyilvá
nos helyeket látogathat, amely a rendőri tekintélyt 
nem csorbítja. Az erre vonatkozó korlátozó rendel
kezéseket tartsa be.

153. A rendőrség tagja bármely engedélyezett egyesület 
tagja lehet.

Elöljárók és alárendeltek, feljebbvalók és alattosok

154. Elöljáró az, akinek a rendőr szolgálati beosztás, 
külön parancs vagy utasítás alapján -  akár ideig
lenes jelleggel is -  alá van rendelve, s kinek pa
rancsadási joga van.

155. Alárendelt az, aki valamely elöljáróhoz szolgálati 
beosztás, külön parancs vagy utasítás alapján -  
akár ideiglenes jelleggel is -  be van osztva és ki
nek parancsait, utasításait köteles végrehajtani.

156. Az elöljáró köteles kiadott parancsai végrehajtását 
ellenőrizni.

3 A rendőrség szolg. szab. 3 3
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157. Az alárendelthez legközelebb álló szolgálati elöl
járót közvetlen elöljárónak nevezzük.

158. Feljebbvaló az, akinek magasabb rendfokozata van. 
Alattos az, akinek alacsonyabb a rendfokozata, s 
közöttük nincs elöljáró -  alárendelt viszony.

159. A feljebbvalók minden esetben követeljék meg az 
alattosoktól, hogy tartsák be a fegyelmet, a rendet, 
az öltözködési -  valamint a magatartásra és tisz
teletadásra vonatkozó szabályokat. Az alattosok el
lenvetés nélkül kötelesek végrehajtani a feljebb
valóknak a fentiekre vonatkozó utasításait.

160. A rendőrség tagjai szolgálati érintkezésük során a 
rendfokozat megjelölésével az elvtárs megszólítást 
használják. Az elöljáró vagy feljebbvaló az ön meg
szólítást is alkalmazhatja az alárendelttel vagy alat
tossal szemben.

161. A polgári ruhás rendőrtől -  amikor a rendfokozat 
nem ismert -  a rendfokozat közlését kell kérni.

Elöljárói viszonyba lépés

162. Ha a rendőrség egymásnak alá nem rendelt tagjai 
együtt látnak el szolgálatot -  és parancsnok nincs 
kijelölve - , akkor az elöljáró a magasabb beosz
tású, egyforma beosztás esetén a magasabb rend- 
fokozatú, illetve annak a szolgálati ágnak a beosz
tottja, melynek területén együttesen teljesítik a 
szolgálatot.

163. A rendőri intézkedésre jogosult feljebbvaló és a 
rangban idősebb rendőr -  szükség esetén -  elöl
járói viszonyba köteles lépni, ha:
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-  a helyszínen intézkedő rendőr (rendőrök) szám
beli ereje nem elegendő,

-  a rendőr intézkedése törvényellenes,
-  a rendőr az utcán, nyilvános helyen viselkedé

sével botrányt okoz, vagy egyébként olyan cse
lekményt követ el, amely a rendőrség tekintélyét 
sérti.

Az elöljárói viszonyba lépést egyértelműen és ha
tározottan ki kell jelenteni.

164. Az elöljárói viszonyba lépés nem jelenthet; a szol
gálati ténykedésbe való indokolatlan beavatkozást.

165. Az elöljárói viszonyba lépett feljebbvalónak az át
vett intézkedést be kell fejezni.

166. A z  intézkedő rendőröknek az elöljárói viszonyba 
lépésről saját elöljáróiknak jelentést kell tenniük. 
Ebből a célból kölcsönösen jegyezzék fel egymás 
nevét, rendfokozatát és beosztási helyét.

167. Polgári ruhás feljebbvaló magát előre igazolva lép
het elöljárói viszonyba.

Az elöljáró kötelességei

168. Az elöljáró szervezze, irányítsa és ellenőrizze alá
rendelt szervei és a beosztottai munkáját. Munkája 
során vegye figyelembe és mérlegelje alárendeltjei 
javaslatait.

169. Hatáskörén belül önállóan intézkedjen, követelje 
meg alárendeltjeitől, hogy pontosan és időben tel
jesítsék szolgálati kötelességeiket. A munkában ki
emelkedő alárendeltjeit dicsérje és jutalmazza meg 
vagy erre tegyen javaslatot.

3*
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A hanyagokat, fegyelmezetleneket vonja felelősségre. 
Egyetlen fegyelemsértést se nézzen el.

170. Ismerje meg alárendeltjei jellemét, szellemi képes
ségeit, tulajdonságait, magánéletét. Terjedjen ki fi
gyelme minden olyan lényeges körülményre, mely 
alárendeltjeinek politikai állásfoglalását vagy szol
gálatának ellátását befolyásolhatja.

171. Alárendeltjeit a nép, a párt, proletár internaciona
lizmus tiszteletére és szeretetére nevelje. Nagy gon
dot fordítson arra, hogy alárendeltjei megismerjék 
a marxizmus- leninizmus tanításait.
Fejlessze alárendeltjei szakmai képzettségét, adja át 
nekik a rendőri munkában szerzett tapasztalatait.

172. Nevelje alárendeltjeit a rendőri hivatás szeretetére 
és a szolgálati feladatuk esküjükhöz hű teljesíté
sére.

173. Alárendeltjeivel szemben legyen igazságos. Gondos
kodjék arról, hogy alárendeltjei képességeik és 
adottságaiknak megfelelően vegyék ki részüket a 
szolgálatból.

174. Mutasson példát a szolgálat ellátásában, a politikai 
és szakmai ismeretek elsajátításában, a fegyelmezett 
magatartásban, valamint a magánéletben.

175. Biztosítsa mindenkor a szolgálati érdek érvénye
sülését. Tartsa kötelességének alárendeltjei jogai
nak és jogos érdekeinek védelmét.

176. Gondoskodjék a rendőrségi tulajdon védelméről, 
rendeltetésszerű használatáról, a szolgálat ellátá
sához szükséges technikai felszerelésekről. Biztosítsa 
a körletrend betartását.

177. Ismerje a vezetése alá tartozó szerv (egység, hatóság) 
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létszámát, valamint a felszerelés és fegyverzet mennyiségét
, állapotát.

178. Eltávozása esetén jelölje ki helyettesét, ha ez vala
milyen okból nem történt meg. vagy a kijelölt (meg
bízott) helyettes nincs jelen, akkor a legmagasabb 
beosztású vagy legmagasabb rendfokozatú beosz
tott vegye át a vezetést.

179. Minden elöljáró (hatóság, szerv vezetője) tartson 
rendszeres kapcsolatot a helyi párt-, a tanács, a tár
sadalmi, gazdasági szervek, továbbá fegyveres erők 
és rendészeti szervek vezetőivel.

180. A középfokú és elsőfokú hatóságok vezetői jelent
kezni kötelesek az alább felsoroltaknál, ha tudomá
sukra jut, hogy hivatalos jelleggel hatóságuk terü
letére érkeztek:
-  MSZMP Központi Bizottság első titkára,
-  Elnöki Tanács elnöke,
-  Minisztertanács elnöke,
-  MSZMP Központi Bizottság titkárai,
-  Minisztertanács elnökhelyettesei,
-  belügyminiszter, 
-  belügyminiszter-helyettesek.
Az egyéb rendőri szervek vezetői csak akkor köte

lesek jelentkezni a fent felsoroltaknál, ha azok kifeje
zetten az egységükhöz érkeztek.

Az alárendelt kötelességei

181. Az alárendelt ellentmondás nélkül köteles engedel
meskedni elöljárójának.

182. Az alárendelt a kapott parancsot és egyéb köteles
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ségeit legjobb tudása szerint, maradéktalanul és 
időben hajtsa végre.

183. Tisztelje elöljáróit és feljebbvalóit, tartsa be az ud
variasság és tiszteletadás szabályait.

184. Támogassa elöljáróját a fegyelem fenntartásában.
185. Gondoskodjon a rendőrségi tulajdon védelméről, a 

reábízott felszerelés és egyéb eszközök rendeltetés- 
szerű használatáról, karbantartásáról.

186. Az alárendelt elöljárójánál történő jelentkezésekor 
jelentse nevét, rendfokozatát, szolgálati beosztását 
és a jelentkezés okát.

187. Az alárendelt köteles jelenteni elöljárójának:
-  új szolgálati beosztását és annak átvételét;
-  előléptetését;
-  kitüntetését;
-  szabadságra távozását, bevonulását;
-  személyi és családi körülményeiben beállott vál

tozásokat;
-  fenyítését, illetőleg annak letöltését, ha azt nem 

közvetlen elöljárója szabta ki;
-  intézkedéseit;
-  ha bűntett, vagy szabálysértés miatt vele szemben 

intézkedés történt;
-  a tudomására jutott bűncselekményt vagy fe

gyelmi vétséget.
188. Az alárendelt jelentését, kérelmét, panaszát, szóban 

adja elő közvetlen elöljárójának. Írásbeli jelentést 
akkor tegyen, ha ezt külön utasítások előírják, ha 
parancsot kap rá vagy ha az ügyben magasabb elöl
járó intézkedik vagy dönt.
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A parancs adásának és végrehajtásának rendje

189. A szolgálati út a szolgálati ügyek intézésének az 
a módja, melyen keresztül fokozatosan jut az ügy 
alulról felfelé, vagy felülről lefelé ahhoz, akinek az 
ügyben döntési, parancsadási joga, illetve intézke
dési, végrehajtási kötelessége van.

190. A parancsokat (utasításokat) a szolgálati út betar
tásával kell kiadni.

191. A szolgálati utat mindenkor be kell tartani. Felsőbb 
rendőri szerv, elöljáró a szolgálati út betartását in
dokolt esetben mellőzheti.
Az alárendelt a szolgálati út mellőzésével kapott 
parancs végrehajtását közvetlen elöljárójának is je
lentse.

192. A rendőrség tagja a parancs megértését „értettem” 
szóval jelentse.

193. Indokolt esetben az elöljáró a parancs megismétel
tetésével győződjék meg arról, hogy az alárendelt 
megértette-e. Távbeszélőn, rádión adott parancs ese
tében visszahívással kell meggyőződni a parancsadó 
jogosultságáról.

194. Magasabb elöljáró parancsát alacsonyabb elöljáró 
nem változtathatja meg.

195. A parancsot az alárendelt legjobb tudása szerint 
köteles végrehajtani.

196. A parancs végrehajtását a parancsot adó elöljáró
nak jelenteni kell.

197. Amennyiben a parancs végrehajtását elháríthatatlan 
akadály lehetetlenné teszi, ezt a körülményt a pa
rancsot adó elöljárónak haladéktalanul jelenteni kell.
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198. A parancs végrehajtását meg kell tagadni és erről 
az illetékes elöljárónak azonnal jelentést kell tenni, 
ha a parancs:
-  nyilvánvalóan ellentétben áll az esküben vállalt 

kötelezettségekkel;
-  nyilvánvalóan törvényellenes.

199. Parancs teljesítése előtt ellenvetést az alárendelt 
csak akkor tehet, ha a parancs szolgálati érdeket 
sért, vagy a teljesítésének az elöljáró előtt ismeret
len akadályai vannak. Ha az elöljáró az ellenvetést 
nem fogadja el, a parancsot végre kell hajtani.

200. Ha a parancs teljesítését másik elöljáró parancsa 
akadályozná, akkor az alárendelt az előzőleg kapott 
parancsot köteles jelenteni. Ha az elöljáró ennek 
ellenére utasítást ad parancsa végrehajtására, akkor 
teljesíteni kell. Ebben az esetben a felelősség az 
első parancs teljesítésének elmulasztásáért az új pa
rancsot adó elöljárót terheli. A parancs végrehaj
tását mindkét elöljárónak jelenteni kell.

201. A nagyobb jelentőségű parancsot az elöljáró írás
ban adja ki. Az írásban adott parancsokat a beosz
tottak előtt ki kell hirdetni.

A jelentkezések rendje, hivatalvizsgálatok és 
ellenőrzések alkalmával

202. Az érkező elöljárónál a szerv vezetője, beosztottja 
jelentkezni köteles.

203. Az előre bejelentett ellenőrzés (hivatal vizsgálat) 
alkalmával az ellenőrzés alá vont szerv vezetője 
szolgálati öltözetben köteles jelentkezni. Felsőbb 
szervtől érkezett beosztottnál az ellenőrzés alá vont
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szerv vezetője akkor köteles jelentkezni, ha az ér
kező nála magasabb, vagy vele azonos rendfoko
zatú. Amennyiben a felsőbb szervtől érkező beosz
tott alacsonyabb rendfokozatú, mind az ellenőrzés 
alá vont szerv vezetője, úgy az előbbi köteles jelent
kezni.

204. Az ellenőrzést végző nem elöljáró csak az ellen
őrzött szerv vezetőjén keresztül intézkedhet, kivéve 
ha a késedelem a szolgálatra hátránnyal járna.

Tiszteletadás

205. A tiszteletadás a fegyelem, az egymás iránti meg
becsülés, tisztelet és udvariasság megnyilvánulása.

206. A rendőrség egyenruhát viselő tagjai találkozáskor 
kötelesek egymásnak tiszteletadást teljesíteni. 
Alárendeltek és alattosok előre tisztelegjenek. 
Egyenlő rendfokozatúak, ha nincsenek elöljárói és 
alárendelt viszonyban kölcsönösen tisztelegjenek 
egymásnak.

207. A rendőrség egyenruhát viselő tagjai a rendőr csa
patok és egységek az Alaki Szabályzat előírásainak 
megfelelően kötelesek tiszteletadást teljesíteni.

208. A rendőrség egyenruhát viselő tagjai kötelesek köl
csönös tiszteletadást teljesíteni a fegyveres erők, a 
BM Tűzrendészet Országos Parancsnokság és az IM 
Büntetés-végrehajtási Parancsnokság beosztottai felé.

209. Kötelező a tiszteletadás a rendőrség egyenruhát vi
selő tagjának:
-  ha a zenekar (énekkar) valamely állam himnu

szát, vagy az Internacionálét játssza (énekli);
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-  a népek és hazánk szabadságáért, függetlensé
géért, a társadalmi haladásért elesett magyar 
hazafiak és más népek harcosainak síremléke, 
emlékműve előtt, ha ott díszőrség áll;

-  fegyveres erők, fegyveres testületek és rendé
szeti szervek csapatzászlói előtt;

-  fegyveres erők, fegyveres testületek és rendé
szeti szervek egységei által kísért temetési me
netnek.

210. A rendőrség polgári ruhás tagjai a polgári életben 
szokásos módon kötelesek üdvözölni egymást és a 
rendőrség személy szerint ismert egyenruhás tagjait. 
Az üdvözlést mellőzni kell, ha a szolgálatra hát
ránnyal jár.

211. A szolgálati helyiségbe belépő elöljárót, feljebbvalót 
a benntartózkodók vezényszó nélkül, felállással üd
vözöljék, majd a legmagasabb beosztású, rendfoko
zatú, vagy rangidős jelentkezzék.

212. Ha szolgálati helyiségbe, ahol magasabb beosztású 
elöljáró van jelen, alacsonyabb beosztású elöljáró 
érkezik, nem kell üdvözölni és jelentkezni sem kell 
nála.

213. A kötelező tiszteletadás szabályai -  a helyzetnek 
megfelelően -  nyilvános helyeken, közlekedési esz
közökön is érvényesek.

214. Nyilvános helyen (mozi, színház stb.), ahol a rend
őrség tagjai többször találkoznak, csak az első ta
lálkozáskor kell tiszteletadást teljesíteni.

215. A hajadonfőn levő vagy jobb kezének használatá
ban akadályozott, egyenruhát viselő rendőr fővetés
sel köteles tiszteletadást teljesíteni.
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216. Három vagy ennél több főből álló járőr (egység) 
esetében csak a parancsnok tisztelegjen.

217. A rendőr tan- és csapatalakulatok parancsnokai -  
amennyiben fegyelmi vagy helyi viszonyok ezt in
dokolják -  elöljárójuk jóváhagyásával az elhelye
zési körleten belül a fentiektől eltérően is szabá
lyozhatják a tiszteletadást.

218. Tisztek foglalkozásain, gyűlésein, értekezletein az 
elöljáró érkezésekor és távozásakor „Tiszt elvtár
sak !” vezényszót kell adni. A vezényszóra vigyázz 
állást kell elfoglalni. Azon összejövetelen, ahol tisz
tek és tiszthelyettesek vannak együtt, „Fel, vigyázz!” 
vezényszót kell adni.

219. Alárendelt vagy alattos az elöljárót, illetve feljebb
valót jelentkezés, találkozás esetén szóval nem üdvö
zölheti. Az elöljáró vagy feljebbvaló szóbeli üdvöz
lésére „Erőt, egészséget!” szavakkal kell válaszolni, 
hozzátéve az elöljáró, feljebbvaló rendfokozatát. 
Elváláskor a „Viszont látásra elvtársak!” (elvtárs) 
köszöntésre „Viszont látásra!” szóval és rendfokozat 
megjelöléssel kell válaszolni.

220. A tiszteletadás mellőzhető:
-  rendőri intézkedés közben; 
-  forgalomirányító szolgálat teljesítésekor;
-  kísérő őrszolgálat alkalmával;
-  biztosító szolgálatban;
-  járművezetés közben;
-  kerékpározáskor;
-  műhelyben, gépkocsitelepen, laboratóriumban, 

távbeszélő központban és rádióállomásokon.
-  étkezéskor és étkezésre kijelölt helyen;
-  hálótermekben takarodótól ébresztőig;
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-  betegszobában, kórtermekben;
-  ünnepségeken, előadásokon;
-  karhatalmi gyakorlaton és menet közben tartott 

pihenők alatt;
-  lőgyakorlatok alkalmával a lövészetek ideje alatt. 

(Nem vonatkozik a pihenőhelyen levőkre.)
A fenti esetekben az érkező elöljárónak csak az 
ügyeletes tegyen jelentést. Ha az elöljáró ilyenkor 
közvetlenül fordul valamelyik rendőrhöz, a meg
szólított -  a betegeket kivéve -  az általános sza
bálynak megfelelően álljon vigyázzba.

Eljárás a rendőrséget vagy a rendőrség tagját ért 
hatóság vagy hivatalos személy megsértésének 

bűntette esetén

221. A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvé
ről szóló 1961. évi V. törvény 158. §-a értelmében 
hatóság vagy hivatalos személy megsértése bűntettét 
követi el:
"(1) Aki olyan tényt állít, híresztel vagy olyan tény

re közvetlenül utaló kifejezést használ, amely 
alkalmas arra, hogy a hatóság vagy hivatalos 
személy működésével kapcsolatban a bizalmat 
megingassa, avagy a hivatalos személy becsü
letét csorbítsa. . . ”

„(2) Ugyan így büntetendő az is, aki hatóság vagy 
hivatalos személy ellen -  hivatalos működé
sével kapcsolatban -  olyan kifejezést használ 
vagy egyéb olyan cselekményt követ el, amely 
alkalmas a hatóságba vetett bizalom meginga
tására vagy a hivatalos személy becsületének 
a csorbítására.”

44

ÁBTL- 4.2. - 1 0 -  21 /2 /1968 /46



222. A rendőrség tagja jelentse elöljárójának, ha tudo
mást szerez arról, hogy a rendőrség vagy a rend
őrség tagja sérelmére hatóság vagy hivatalos sze
mély megsértése bűntettét követték el. A jelentést 
a sértett rendőrségi tagnak is tudomására kell hozni.

223. A fenti bűntett miatt a büntető feljelentés meg
tételére jogosult:
a) a belügyminiszter, ha

-  a rendőrséget, a miniszterhelyetteseket, vagy 
közvetlen alárendelt szervét, annak vezetőjét,

b) a miniszterhelyettes, ha
-  közvetlen alárendelt szervét, annak vezetőjét, 

vagy beosztottját,
-  a középfokú hatóságot vagy annak vezetőjét,

c) a középfokú hatóság vezetője, ha
-  alárendelt szervét, annak vezetőjét vagy be

osztottját érte sérelem.
224. A büntető feljelentés megtételére a javaslatot szol

gálati úton kell a feljelentésre jogosult elöljáróhoz 
felterjeszteni.

Szolgálati titoktartás 

225. A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvé
ről szóló 1961. évi V. törvény 163. §-a az állam
titok és szolgálati titok fogalmát az alábbiakban 
állapítja meg:
„(1) Államtitok minden olyan adat, amelynek ille

téktelen személy tudomására jutása a Magyar 
Népköztársaság biztonságát vagy más fontos 
érdekét veszélyezteti.
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(2) Minden esetben államtitoknak minősül a jog
szabály vagy jogszabályon alapuló rendelkezés 
által annak nyilvánított adat.

(3) Szolgálati titok az állami szervre, társadalmi 
szervezetre vagy szövetkezetre, úgyszintén ezek 
működésére vonatkozó olyan adat, amelynek 
illetéktelen személy tudomására jutása az állami 
szervek, társadalmi szervezetek vagy szövetke
zetek zavartalan működését, illetve az állam- 
igazgatás, a honvédelem, az igazságszolgáltatás 
vagy a gazdálkodás rendjét veszélyezteti.”

226. Szolgálati titoktartás alatt értjük a rendőrség tag
jának szolgálatból eredő vagy egyéb úton tudomá
sára jutott olyan adatok, tények továbbadásának 
tilalmát, melyek államtitkot vagy szolgálati titkot 
képeznek.

227. A rendőrség tagja a tudomására jutott államtitkot 
és szolgálati titkot csak az arra illetékes rendőrségi 
tagnak, elöljárónak hozhatja tudomására.

228. A kötelező titoktartás megsértésének minősül az 
államtitok és szolgálati titok jogosulatlan megszer
zése, felhasználása, illetéktelen személy részére hoz
záférhetővé, illetve az illetékes részére hozzáfér
hetetlenné tétele.

229. A titoktartási kötelezettség megköveteli, hogy titkos
nak minősített ügyet, adatot, tényt csak olyan he
lyen és módon tárgyalják meg, hogy az illetéktelen 
tudomására ne juthasson.
A hivatalos közlés vagy nyilatkozat ne veszélyez
tesse a rendőri munka eredményességét, ne ered
ményezze a titkosság megsértését.
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230. A titoktartás kötelezettsége alól felmentést adhat 
a rendőrség szervezési, létszám, felszerelési viszo
nyaira, a titkos utasításokba foglaltakra:
a) a belügyminiszter

-  a  Belügyminisztériumra, valamennyi alárendelt 
szervére,

b) a miniszterhelyettes
-  a közvetlen alárendelt szervére,
-  a középfokú hatóság egészére,

c) középfokú hatóság vezetője
-  az alárendelt szerveire.

231. Nem kell titoktartási kötelezettség alól felmentést 
kérni és adni, ha rendőrség tagjától ügyészség, bíró
ság vagy más hatóság a rendőri intézkedésre vonat
kozó olyan adatokat, tényeket kér, amelyeket rend
őri jelentés vagy egyéb irat formájában az illető 
hatóság megkapott.

232. A rendőrt leszerelése után is köti a titoktartási kö
telezettsége.

Kiképzés, önképzés

233. A kiképzés és önképzés során a rendőr a szolgálat 
ellátásához, az esküben vállalt kötelezettségek telje
sítéséhez szükséges politikai és szakmai képzettsé
get, általános műveltséget és fizikai erőnlétet sze
rezze meg.

234. A rendőrség tagja a szükséges szolgálati alapkép
zettséget próbaidős vizsgára történő felkészülés so
rán, illetve rendőriskolán szerzi meg.
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A képzettség további emelése a parancsokban sza
bályozott politikai és szakmai továbbképzés, a párt
oktatás keretén belül, az állami iskolákban folytatott 
tanulmányok elvégzése és a testnevelési foglalkozá
sokon való részvétel útján történik.

235. Az elöljáró kötelessége, hogy alárendeltjét képzett
sége állandó növelésére, fizikai képességeinek fo
kozására ösztönözze.

236. A rendőr a Belügyminisztériumon kívüli oktatásban 
csak az illetékes elöljáró engedélyével vehet részt.

237. Az alárendelt tanulmányi eredményeit félévenként 
köteles elöljárójának jelenteni.

A rendőr nyilvános működése

238. A rendőr rendszeresen vagy időszakosan megjelenő 
lapoknak, vagy más sajtóterméknek engedély nél
kül szerkesztője, belső vagy külső munkatársa nem 
lehet. Ilyen sajtótermék részére rendőri kérdése
ket tárgyaló cikket csak a belügyminiszter előzetes 
engedélyével írhat. E tilalom nem vonatkozik a 
Belügyminisztérium által kiadott sajtótermékekre.

239. A rendőr rendőri vonatkozású kérdéseket tárgyaló 
irodalmi művet (könyv, füzet stb.) csak a belügy
miniszter előzetes engedélyével adhat ki. Ezeken a 
műveken a szerző nevét, rendfokozatát fel kell tün
tetni. A kiadásra szánt mű kéziratát az engedélyezés 
végett a kiadási kérelemhez csatolni kell.

240. A rendőr engedély nélkül közölheti, illetve kiad
hatja:
-  szépirodalmi (versek, elbeszélések, útleírások stb.)
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tudományos, sporttal foglalkozó (nem belügyi 
vonatkozású) műveit;

-  politikai jellegű kérdéseket tárgyaló irodalmi 
termékeit a rendőri állásra való utalás nélkül.

241. Más fegyveres erők, fegyveres testületek és rendé
szeti szervek lapjaiban a rendőr irodalmi és más 
művészeti termékeit közzéteheti.
Ha a közlemény rendőri vonatkozású, akkor a köz
zétételre a belügyminiszter előzetes engedélye szük
séges.

242. A rendőr tudományos, irodalmi vagy más művé
szeti termékeinek külföldre történő kiviteléhez az 
illetékes főcsoportfőnök engedélyét kell k é rn i.

243. Tilos a rendőri jelleg feltüntetésével vagy erre való 
hivatkozással a sajtóban, vagy más módon hirde
téseket közzétenni.

244. A rendőr elöljárójának köteles jelenteni, ha írói 
(művészi) álnevet használ.

245. A rendőr rádióban vagy televízióban rendőri kér
déseket tárgyaló előadást csak a belügyminiszter 
előzetes engedélye alapján tarthat. A közlésre 
szánt mű kéziratát engedélyezés végett a felterjesz
tett kérelemhez csatolni kell.

246. Politikai, tudományos, szépirodalmi és sport témájú 
előadásokat a rádióban vagy televízióban engedély 
nélkül lehet tartani a rendőri állásra való utalás 
nélkül.

247. Helyi rádió, sajtó részére, helyi rendőri (nem szol
gálati, hanem bűnügyi, közlekedési stb.) vonatkozású 
tájékoztatást a középfokú hatóság vezetője adhat.

4 A rendőrség szolg. szab.
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248. A rendőri vonatkozású műsorszámban az előadó, il
letve a szerző neve és rendfokozata közölhető.

249. Kulturális és egyéb ilyen jellegű műsorokon egyen
ruhában történő nyilvános fellépéshez az illetékes 
csoportfőnök, illetve a középfokú hatóság vezetője 
adhat engedélyt.

250. Sajtó, rádió, televízió, propagandaelőadáson stb. ti
los rendőrségi ügyeket, a fegyelmet, a titoktartást 
vagy a rendőrség érdekeit sértő módon tárgyalni.

Fegyvertartás

251. A fegyver tartása és használata hozzáértést, meg
gondoltságot, körültekintést, figyelmességet és fe
lelősségérzetet követel.

252. A szolgálati lőfegyverhez külön fegyvertartási en
gedély nem kell. A szolgálati lőfegyver a rendőr 
felszerelésének legfontosabb tárgya, melynek gon
dos karbantartása és megőrzése minden rendőrnek 
elsőrendű feladata.
Egyes esetekben az elöljáró elrendelheti a szolgálat 
fegyverviselés nélküli ellátását.

253. A szolgálati lőfegyverek és lőszerek kezelését, tá
rolását az e tárgyban érvényben levő parancsok 
szerint kell végezni. A rendőr fegyverének meghi
básodását haladéktalanul jelentse.

254. A rendőr szolgálati fegyverét (pisztoly) szolgálaton 
kívül is magánál tarthatja, lakására hazaviheti. 
Fegyverét a lakásban ürítve és biztosítva, bizton
ságos, mások által hozzá nem férhető helyen, el
zárva tartsa.
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255. Tilos a szolgálati fegyver nem szolgálati célokra 
való felhasználása.

256. Szolgálati fegyver és lőszer elvesztését haladékta
lanul jelentse az elöljárónak. Felkutatására haladék
talanul intézkedni kell. Az elvesztés körülményeitől 
függően fegyelmi vagy büntető eljárást kell indí
tani.

257. Lőfegyvert, lőszert -  szolgálati fegyveren kívül -  
a rendőrség tagja, a vonatkozó rendelkezések sze
rint csak külön fegyvertartási engedély alapján 
tarthat.

Házasságkötés

258. A rendőrnek házasságkötéséhez a hatásköri lista 
alapján illetékes elöljárójától engedélyt kell kérnie. 
A kérelmet írásban kell előterjeszteni.

259. A házasságkötési engedély a kiadásától számított 6 
hónapig érvényes.

260. A rendőr köteles bejelenteni elöljárójának, ha va
lakivel élettársi viszonyba lép. 

261. Azt a rendőrt, aki engedély nélkül köt házasságot, 
vagy olyan személlyel él élettársi viszonyban, ki
vel a házasságkötést nem engedélyeznék, fegyelmi
leg felelősségre kell vonni.

Ajándék, jutalom elfogadása

262. A rendőrnek az elöljárói jutalmazásokon kívül tilos 
szolgálati magatartásával vagy tevékenységével kap
csolatban ajándékot, jutalmat, kedvezményt vagy 
bármit elfogadni.

4*
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263. Ajándéknak kell tekinteni azokat a szolgáltatáso
kat is, amelyekért a rendőr aránytalanul csekély 
értékű ellenszolgáltatást nyújtott.

264. A pénzbeli vagy pénzértékű kedvezmény, jutalma
zás és ajándék családtagok által való elfogadása -  
amennyiben a rendőr hivatásával vagy rendőri szol
gálatának bármilyen irányú teljesítésével kapcsolat
ba hozható -  ugyanolyan elbírálás alá esik, mint
ha a rendőrség beosztottja fogadta volna el.

265. Az ajándék fogalma alá nemcsak tárgyak tartoz
nak. Ide sorolhatók a pénzértékkel bíró vagy nem 
bíró szolgáltatások is.

266. Az ajándék, jutalom, ingyenes ellátás vagy általá
ban bármiféle kedvezmény elfogadásának tilalma 
nemcsak a rendőrre terjed ki, hanem a rendőri 
szervekre is.

267. Hatóságtól, intézménytől a rendőr csak felsőbb szer
vének engedélye alapján fogadhat el jutalmat vagy 
ajándékot. Magánszemélyek a rendőrség valamely 
szervét vagy a rendőrt nem jutalmazhatják. Az ál
lampolgároknak a jutalomra szánt összeget az il
letékes rendőri szerve javadalomszámlájára kell be
fizetnie, és ezt jutalmazásra használják fel.

Mellékfoglalkozás gyakorlása

268. A rendőr mellékfoglalkozást vagy más kereső fog
lalkozást csak indokolt esetben, s általában a tu
dományos, oktatási, illetve egészségügyi szakterüle
ten vállalhat, az illetékes elöljáró engedélye alap
ján.
Az engedélyt írásban kell kérni.
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269. Mellékfoglalkozás csak a rendes munkaidőn kívül 
végezhető. Mellékfoglalkozást akkor lehet enge
délyezni, ha ennek ellátása nem akadályozza a 
rendőri szolgálat ellátását és azzal nem összefér
hetetlen.

270. A mellékfoglalkozást az illetékes miniszterhelyettes, 
illetve főcsoportfőnök engedélyezi. A népgazdaság 
egyes ágazataiban folytatandó keresőfoglalkozás en
gedélyezését a középfokú hatóságok vezetőinek ha
táskörébe utalhatják.

Megbetegedések alkalmával követendő eljárás

271. A rendőr megbetegedését haladéktalanul köteles 
elöljárójának jelenteni.

272. A rendőr megbetegedése esetén jogosult igénybe 
venni a rendőrorvost vagy az SZTK-orvost.

273. A rendőr betegség esetén az egészségügyi előírások 
szerint köteles eljárni.

Öltözködés és felszerelés

274. A rendőr az Öltözködési Szabályzatban előírtakat 
köteles betartani. 

Állomáshely elhagyása

275. A rendőr állomáshelyét csak parancs vagy elöl
járója engedélye alapján hagyhatja el. Ha nem ott 
lakik, akkor állandó jelleggel kell részére engedé
lyezni az állomáshely elhagyását.

276. Az állomáshely elhagyását az elöljáró írásban en
gedélyezi.
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Körletrend

277. A körlet, a rendőri szervek elhelyezésére szolgáló 
épület és rendőri szállás, a hozzájuk tartozó udva
rokkal, kertekkel, létesítményekkel együtt.

278. A rendőrhatóság, őrs, alosztály, illetve más rendőri 
szerv vezetője, parancsnoka (egyben a körletpa
rancsnok) felelős a körlet rendjéért, a körletben el
helyezett személyek fegyelméért.
A körletben több azonos szintű szerv elhelyezése ese
tén a körletparancsnokot a közös elöljáró jelöli ki. 
A körletparancsnoki teendőket alacsonyabb parancs
nokra át lehet ruházni, s ezt parancsban kell közölni.

279. A körletben az állományt úgy kell beosztani, hogy 
az ott elhelyezettek részére biztosítva legyen a sza
bad mozgás és a szükséges mennyiségű légköbmé
ter.

280. A női körletet a férfi körlettől elkülönítve kell k i
alakítani.

281. A körletben a körletparancsnok állapítja meg a rend 
és biztonság, valamint a tűzrendészet szabályait. A 
körletrendet ki kell függeszteni, kivéve ha ott pol
gári személyek is megjelennek.

282. A körletek utcai homlokzatára -  megfelelő ma
gasságban -  látható helyen a rendőrhatóság vagy 
szerv megjelölését tartalmazó, a Népköztársaság cí
merével ellátott, központilag kiadott táblát kell ki
függeszteni.
Sötétedéskor kellően meg kell világítani.

283. Minden önálló körletnek vörös, nemzeti színű és 
gyászlobogóval kell rendelkeznie. Az épület fellobo-
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gozásáról az alkalomnak megfelelően -  a körlet
parancsnok rendelkezik.

284. A körletparancsnok köteles elkészíteni a körletvé
delmi tervet, amit felsőbb szerv hagy jóvá.

285. Tilos tűzveszélyes helyeken a dohányzás és nyílt láng 
használata. Ezt táblákkal kell jelezni.
A tűzoltás rendjét a körletparancsnok készítteti el 
és hagyja jóvá. A tűzoltáshoz szükséges felszerelést 
az előírt helyen állandóan használható állapotban 
kell tartani. A körletparancsnok rendszeresen el
lenőrizze a tűzrendészeti szabályok ismeretét, vala
mint a tűzoltófelszerelés állapotát.

286. A körletet kívül és belül meg kell világítani.
287. Minden rendőr felelős a körlet rendeltetésszerű hasz

nálatáért, a berendezési és leltári tárgyak épségéért, 
az iratok megfelelő kezeléséért és őrzéséért.

288. Tilos az épület és tartozékai megrongálása. Nem sza
bad olyan gyakorlatot végezni, mely az épületben 
kárt tesz. A szándékos, felelőtlen vagy utasításelle
nes magatartás következtében előállott kárt az oko
zóval meg kell téríttetni, s ha szükséges, fegyel
mileg is felelősségre vonni.

289. A körletben elhelyezett valamennyi rendőr köte
les a tisztaságot és rendet fenntartani.

290. Tilos a szolgálati helyiségben szeszes italt tartani, 
fogyasztani, szerencsejátékot űzni.

291. A körletrend betartását a körletparancsnok vagy az 
általa megbízott személy éjjel és nappal rendszeresen 
ellenőrizze.

292. Női körletben férfi elöljáró csak előzetes bejelentés 
után a megjelölt időben folytathat ellenőrzést.
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293. A körlet kapuját -  ha kapuőrszem nincs -  a szol
gálati időn túl zárva kell tartani.
A körlet főbejáratának kapujára csengőberendezést 
kell felszerelni és állandóan használható állapotban 
tartani.

294. A körletben idegen hatósági személy hivatalos tény
kedést csak a körletparancsnok tudtával és enge
délyével, az ő vagy megbízottja jelenlétében foga
natosíthat.

295. A rendőrök elhelyezésére szolgáló összes helyiségben, 
ahol két vagy több személy van elhelyezve, pa
rancsnokot kell kijelölni.
A parancsnok felelős a helyiségben a fegyelemért, 
rendért és tisztaságért. Ebben a tekintetben az ott 
elhelyezetteknek elöljárója.
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IV . R é s z

Szolgálati jogok

Szolgálati jogok általában

296. A rendőrt megilletik mindazok a jogok és kedvez
mények, melyeket az Alkotmány az állampolgárok 
részére biztosít. Ezen kívül megilletik a rendőri 
szolgálattal összefüggő jogok.

Büntetőjogi védelem

297. A rendőr jogszerű szolgálati ténykedése közben, il
letve azzal kapcsolatban a hivatalos személyt meg
illető büntetőjogi védelem alatt áll.

Az egyenruha viselés joga

298. A rendőr az Öltözködési Szabályzatban előírtak 
szerint jogosult viselni a részére rendszeresített 
egyenruhát. Joga van a normák szerinti ruházatra 
és felszerelésre. A nyugállományba helyezett rend
őr csak külön engedély alapján viselhet egyen
ruhát.
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299. A rendőr jogosult szolgálati fegyver viselésére.

Illetményhez való jog

300. A rendőrt a rendfokozatának, szolgálati idejének és 
beosztásának megfelelő illetmény illeti meg. Illet
ményből levonást, visszatartást csak bírói ítélet, 
vagy fegyelmi felfüggesztési határozat alapján lehet 
eszközölni.

301. Nem jár illetmény a szolgálatból való igazolatlan 
távollét idejére.

Pihenéshez való jog

302. A rendőrt szolgálatának letöltése után szabad idő 
(pihenési idő) illeti meg.

303. A rendőrt a parancsokban előírt tartalmú szabadság 
illeti meg, melyet az elöljáró engedélyez.

Egészségügyi ellátásra való jog

304. A rendőrt -  külön utasításban megállapított sza
bályok szerint -  ingyenes orvosi ellátás és gyógy
intézeti gondozás illeti meg.

305. A rendőr részére orvosi javaslat alapján egészség- 
ügyi szabadság engedélyezhető. A belügyi, vagy más 
hatósági orvos által javasolt egészségügyi szabad
ságot, ha rendkívüli szolgálati érdekkel nem ütkö
zik, engedélyezni kell. Rendkívül fontos szolgálati
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érdek esetén -  a beosztott egészségügyi állapotát 
is figyelembe véve -  az egészségügyi szabadság 
engedélyezése átmenetileg a szükséges legrövidebb 
idővel elhalasztható, a rendkívüli szolgálati körül
mények megszűntével azonban azonnal ki kell adni.

306. Az egészségügyi szabadság időtartama -  kórházi, 
gyógyintézeti ápolás időtartamát is beleszámítva -  
összesen 1 évig (tébécés megbetegedés esetén 2 évig) 
terjedhet.

307. Szolgálati baleset, betegség esetén az egészségügyi 
szabadság a teljes felgyógyulásig, illetve az állapot 
végleges kialakulásáig jár.

308. A baleset akkor minősül szolgálati eredetűnek, ha a 
szolgálattal összefüggő tevékenység kifejtése közben 
következett be. Szolgálatinak kell tekinteni azt a 
balesetet is. mely bárhonnan az igénybe vehető leg
rövidebb úton -  annak megszakítása nélkül -  szol
gálatba menet, vagy onnan a lakásra, szállásra tá
vozás közben történt.

309. Szolgálati eredetű betegségnek a 67/1958. Korm. 
számú rendelet 9. § II. számú mellékletében „A kár
talanításra igényt adó foglalkozási betegségek jegy
zékedbe felvett betegségeket kell tekinteni, továbbá 
azokat a betegségeket, amelyek a szolgálni baleset
tel (sérüléssel) minden kétséget kizáróan összefügg
nek akkor is, ha az egészségromlás hosszabb idő el
telte után jelentkezik.

310. Az egészségügyi szabadságot, illetve kórházba, gyógy
intézetbe való beutalást amennyiben nem a szol
gálati hely szerint illetékes BM orvos javasolta, úgy 
a parancsnokok kötelesek az illetékes BM orvost 
értesíteni.
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311. Az egészségügyi szabadság az évi rendes szabadság
ba nem számítható be. A megállapított szabadság 
idejét a rendőr betegsége (egészségügyi szabad
sága) miatt módosítani, illetve csökkenteni nem 
szabad.

312. A betegség (egészségügyi szabadság) miatt ki nem 
adott rendes szabadságot a rendőr részére felgyó
gyulását, illetve szolgálatba állítását követően ki kell 
adni. Amennyiben leszerelése, illetve nyugdíjazása 
miatt a szabadság kiadására nincs mód, pénzben kell 
megváltani.

313. A rendőrt orvosi felülvizsgálati eljárás alá kell vonni, 
ha:
-  betegsége olyan természetű, hogy szolgálatké

pessége a megbetegedés kezdetétől számított 1 
éven (tébécés megbetegedés esetén 2 éven) belül 
nem áll helyre;

-  szolgálati eredetű balesetet szenvedett és állapo
ta végleges kialakulásakor munkaképességének 
csökkenése következtében beosztásának ellátására 
alkalm atlan;

-  betegsége az egy (illetve kettő) évnél hamarább 
zajlott le és egészségi állapotában olyan végleges 
fogyatkozás jött létre, melynek következtében 
eddigi beosztásának ellátására alkalmatlan;

-  egészségi állapota miatt a szolgálati hely sze
rint illetékes vezető (parancsnok) BM orvos vagy 
BM gyógyintézet ezt szükségesnek tartja;

-  maga kéri saját megítélése alapján azzal, hogy 
beosztásával járó feladatokra egészségi állapota 
miatt alkalmatlannak tartja magát.
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314. Az orvosi felülvizsgálatra rendelő elöljáró (parancs
nok) a bizottság jogerős határozata alapján a szük
séges intézkedést a határozat kézbesítésétől számí
tott 30 napon belül tegye meg.

Nyugellátásra való jog

315. A rendőrségnek szolgálati idejét letöltött vagy a 
szolgálatra alkalmatlanná vált tagja jogosult a min
denkori szabályozás szerinti nyugdíjra.

Kérelemre és panaszra való jog

316. A rendőr szolgálati és magánügyében mindig köz
vetlen elöljárójához forduljon, és csak annak tudtá
val intézzen kérést magasabb elöljárójához.

317. A kérelmet a közbeeső elöljáró minden esetben kö
teles a döntésre hivatott elöljáróhoz felterjeszteni, 
visszatartania semmilyen körülmények között sem 
szabad.

318. Az elöljáró hallgassa meg alárendeltjei kérelmét, 
és azzal a körültekintéssel intézze el, melyet az alá
rendeltekről való köteles gondoskodás tőle megkí
ván. 

319. A rendőr, amennyiben őt más rendőr részéről sé
relem éri, panasztételre jogosult.

320. A panaszt szolgálati úton kell benyújtani azon rend
őr vezetőjéhez címezve, aki ellen a panasz irányul. 
A Katonai Ügyészséghez szolgálati út betartása nél
kül lehet panaszt tenni.

321. A panaszt írásban vagy személyesen, szóban kell 
megtenni. A szóban tett panaszt jegyzőkönyvbe kell
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foglalni. Csoportosan vagy mások nevében panaszt 
tenni nem lehet.

322. A beadott panaszt 3 napon belül továbbítani kell 
az elbírálásra jogosult vezetőhöz. A panasz elbírá
lására jogosult elöljáró köteles azt 30 napon belül 
kivizsgálni és érdemben dönteni.
Indokolt esetben az elöljáró a vizsgálati időt 1 hó
nappal meghosszabbíthatja. A vizsgálat eredményé
ről a panasztevőt írásban vagy szóban értesíteni 
kell. A szóbeli értesítést jegyzőkönyvbe kell fog
lalni.

323. Az alaptalan és jogtalan panaszt indoklással el kell 
utasítani.

324. Kiszabott fegyelmi fenyítések ellen panasz esetén 
a Fegyelmi Szabályzat szerint kell eljárni.

325. A rendőr kérelmével, vagy panaszával -  a szolgá
lati út betartása mellett -  fordulhat a miniszter
hez vagy miniszterhelyetteshez (főcsoportfőnökhöz). 
A közbeeső elöljárók a kérelmet vagy panaszt ál
lásfoglalásuk csatolásával kötelesek felterjeszteni.

Szolgálati kötelességek

Szolgálati kötelességek általában

328. A rendőr általános kötelessége a Magyar Népköztár
saság állami, társadalmi és gazdasági rendjének, va
lamint az állampolgárok személyének és jogainak 
védelme.
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327. A rendőr köteles intézkedni, ha az állam biztonsá
gát, a közrendet, a közbiztonságot sérelem éri vagy 
veszély fenyegeti. Az intézkedési kötelezettség a 
szolgálatban nem levő rendőrre is vonatkozik, ha 
szolgálatot teljesítő rendőr nincs jelen vagy ha a 
szolgálatos rendőr egymaga az intézkedést foga
natosítani nem tudja.

328. Rendőrségi alkalmazott csak külön parancs alap
ján, illetve halasztást nem tűrő esetben jogosult 
rendőri intézkedésre.

A szolgálati fellépés módja

329. A rendőr szolgálati fellépésének során legyen bá
tor, határozott, körültekintő és udvarias. Kerülje a
feltűnést, tartsa be a törvényességet.

330. Ha intézkedés során az első felszólításnak nincs meg 
a kellő eredménye, az intézkedő rendőr használja a 
„Törvény nevében!” figyelmeztetést és helyezzen k i
látásba szigorúbb rendszabályok (személyes sza
badságot korlátozó intézkedés, kényszerítő eszköz) 
foganatosítását.

331. A rendőr alapos körültekintéssel járjon el az éj
szaka, lakatlan területen, határmentén, ismeretlen, 
gyanús vagy ittas személyekkel szemben foganato
sított intézkedés alkalmával. Akadályozza meg, hogy 
lefegyverezzék, figyelmét a szolgálat ténykedésétől 
elvonják vagy lekötöttségét bűntett elkövetésére 
használják fel.

A szolgálati fellépés kötelezettsége
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332. Ha intézkedésének eredményes lefolytatásához ke
vés az ereje, kérjen segítséget parancsnokságától, 
vagy vegye igénybe elsősorban a fegyveres erők, 
fegyveres testületek, rendészeti szervek tagjainak 
vagy az állampolgároknak a segítségét.

333. Ha a rendőr a szolgálati kötelességét önhibájából 
nem teljesíti vagy jogait túllépi, a Fegyelmi Sza
bályzat, illetve a Büntető Törvénykönyv alapján fe
lelősségre kell vonni.

V A rendőrséghez tartozás igazolása

384. Az egyenruhás intézkedő rendőrt egyenruhája iga
zolja. Köteles azonban annak kívánságára, akivel 
szemben intézkedik nevét, rendfokozatát és szol
gálati helyét közölni, illetve kérésére a rendőriga
zolványát felmutatni.

335. A polgári ruhában levő rendőr köteles intézkedése 
előtt rendőr mivoltát felfedni, rendőrigazolványát 
felmutatni.

Jelentés, feljelentés

336. A rendőr köteles intézkedéséről, megfigyeléséről, a 
mások által közöltekről, talált tárgyakról és a sze
mélyét érintő ügyekről szóban vagy írásban jelen
tést tenni.
Fontosabb esetben vagy utasításra a szóbeli jelen
tést írásban is meg kell tenni. A jelentés rövid, 
szabatos, tárgyilagos legyen.

337. A rendőr feljelentést köteles írni az általa észlelt 
és figyelmeztetéssel meg nem előzhető vagy meg
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nem szüntethető szabálysértésekről -  ha az elkö
vetőt, tettest vagy részest meg tudja nevezni - , 
továbbá a tudomására jutott bűntettekről. A felje
lentés világos, szabatos és pontos legyen.

Személyes szabadságot nem  korlátozó szolgálati 
kötelességek

Felvilágosítás

338. A rendőr kötelessége a hozzáfordulóknak, az állam
titok és szolgálati titok szigorú megőrzése mellett 
a szükséges felvilágosítást megadni.

Segítségnyújtás

339. A rendőr az arra rászorulóknak köteles segítséget 
nyújtani, vakokat, egyéb testi fogyatékosságban 
szenvedőket és más rászorultakat a közlekedésben, 
forgalomban támogatni.

Figyelmeztetés

340. A figyelmeztetés olyan megelőző intézkedés, amit 
a rendőrnek szabálysértés megelőzése, illetve ki
sebb jelentőségű rendzavaró események esetén kell 
alkalmazni. A figyelmeztetés legyen határozott, ud
varias. Amennyiben az egyszeri figyelmeztetés nem 
vezet eredményre, ,.A törvény nevében!” szavak 
előrebocsátásával meg kell ismételni.

5 A rendőrség szolg. szab. 65
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341. Amennyiben a rendőr -  jogi védelme vagy a köz
rend és közbiztonság érdekében -  szükségesnek 
tartja, a figyelmeztetést jegyezze fel a hely, idő, 
személy és ok megjelölésével és jelentse elöljáró
jának.

342. A rendőr a szóbeli figyelmeztetés megkezdése előtt, 
majd annak befejeztével tisztelegjen, a napszaknak 
megfelelően köszönjön, s „eltávozhat” szóval fejezze 
be intézkedését.

 Helyszíni bírságolás

343. A helyszíni bírságolással megbízott rendőr a jog
szabályokban meghatározott esetekben és keretek 
között a helyszínen pénzbírságot szabhat ki.

344. A rendőr helyszíni bírságolási joga kiterjed a ka
tonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó személyekre, 
valamint a külföldi állampolgárokra is.

345. Helyszíni bírságolást nem szabad alkalmazni gyer
mek, illetve fiatalkorú, valamint diplomáciai vagy 
más személyes mentességet élvező személyekkel 
szemben.

Igazoltatás

346. A rendőr jogosult és köteles a gyanúsan viselkedő 
személyeket vagy azokat, akiknek kilétük és sze
mélyazonosságuk megállapítása a rendőri intézkedés 
közben szükséges, igazolásra felszólítani.

347. Igazoltatni kell azt, aki ellen a  rendőr feljelentést 
akar tenni, vagy akivel szemben személyes szabad
ságot korlátozó intézkedést alkalmaz.
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Az igazoltatás során a rendőr kérje el az igazolta
tott személy személyi igazolványát (egyéb személy- 
azonosságot igazoló okmányt), s utána szólítsa fel 
adatainak bemondására, s ezt az okmányból ellen
őrizze. Amennyiben az igazoltatott személy gyanús, 
vagy az okmány valódisága kétséges, úgy a bejegy
zett adatok alapján tegyen fel ellenőrző kérdéseket.

348. Az igazoltatás során meg kell állapítani az igazol
tatott személy:
-  nevét, anyja nevét (asszonyoktól a leánykori ne

vét is),
-  születési helyét és idejét (év, hó, nap),
-  foglalkozását, munkahelyét,
-  pontos lakcímét (ideiglenes lakását is).

349. A rendőr az igazoltatás megkezdésekor -  a figyel
meztetésnél leírt magatartással -  szándékát ért
hetően, határozottan és udvariasan hozza az illető 
személy tudomására. Gyanús egyén igazoltatásánál 
külön gonddal járjon el, éberen figyelje az igazol
tatott személyt.

350. Gépjárművezetők és utasok igazoltatásakor a rend
őr lehetőleg olyan helyre állíttassa a gépjárművet, 
ahol az a forgalmat nem akadályozza.

351. Súlyosabb szabálysértés vagy bűntett alapos gya
núja esetén a rendőr szólítsa fel a gépkocsi vezetőjét, 
hogy szálljon ki a kocsiból. Az igazoltatás során a 
gépkocsivezetőt, valamint a gépkocsiban levőket 
tartsa szemmel. Igazoltatásnál a motort le kell állít
tatni.

352. Határövezetben és egyéb helyeken, gyanús körülmé
nyek között történő igazoltatáskor a gépkocsiból 
mindenkit k i kell szállítani.
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Ha a körülmények indokolják, ellenőrizni kell az 
igazoltatott személy adatait a Körözési Mutatóban 
és Névmutatóban.

353. A személyazonosság igazolására elsősorban a sze
mélyi igazolványt kell elfogadni, elfogadható to
vábbá minden olyan igazolvány, okmány, melyből 
az igazoltatott személy kiléte hitelt érdemlően meg
állapítható.

354. A rendőr az általa személyesen ismert, vagy más 
jelen levő szavahihető személy közlését (igazolását) 
elfogadhatja igazolásként.

355. Bármely állampolgár indokolt kérelmére köteles a 
rendőr más személyt -  kivéve az általa ismert sze
mélyeket -  igazoltatni.

356. Állampolgár kérelmére történő igazoltatás esetén a 
rendőr először az igazolást kérő személyt igazoltas
sa, s győződjön meg a kérelem okáról és jogossá
gáról. Ha törvényes és megalapozott, foganatosítsa 
az igazoltatást. A megállapított adatokat indokolt 
esetben közölje az igazoltatást kérő személlyel. Az 
igazoltatott személy kérésére az igazoltatást kérő 
állampolgár adatait át kell adni. Ilyen igazoltatásról 
a rendőr írásbeli jelentést tegyen.

357. Amennyiben állampolgár felhívására történt iga
zoltatás során az igazoltatott személy előállítása 
vagy elfogása válik szükségessé -  és az ügy tisz
tázása indokolja -  a rendőr szólítsa fel a felhívó 
személyt is, hogy kövesse az előállítás helyére. A fel
hívóval szemben kényszerítő eszköz alkalmazásának 
helye nincs, ha a rendőr felszólításának nem tesz 
eleget.
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Személyes szabadságot korlátozó 
szolgálati kötelességek

Általában

358. A rendőr köteles az előállítandó, elővezetendő vagy 
elfogott személy felső ruházatát -  támadásra, il
letve önmagában való kártevésre alkalmas tárgyak 
elvétele céljából -  átvizsgálni. Az átvizsgálást, 
amennyiben lehetőség van rá, az eljárást szenvedő
vel azonos nemű személy végezze.

359. Személyes szabadság korlátozása esetén az intéz
kedő rendőr ügyeljen arra, hogy az eljárást szen
vedő semmit el ne dobjon, meg ne semmisítsen, 
másnak át ne adjon. Akadályozza meg, hogy má
sokkal szóban, írásban vagy jelekkel érintkezzen.

360. Az eljárást szenvedő fél kérelmére -  amennyiben 
a költségeket előzetesen fedezi -  a bekísérés, elő
vezetés, az előállítás járművön is foganatosítható.

361. A rendőr akkor vehet igénybe gépkocsit a hatóság 
ellátmányának terhére, ha az intézkedés eredmé
nyessége vagy a rendőrség tekintélyének megóvása 
érdekében szükséges. 

362. Bűntettes üldözése és elfogása, valamint a baleset 
áldozatának elszállítása érdekében a rendőr jogo
sult közhasználatú, közületi vagy más járművet 
igénybe venni. Nem veheti igénybe az A, DT, CK 
és a külföldi forgalmi rendszámú gépkocsikat.

363. Ha olyan személyt kell elővezetni, előállítani, aki
nek betegsége ezt nem teszi lehetővé, a rendőr ha
ladéktalanul jelentse és elöljárójának utasítása alap
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ján járjon el. Beteg személy elfogása esetén a rend
őr gondoskodjon megfelelő járművel történő szállí
tásról.

364. Olyan személy elővezetése, előállítása, elfogása ese
tén, akinek munkahelyén a folyamatos munka biz
tosítása közérdekből szükséges, az intézkedés fo
ganatosítása előtt a szerv vezetőjét a helyettesítés 
megszervezése céljából értesíteni kell.
A helyettes megérkezéséig csupán a szökést meg
akadályozó intézkedéseket kell eszközölni. Ha az elő
zetes értesítés miatti késedelemből veszély szár
mazhat, akkor az intézkedéssel egyidejűleg kell az 
értesítést adni.

365. Azokat a bekísért, elővezetett, előállított vagy elfo
gott személyeket, akiken külsérelmi nyomok látha
tók, azonnal orvossal kell megvizsgáltatni. A sérült 
személyt minden esetben nyilatkoztatni kell arról, 
hogy sérüléseit hol, mikor, milyen körülmények 
között, vagy kitől szenvedte el.

366. Az intézkedő rendőrnek a személyes szabadságot 
korlátozó intézkedésről minden esetben jelentést 
kell írnia. A jelentés tartalmazza az okot, aminek 
alapján az intézkedés történt.
A jelentést át kell adni a közvetlen elöljárójának, 
illetve az ügyeletes tisztnek, aki köteles azonnal 
vizsgálat tárgyává tenni az intézkedés jogosságát. 
Sérelem esetén jogorvoslatnak van helye.

367. A rendőr saját kezdeményezésére elállhat a már fo
lyamatba tett bekíséréstől, elővezetéstől, előállítás
tól vagy elfogástól, ha annak az oka időközben meg
szűnt. Erről köteles jelentést tenni parancsnokának.
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Bekísérés

368. A bekísérés az a szolgálati tevékenység, amellyel 
a rendőr valakit azért korlátoz személyes szabadsá
gában, hogy védelemben részesítse.

369. Be kell kísérni:
a) a magával tehetetlen, részeg személyt, ha köz

botrányt nem okoz vagy a közrendet, közbiz
tonságot nem zavarja, de közterületről, illetve 
nyilvános helyről az eltávolítása szükséges.
-  Ha a részeg személy képtelen lakcíméről fel

világosítást adni s az más módon sem álla
pítható meg, kijózanító szobára, detoxikáló 
állomásra kell kísérni, ahol ilyen nincs, ott az 
őrsre (alosztályra) vagy kapitányságra. 
Azokban a községekben, ahol rendőri szerv 
nincs, a részeg személyt tanács vb-on, állami 
gazdaságban, termelőszövetkezetben kell meg
felelő felügyelet mellett elhelyezni és a leg
közelebbi orvost kell értesíteni.

-  Ha a részeg személy meg tudja mondani lak
címét vagy az más módon megállapítható, s 
az oda történő kísérésnek különleges aka
dálya nincs, oda kell kísérni és hozzátartozó
jának átadni;

b) azt, aki öngyilkosságot kísérelt meg vagy azt 
szándékszik elkövetni.
Az öngyilkosságot megkísérlő vagy elkövetni 
szándékozó személyt a legközelebbi rendőri szerv
hez kell bekísérni, s ezen szándékáról le kell 
beszélni.
Amennyiben ez sikerrel jár, írásos lemondó nyi-
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latkozatot kell venni tőle és szabadon kell bo
csátani.
Ha a személy nem mond le öngyilkossági szán
dékáról, a bekíséréstől számított 12 órán belül 
hozzátartozójának, gondozójának felügyeletére 
kell bízni, vagy szükség esetén egészségügyi in
tézetbe kell szállítani;

c) az ön- és közveszélyes elmebeteget vagy maga
tehetetlen, hajléktalan, bármely okból gyámol
talan személyt.
Az ön- és közveszélyes elmebeteggel történő in
tézkedésnél -  szükség esetén mások segítségül 
hívásával -  meg kell akadályozni, hogy az el
mebeteg kárt tegyen magában vagy másban. E 
személyek elszállítására mentőket kell igénybe 
venni.
Ha magánlakásban a lakók életét, testi épségét, 
vagy vagyontárgyait veszélyezteti és a késede
lem veszéllyel járna, a közvetlen hozzátartozó 
(ezek hiányában a lakók) felkérésére köteles a 
rendőr az elmebeteget -  kényszerítő eszközök 
alkalmazásával is -  ártalmatlanná tenni. 
Elszállítása érdekében a mentőket kell értesíteni. 
A rendőr köteles az elmebeteg vagyontárgyait 
biztonságba helyezni (lakás lepecsételése, tanúk 
jelenlétében), ha a beteget magánlakásból szál
lítják el és nincs közvetlen hozzátartozója. 
Intézkedéséről a rendőr elöljárójának tegyen írás
ban jelentést.
A felügyeletből megszökött elmebeteget a rend
őr a legközelebbi rendőri szervhez kísérje be. 
Az elmebeteg visszaszállítása érdekében értesí-
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teni kell azt a szervet, vagy hozzátartozót, ahon
nan, illetve akitől megszökött.
Hajléktalan vagy bármely okból gyámoltalan sze
mélyt a rendőri szervhez, ennek hiányában a 
tanács vb-re kell bekísérni további intézkedés 
végett;

d) az eltévedt, vagy csavargó gyermeket (fiatalko
rút).

Ha az eltévedt gyermek (fiatalkorú) meg tudja 
mondani szülei nevét, címét és lakása közelebb 
van, mint a legközelebbi rendőri szerv, akkor 
oda kell kísérni. Ha távolabb lakik, akkor a 
rendőrségre kell kísérni és értesíteni kell hozzá
tartozóit.
Ha az eltévedt gyermek (fiatalkorú) nem tudja 
lakcímét megmondani, Budapesten a BRFK Fia
talkorú és Gyermekvédelmi Osztályára, megyei 
és járási székhelyen a kapitányságra, egyéb 
helyeken a tanácsi vb-re kell bekísérni további 
intézkedés végett.
A csavargó, garázda, kolduló, hazárdjátékot űző, 
hajléktalan, felügyelet nélkül élő gyermekkorút 
Budapesten a BRFK Fiatalkorú és Gyermekvé
delmi Osztályra, máshol a rendőri szervhez kell 
kísérni.
A rendőri szervhez bekísért gyermeket (fiatal
korút) betegsége esetén orvosi ellátásban kell ré
szesíteni.
Bekísérés alkalmával a gyermekkel (fiatalkorú
val) gondos, figyelmes magatartást kell tanúsí
tani. A rendőri szervekhez bekísért gyermeket 
(fiatalkorút) még időlegesen sem szabad bűnöző
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vagy ittas felnőtt személyekkel egy helyiségben 
elhelyezni;

e) a tömeg által üldözött személyt vagy akinek éle
tét, testi épségét közvetlen veszély fenyegeti.
A tömeg által üldözött személyt, vagy azt, aki
nek életét, testi épségét másként el nem hárít
ható közvetlen veszély fenyegeti, a rendőr ha
ladéktalanul helyezze biztonságba. Kísérje a leg
közelebbi rendőri szervhez, ennek hiányában a 
tanács vb-hez és gondoskodjék az illető személyi 
biztonságáról.
Amennyiben a rendőr ereje a személy megvédé
séhez kevésnek bizonyul, tegyen jelentést köz
vetlen parancsnokának, távollétében magasabb 
elöljárójának és kérjen erősítést. Szükség esetén 
az állampolgárok segítségét vegye igénybe.
A rendőri szerv székhelyén vagy a tanács vb-on 
védelemben részesített személynek a város, köz
ség területéről történő eltávozását is biztosítani 
kell.

Elővezetés

370. Az elővezetés az a szolgálati tevékenység, amikor 
a rendőr valakit elővezetési parancs alapján szemé
lyes szabadságában azért korlátoz, hogy az illetékes 
hatóság elé állítsa.

371. Az elővezetés a személyes szabadságot korlátozó 
kényszercselekmények legenyhébb formája. Az elő
vezetendő személyes szabadsága csak az elővezetés 
ideje alatt van korlátozva.

372. Elővezetést rendelhetnek el a bíróságok, az ügyész-
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ségek, a rendőri szervek és más erre felhatalmazott 
hatóságok.

373. Az elővezetést mindig írásban kell elrendelni. A ha
tározatnak tartalmaznia kell a kibocsátó szerv 
megjelölését, az elővezetendő nevét, születési évét, 
lakáscímét, az eljárás alapjául szolgáló cselekményt, 
az elővezetés elrendelésének okát, az elővezetés he
lyét, idejét, a kibocsátó szerv pecsétjét és az el
rendelő aláírását.

374. Sürgős esetekben a bíróságok, ügyészségek és a 
nyomozó hatóságok élőszóban közölt vagy távmon
datban közölt intézkedése az elővezetés elrende
léséről, pótolja az írásbeli határozatot. A távbeszé
lőn való elrendelés esetén visszahívással kell meg
győződni az elővezetést elrendelő azonosságáról. A 
szóbeli elrendelés után az írásbeli határozatot pót
lólag el kell készíteni.

375. Az elővezetési határozatot a rendőr ismertesse az 
elővezetendő személlyel (előzőleg igazoltatással győ
ződjön meg személyazonosságáról), utána kézbesít
se. Szóban vagy távmondati úton elrendelt elővezetés 
esetén a rendőr igazolja személyét, nevezze meg a z 
elrendelő hatóságot, közölje az elővezetés okát- és 
helyét. Adjon arra módot, hogy az elővezt endő év
szaknak megfelelően felöltözzön, pénzt, élelmet ve
gyen magához és hozzátartozóitól elbúcsúzzon.

376. Az elővezetés foganatosítása érdekében szükség ese
tén kényszerítő eszközt kell alkalmazni.

377. Elővezetés esetén a rendőr csak a szabályszerű vég
rehajtásért felel, az elővezetés jogszerűségéért a ha
tározatot kibocsátó személy a felelős.
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378. El kell állni az elővezetéstől a rendőrnek, ha a 
pénzbüntetést (pénzbírságot) helyettesítő szabadság- 
vesztés büntetés (elzárás) végrehajtása céljából van 
elrendelve és az elővezetendő okmánnyal igazolja a 
pénzbüntetés (bírság) befizetését.

379. A bírósági tanács elnöke elővezető parancsban ren
delkezhet úgy, hogy az elővezetendőt utasítsák a 
megjelenésre, elindulását ellenőrizzék és az előve
zetést csak szükség esetén foganatosítsák. Ilyen érte
lemben elővezetési határozatban nem lehet rendel
kezni.

Előállítás

380. Az előállítás a rendőrnek az a szolgálati tevékeny
sége, amikor valakit a közbiztonság érdekében -  
szükség esetén kényszerítő eszköz alkalmazásával -  
személyes szabadságában korlátoz.

381. Az előállított személy ügyében a rendőrhatóságnak 
legkésőbb 12 órán belül döntést kell hoznia és in
tézkedni szabadon bocsátásáról, illetőleg őrizetbe 
vételéről.

382. Elő kell á llítan i:
a) akit a rendőr elfogott;
b) aki a rendőr felszólítására nem tudja magát hi

telt érdemlően igazolni, megtagadja az igazolást, 
vagy személyi igazolványának és az abba be
jegyzett adatoknak a hitelessége kétes. 
Amennyiben az igazoltatott személy előállítás 
közben megfelelően igazolja személyi adatait és 
ellőne bűncselekmény alapos gyanúja nem me
rül fel, szabadon kell bocsátani;
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c) aki a szabálysértést a rendőri figyelmeztetés el
lenére is folytatja;

d) aki garázda magatartást tanúsít;
e) aki a rendőrhatósági felügyeletre vonatkozó, sza

bályokat több esetben megszegi, vagy gyanús ma
gatartást tanúsít;

f) aki a kitiltás szabályait megszegi;
g) aki közveszélyes munkakerülő;
h) az engedély nélküli árusításon vagy tulajdon el

leni szabálysértésen tetten ért személyt;
i) akinek elővezetése előzetes előállítása nélkül nem 

eszközölhető;
j) azt az eltűntként körözött személyt, akinek 

előállítását a körözést kibocsátó szerve kifejezet
ten kérte. Az előállítás tényéről a körözést kibo
csátó szerveket haladéktalanul értesíteni kell;

k) aki kötelező véralkohol vizsgálatnak nem akarja 
magát alávetni;

l) aki a határövezetben jogtalanul tartózkodik, vagy 
ott tartózkodása alatt a határövezetre vonatkozó 
rendelkezéseket megszegi;

m) aki nyilvános helyen vagy házról-házra járva kol
dul. 
A testi fogyatékosságban szenvedő kolduló sze
mélyről a rendőr haladéktalanul tegyen távbe
szélőn jelentést a kapitányságnak, a koldusnak 
gépkocsin történő elszállítása érdekében;

n) a nyilvános helyen botrányt okozó részeg személyt. 
Ahol kijózanító szoba működik, a botrányt oko
zót oda kell szállítani.
Nem szállítható kijózanító szobába:
-  a nem magatehetetlen részeg személy, ha köz

botrányt nem okoz, a közrendet, köznyugal
mat nem zavarja,
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-  terhes nő, gyermekkorú,
-  sérült vagy beteg,
-  bűntett elkövetéséért körözött, vagy bűntett 

elkövetésével alaposan gyanúsítható személy,
-  a fegyveres erők és fegyveres testületek állo

mányába tartozó hivatásos, vagy sorállomá
nyú személy.

383. A rendőr közölje az előállítandó személlyel, hogy 
az előállítás miért és hova történik.

Elfogás

384. Az elfogás az a szolgálati tevékenység, amikor a 
rendőr valakit elfogató parancs alapján vagy saját 
kezdeményezésére foglyul ejt.

385. A foglyul ejtés a következő kijelentéssel történik: 
„A törvény nevében foglyom, mert bűntett elkö
vetésével alaposan gyanúsítható (körözik stb.), ezért 
önt a kapitányságra (őrsre) előállítom. Figyelmez
tetem, hogy ha szökést kísérel meg, kényszerítő 
eszközt fogok alkalmazni!”

386. Az intézkedő rendőr az elfogás végrehajtásánál -  
ha a körülmények megkívánják -  helyezze fegy
verét tűzkész állapotba (gumibotját készenlétbe) s 
legyen felkészülve az esetleg szükséges kényszer- 
intézkedés alkalmazására.

387. El kell fogni azt:
a) akinek őrizetbe vételét, előzetes letartóztatását, 

bíróság, ügyészség, rendőrhatóság elrendelte vagy 
aki ellen elfogató parancsot adtak ki 
Az elfogás tényéről az őrizetbe vételt, előzetes 
letartóztatást elrendelő vagy az elfogató paran-
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csőt kibocsátó szervet haladéktalanul értesíteni 
kell;

b) aki őrizetbe vételre jogosult hatóság vagy annak 
valamely szerve őrizetéből megszökött.
Az elfogást végrehajtó rendőri szerv az elfogás
ról haladéktalanul értesítse azt a hatóságot, vagy 
szervet, ahonnan az elfogott személy megszö
kött;

c) aki bűntett elkövetését megkísérelte vagy akit 
azon tetten értek. Aki bűntett elkövetése után 
megszökött, vagy elrejtőzött;

d) aki súlyos bűntett elkövetésével alaposan gya
núsítható;

e) akinek gyanús körülmények között bűntett el
követésére alkalmas, vagy olyan tárgy van bir
tokában, amelynek törvényszerű birtoklása vagy 
használata tekintetében alapos a kétség;

f) akit a bíróság vagy a rendőrhatóság az ország 
területének meghatározott részéből kitiltott, és 
oda engedély nélkül visszatért vagy a rávonat
kozó rendelkezéseket megszegte;

g) aki a jogszerűen intézkedő rendőrnek ellensze
gül, bántalmazza, szidalmazza vagy sértegeti;

h) aki az elővezetésnek vagy előállításnak bármi
lyen módon ellenszegül. 

Rendőrhatóságok 
(rendőrhatósági jogkörrel felruházott rendőri szervek) 

intézkedési joga

388. Az idézés, elővezetés, őrizetbe vétel (bűnügyi) elő
zetes letartóztatás, lakóhely elhagyásának tilalma,
házkutatás, személymotozás, lefoglalás és zár alá
vétel elrendelésére és foganatosítására vonatkozó

79

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 / 2 /1968 /81



részletes szabályokat a  büntetőeljárásról szóló jog
szabályok, valamint a végrehajtásukra" kiadott ren
delkezések tartalmazzák.

Közbiztonsági őrizet

389. Közbiztonsági őrizetbe lehet venni az előállított sze
mélyt, ha személyazonosságának megállapítása vagy 
az őrizetbevett személy érdekei (túl ittas, ön- és 
közveszélyes állapot) szükségessé teszik.

390. A közbiztonsági őrizetbe vételt indokolt írásbeli ha
tározattal kell elrendelni. Tartalma 24 óra, ami

 bűntett alapos gyanúja esetén -  ügyészi jóváha
gyással -  további 48 óráig meghosszabbítható. 
Elrendelésre jogosult: az első fokú rendőrhatóság ve
zetője, helyettese, illetve a hatóság ügyeletes tiszt
je.

391. A rendőrhatósági felügyelet, a kitiltás és a szabály
sértési eljárásra vonatkozó szabályokat külön ren
delkezések tartalmazzák.

Kényszerítő eszközök 

Általában

392. A rendőr köteles szolgálatának jogszerű teljesítése 
közben -  előzetes figyelmeztetés után -  intézke
déseinek kényszerítő eszközök alkalmazásával is ér
vényt szerezni. Amennyiben a körülmények a figyel
meztetést lehetetlenné teszik, a szükséges kényszerítő 
eszköz alkalmazható előzetes figyelmeztetés nélkül 
is.
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393. A kényszerítő eszközök közül a rendőr mindig azt 
alkalmazza mely általában arányban áll a törvény- 
sértés fokával, az elkövető erejével, magatartásával, 
s feltétlenül biztosítja intézkedése eredményességét. 
Az intézkedés eredményességére való törekvés mel
lett lehetőleg ügyeljen az intézkedés alá vont sze
mély életének, testi épségének megóvására.

394. A kényszerítő eszközök fajtá i:
-  testi kényszer,
-  bilincs használata,
-  kutya alkalmazása,
-  gumibot (kard) használata,
-  fegyver használata.

Testi kényszer

395. A testi kényszer megfogást, eltávolítást, elszállítást, 
cselekvésre vagy a cselekvés abbahagyására testi 
erővel való kényszerítést jelent. Akkor kell alkal
mazni, ha az ellenszegülést le kell küzdeni és a 
megbilincselés, gumibot, vagy fegyverhasználat még 
nem indokolt.

396. Teljesítése úgy történjen, hogy a rendőr, tegye az 
intézkedés alá vont vállára kezét erélyesen és „A 
törvény nevében!” szavak előrebocsátásával fizikai 
erejével kényszerítse akaratának teljesítésére. Testi 
kényszer foganatosításakor a rendőr alkalmazhatja 
az önvédelmi fogásokat.

397. A rendőr ügyeljen arra, hogy a testi kényszer al
kalmazása ne fajuljon verekedéssé és ne sértse a 
rendőri tekintélyt.
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398. A testi kényszer alkalmazása az ellenszegülés le
küzdéséig tarthat.

399. A testi kényszer alkalmazásáról és a közben eset
leg történt sérülésekről a rendőr írásban tegyen je
lentést.

Bilincs használata

400. A bilincset elővigyázat, ellenszegülés megtörése és 
biztonsági okból kell alkalmazni.

401. A rendőr bilincselést alkalmaz:
-  ellenszegülés megtörésére,
-  személyeket, vagyontárgyakat veszélyeztető in

dulatosság megfékezésére,
-  személye elleni támadás esetén,
-  szökés megakadályozására,
-  veszélyes bűnözők kísérése esetén,
-  azzal szemben, aki feldúlt lelkiállapota miatt 

saját magára vagy másnak a biztonságára ve
szélyes lehet.

402. Elfogott, őrizetbe vett, vagy fogdából kihallgatásra 
kísért személy a kíséréskor megbilincselhető.

403. A fogdában elhelyezett személy a rendőrhatóság ve
zetője, illetőleg az ügyeletes tiszt utasítására megbi
lincselhető, h a :
-  szökést kísérelt meg vagy erre előkészületet tett;
-  erőszakos magatartást tanúsít, vagy öngyilkos

ságot kísérelt meg.
404. A rendőr két vagy több személyt összebilincselhet, 

lakatlan területen, továbbá, ha szökéstől vagy táma
dástól lehet tartani.
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405. Indokolt esetben a személy keze hátravetve is meg
bilincselhető.

406. Ha bilincselés válik szükségessé, a rendőr állapítsa 
meg, hogy a megbilincselendő karján, vagy csukló
ján nincs-e sérülés. Sérülés esetén a  bilincselést ak
kor kell mellőzni, ha az súlyos egészségrontással 
járna. Ez esetben is helye van a bilincselésnek addig, 
amíg más személy segítségül hívásával nem bizto
sítható az intézkedés eredményes befejezése.

407. A bilincselést általában a rendszeresített patent- vagy 
szíj bilinccsel kell foganatosítani. Szükség esetén más, 
erre alkalmas eszközzel is végrehajtható. Ügyelni 
kell, nehogy testi sértést idézzen elő. Hideg idő
ben a megbilincselt kezét a fagytól védeni kell.

408. Nem szabad megbilincselni:
-  magatehetetlen öreget,
-  súlyos beteget,
-  terhes nőt (ha ez szemmel látható, vagy arról a 

rendőrnek tudomása van),
-  gyermeket.

409. A bilincs használatáról, okáról és időtartamáról a 
rendőr minden esetben köteles jelentést írni, ahhoz 
a hatósághoz címezve, amelyhez a megbi lincseltet 
kísérte. A jelentésben ki kell térni arra, hogy a bi
lincselés következtében történt-e sérülés, s ha igen, 
milyen természetű.

A kutya alkalmazása

410. A rendőr a kutyát kényszerítő eszközként bizton
sági okból vagy ellenszegülés leküzdése érdekében 
akkor alkalmazza, ha más kényszerítő eszközök
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igénybevételével intézkedésének nem tud érvényt 
szerezni.

411. A kényszerítő eszköz használatát meg kell előzni az 
alábbi figyelmeztetésnek: „Állj, vagy a kutyát önre 
uszítom!”

412. A kutya alkalmazásának van helye:
-  súlyos bűntett elkövetésének megakadályozására,
-  súlyos bűntett elkövetésével alaposan gyanúsít

ható személyek elfogására,
-  a büntetőeljárás vagy büntetés-végrehajtás során 

hatóság őrizetéből megszökött személy kézreke
rítésére,

-  a közbiztonságra és a közrendre súlyos veszélyt 
jelentő csoportosulás szétoszlatására,

-  mások élete ellen irányuló vagy mások testi ép
ségét súlyosan veszélyeztető támadás, illetőleg az 
ilyen támadással közvetlenül fenyegető magatar
tás elhárítására,

-  a rendőr élete, testi épsége vagy személyes sza
badsága ellen intézett támadás, illetőleg az ilyen 
támadással közvetlenül fenyegető magatartás el
hárítására,

-  a rendőr intézkedését tettlegesen akadályozó el
lenszegülés leküzdésére,

-  az államhatár illegális átlépésének megakadályo
zására.

413. Előzetes figyelmeztetés nélkül a kutya akkor al
kalmazható, ha a késedelem súlyos következmény
nyel járna.

414. A kutya kényszerítő eszközként nem alkalmazható:
-  magatehetetlen öregekkel,
-  nyomorékokkal,
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-  terhes nőkkel (ha ez szemmel látható, vagy ar
ról a rendőrnek tudomása van),

-  gyermekkel szemben.
415. Ha a kutya alkalmazásának eredményeként testi 

sérülés következett be, köteles a rendőr elsősegélyt 
nyújtani és orvosi ellátásról gondoskodni.

416. A kényszerítő eszköz alkalmazásáról a rendőr kö
teles írásban jelentést tenni.
A jelentés tartalmazza:
-  mikor, hol, ki ellen alkalmazta,
-  mi volt a kutya alkalmazásának oka,
-  alkalmazta-e a megelőző figyelmeztetést vagy nem 

és miért,
-  történt-e sérülés, ha igen, milyen sérülés, sor 

került-e elsősegély nyújtásra és orvosi ellátásra. 
Hol tartózkodik a sérült?

-  a helyszínre, a tanúkra, a bűnjelekre és egyéb 
körülményekre vonatkozó adatokat.

A gumibot használata

417. A gumibot használatát előzze meg:
-  felhívás a cselekmény, magatartás abbahagyá

sára „A törvény nevében!” szavak előrebocsátá
sával,

-  figyelmeztetés, hogy gumibot használata követ
kezik.

418. Előzetes figyelmeztetés nélkül a gumibot akkor hasz
nálható, ha a késedelem veszéllyel jár.

419. A gumibot használatánál lehetőleg kerülni kell, hogy 
az ütés a fejre, derékra, gyomorra, hasra irányul
jon. 
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420. A rendőr a gumibotot saját elhatározásából vagy 
elöljárója parancsára használhatja. Az utóbbi eset
ben a gumibot használatának jogszerűségéért a pa
rancsot adó elöljáró a felelős.

421. A rendőr a gumibotot az alábbi esetekben használ
hatja:
a) amikor a fegyverhasználat esetei fennforognak 

és a célt gumibot használatával is el lehet érni, 
vagy ha a lőfegyver használata ártatlanok életét
is veszélyeztetné;

b) közvetlen támadás esetén, ha a fegyverhasználat 
nem indokolt. A támadás irányulhat az intézkedő 
rendőr vagy olyan személy ellen, akit meg kell 
védeni vagy olyan tárgy ellen, amit meg kell
őrizni;

c) verekedés, garázda magatartás megszüntetése ér
dekében ;

d) tömegoszlatás érdekében.

422. Nem szabad gumibotot használni:
-  ha a célt enyhébb kényszerítő eszközzel el lehet 

érni;
-  passzív ellenállás esetén;
-  nyomorékkal szemben;
-  terhes nővel szemben, (ha ez szemmel látható, 

vagy arról a rendőrnek tudomása van);
-  gyermekkel szemben;
-  magatehetetlen öreggel szemben.

423. A gumibot megtorlásként történő alkalmazása vagy 
jogtalan használata fegyelmi vétséget, a törvényben 
meghatározott esetekben pedig bűntettet képez.
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424. A gumibot használatáról a rendőr jelentést köteles 
írni, mely tartalmazza:

-  hol, mikor, kivel szemben, miért használt gumi
botot;

-  történt-e felhívás a cselekmény abbahagyására 
és figyelmeztetés a gumibot használatára, ha nem, 
ennek mi volt az oka?

-  hány ütést mért;
-  történt-e sérülés és milyen fokú;
-  mi történt a sérülttel;
-  tárgyi bizonyítékok leírása;
-  a tanúk adatai.

425. Ha az okozott sérülés 8 napon belül gyógyuló, a 
gumibotot használó rendőr közvetlen elöljárója kö
teles azonnal vizsgálatot indítani, az eredményt a 
rendőr jelentésére rávezetni és a rendőrkapitány
ságra felterjeszteni.
Ha a gumibot használata jogtalan volt, vagy az oko
zott sérülés 8 napon túl gyógyuló, azonnal értesí
teni kell a rendőrfőkapitányság fegyelmi szervét.

426. A rendszeresített gumibotot a rendőr szolgálatban 
a bal csuklójára fűzve viselje. A közvetlen elöljáró 
utasítása alapján a gumibotot derékszíjba fűzve is 
lehet viselni. A gumibotot a rendőr szolgálaton kí
vül nem viselheti.

427. A kard használatának szabályai megegyeznek a 
gumibot használatának szabályaival.

428. A gumibot és kard használatának kivizsgálási sza
bályai megegyeznek a fegyverhasználat kivizsgálá
sának szabályaival.
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429. A rendőrség fegyverhasználatát az 1963. évi 22. sz. 
törvényerejű rendelet határozza meg.

430. A Magyar Népköztársaság rendőrségének joga és 
kötelessége, hogy kivételesen indokolt esetben fegy
vert használjon, ha ezt a törvényesség következetes 
érvényre juttatása, a közbiztonság, a közrend és az 
állampolgárok jogainak védelme, valamint a bűnö
zés elleni küzdelem feltétlenül megköveteli.

431. A rendőrség állományában szolgálatot teljesítő sze
mélyt (a továbbiakban rendőr) -  a fegyverhasz
nálatról szóló rendelkezések keretei között -  szol
gálata jogszerű teljesítése során fegyverhasználati 
jog illeti meg. A rendőr a fegyverét csak végső 
esetben használhatja, ha az feladatának teljesíté
séhez elkerülhetetlenül szükséges.
A rendőrség hivatásos személyi állományú tagja, 
ideértve az irodai feladatkört ellátó -  nem szer
ződéses alkalmazott -  személy is jogosult és kö
teles a fegyverhasználati rendelkezések alapján fegy
verét használni, tekintet nélkül arra, hogy egyen
ruhát vagy polgári ruhát visel, el van-e látva szol
gálati fegyverrel vagy sem, véglegesített vagy próba
idős. Nem jogosult fegyvert használni az önkéntes 
rendőri szervezet tagja és a rendőrség szerződéses 
alkalmazottja.
A rendőr szolgálatát akkor teljesíti jogszerűen, ha 
a törvények és más jogszabályok, valamint ezek 
alapján kiadott parancsok és utasítások szerint jár 
el. Fegyverhasználatra akkor kerülhet sor, ha a rend
őr szolgálatban van, vagy szolgálatilag lép fel.
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432. Fegyveren -  a fegyverhasználatról szóló rendel
kezések alkalmazása során -  lőfegyvert és robbanó 
fegyvert kell érteni. Ha a rendőr fegyvere hasz
nálhatatlanná vált, a támadás váratlan, vagy a 
rendőr szolgálati fegyver nélkül lép fel minden más 
tárgy a fegyverrel esik egy tekintet alá. A fegyver- 
használat e fegyvereknek személy elleni alkalma
zását jelenti.
Lőfegyveren a rendőrség számára rendszeresített lő
fegyvert (szolgálati pisztolyt, géppisztolyt stb.) és 
rendszeresített robbanófegyvert (könnygázgránátot, 
kézigránátot stb.) kell érteni.
A fegyverrel egy tekintet alá eső más tárgy a nem 
rendszeresített lőfegyver és robbanófegyver (önvé
delmi fegyver, vadász fegyver stb.), továbbá minden 
más eszköz, amely alkalmas arra, hogy a rendőr 
feladatának teljesítését elősegítse és személyi sérü
lést vagy az élet kioltását okozhatja.
Nem tekinthető fegyverhasználatnak a levegőbe le
adott figyelmeztető lövés vagy a nem személy ellen 
(állatra, tárgyra) irányuló lövés.

433. A rendőr fegyvert saját elhatározásából vagy pa
rancsra használhat. Zárt rendőri egység fegyver- 
használata csak parancsra történhet.
Zárt rendőri egységnek kell tekinteni olyan két 
vagy több főből álló csoportot, vagy alakulatot, 
amely parancsnok irányítása alatt tevékenykedik. 
Ilyenek: járőr, körzet-megbízott vagy nyomozó cso
port, raj stb.
Zárt rendőri egység parancsnoka -  ha a fegyver- 
használatra előírt esetek fennállnak -  saját elha
tározásából adhat parancsot fegyverhasználatra.
A fegyverhasználatot elrendelő parancs legyen ha
tározott és félreérthetetlen.
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A parancs csak akkor tagadható meg, ha az a lá
rendelt tudja, hogy végrehajtásával bűntettet való
sít meg.
Saját elhatározásából a rendőr fegyverét csak akkor 
használhatja, ha:
-  zárt rendőri egységen kívül teljesít szolgálatot 

vagy szolgálatilag lép fel,
-  zárt rendőri egységben teljesít szolgálatot, de a 

parancsnoktól távol, vagy tőle elszakadva tevé
kenykedik és a parancsnokkal nincs kapcsolata.

Fegyverhasználat esetei

434. A rendőr -  az előző pontokban foglalt általános 
rendelkezéseknek megfelelően -  fegyvert használ:
a) súlyos bűntett elkövetésének megakadályozására. 

Súlyosnak kell tekinteni azt a bűntettet, amely
ből a közfelfogás szerint az államra, a társadalmi 
tulajdonra, a személyekre és javaikra jelentős hát
rány származik. Általában azok a bűntettek tar
toznak a súlyosak közé, amelyek a jogszabály 
szerint öt évnél hosszabb tartamú szabadságvesz
téssel büntethetők;

b) súlyos bűntett elkövetésével alaposan gyanúsít
ható személy elfogására.
Súlyos bűntett elkövetésével alaposan gyanúsít
ható az a személy:
1. akit súlyos bűntett elkövetésén tettenérnek,
2. akivel szemben súlyos bűntett miatt nyomozást 

rendeltek el vagy akivel szemben súlyos bűn
tett miatt a terheltté nyilvánítás feltételei fenn
állnak ;

90

Á B TL-4.2. - 1 0 -2 1  / 2 /1968 /92



c) a büntető eljárás vagy a büntetés végrehajtása 
során a hatóság őrizetéből megszökött személy 
kézrekerítésére.
-  Hatósági őrizetben van az a személy, akit a 

nyomozó hatóság vagy a bíróság bűntett el
követése miatt őrizetbe vett, vagy előzetes le
tartóztatásba helyezett. Nincs helye fegyver- 
használatnak, ha a hatósági őrizet nem bűn
tett, hanem szabálysértés vagy egyéb okok 
miatt történt;

d) a közbiztonságra és a közrendre súlyos veszélyt 
jelentő csoportosulás szétoszlatására.
-  A csoportosulás fogalmán -  a fegyverhasz

nálatra vonatkozó rendelkezések alkalmazása 
szempontjából -  öt vagy ennél több együtt 
levő személyt kell érteni;

e) a mások élete ellen irányuló vagy mások testi 
épségét súlyosan veszélyeztető támadás, illetőleg 
az ilyen támadással közvetlenül fenyegető maga
tartás elhárítására;

f) saját élete, testi épsége vagy személyes szabad
sága ellen intézett támadás, illetőleg az ilyen tá
madással közvetlenül fenyegető magatartás elhá
rítására. 
-  Támadás az a tevékenység, amellyel a rendőrt 

vagy azt, akit a rendőr megvédeni köteles, 
akár egy, akár több személy megüti, megrúgja, 
megsebesíti, a rendőrt lefegyverzi, tehetetlen 
állapotba helyezi, vagy anélkül is testi erőszak
kal helyének elhagyására kényszeríti vagy 
ilyen cselekményt megkísérel.
Az életet, testi épséget vagy személyes szabad
ságot közvetlenül fenyegeti az a magatartás,
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amelyből arra kell következtetni, hogy a tá
madás nyomban bekövetkezhet;

g) az intézkedését tettlegesen akadályozó ellensze
gülés leküzdésére.
-  Csak fizikai erőkifejtéssel járó tettleges aka

dályozásban megnyilvánuló ellenszegülés ese
tén kerülhet sor fegyverhasználatra; a tettle
gességig el nem jutó, puszta tétlenségben meg
nyilvánuló ellenszegülés nem jogosít fegyver- 
használatra.

435. Az előző pontban felsorolt esetekben nincs helye 
fegyverhasználatnak:
a) ha olyan személy életét vagy testi épségét is ve

szélyezteti, akivel szemben a fegyverhasználat 
feltételei nem állnak fenn;

b) gyermek és terhes nő ellen.
Forgalmas helyen (utcán, pályaudvaron stb.) külö
nös gonddal kell vizsgálni, hogy a fegyverhasználat 
nem veszélyezteti-e olyan személy életét vagy testi 
épségét, akivel szemben a fegyverhasználat felté
telei nem állnak fenn.
Gyermek az a személy, aki 14. életévét nem töl
tötte be.
A nő terhességére tekintettel a fegyverhasználatot 
akkor kell mellőzni, ha a terhesség szemmel lát
ható, vagy arról a rendőrnek tudomása van.

A fegyverhasználatot megelőző intézkedések

436. Az egyes személyekkel szemben történő fegyver- 
használatot meg kell előznie:
a) felhívásnak hogy a személy a rendőr intézkedé

sének engedelmeskedjék;
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b) más személy segítségül hívásának;
c) kényszerítő intézkedéseknek (testi erőszak, gumi

bot használat stb.);
d) figyelmeztetésnek, hogy fegyverhasználat követ

kezik ;
e) figyelmeztető lövésnek.
A felhívást a rendőr érthetően, hangosan az eljárás 
alá vont személyhez intézve „a törvény nevében” 
szavak előrebocsátásával határozottan tegye meg. 
A felhívásból érezze a személy, hogy a rendőr a 
törvényes rendet képviseli és az ellenszegülés a tör
vényes renddel szemben tanúsított ellenállást jelenti. 
A csoportosulás megszüntetésére irányuló felhívást 
úgy kell megtenni, hogy azt le h e tő le g  az egész 
csoportosulás, de legalább annak nagy része hallja. 
A polgári ruhát viselő rendőrnek a felhívás alkal
mával közölni kell azt is, hogy a rendőrség tagja 
és rendőrként intézkedik.
Más személy segítségül hívása esetén a rendőr le
hetőség szerint fegyveres testület tagját vagy más 
egyenruhás személyt hívjon segítségül.
A rendőr a figyelmeztetésnek adjon súlyt azzal is, 
hogy a fegyvert készenlétbe helyezi. 
Ha a fegyverhasználat esetei nem állnak fenn, a 
rendőr fegyverhasználatra való hivatkozást kény
szerítés céljából nem alkalmazhat.
A figyelmeztető lövést olyan irányban kell leadni, 
hogy az senkit ne veszélyeztessen és lehetőleg kárt 
se okozzon.
A csoportosulás szervezőinek, vezetőinek és hang
adóinak elfogására, a csoportosulás részekre bon
tására a helyzettől függően a kiemelés és oszlatás 
legcélszerűbb alakzatát kell alkalmazni (kiemelő sor
fal, oszlató ék stb.).
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Oszlató eszközök a vízifecskendők, a járművek, a 
könnygázgránát és más olyan technikai eszközök, 
amelyek a csoportosulás feloszlatására alkalmasak.

437. A fegyverhasználatot megelőző intézkedések részben 
vagy teljesen mellőzhetők, ha az eset összes körül
ményei folytán a megelőző intézkedésekre már nincs 
idő és a késedelem súlyos következményekkel já r
hat. 

A fegyverhasználat módja

438. A fegyverhasználat során lehetőleg kerülni kell az 
élet kioltását. Ha a fegyverhasználat a célját elérte, 
további alkalmazásának helye nincs.
A fegyverhasználat után a sérültet elsősegélyben 
kell részesíteni és gondoskodni kell orvosi ellátá
sáról.
-  A lövést lehetőleg a lábra,

ha pedig a fegyverhasználattal érintett személy 
kezében a támadásra távolról is felhasználható 
eszköz van,
a kézre kell irányítani.

-  A közbiztonság védelme, a támadás megelőzése, 
illetőleg a sérült őrzése végett szükséges bizton
sági szabályokat az elsősegélynyújtásnál és a 
sérült orvosi ellátásánál is meg kell tartani.

Vegyes rendelkezések

439. A fegyverhasználatra vonatkozó rendelkezések nem 
érintik a Büntető Törvénykönyv 25. §-ában szabá
lyozott jogos védelemre vonatkozó rendelkezések 
alkalmazását.
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-  A Büntető Törvénykönyv 25. §-a szerint jogos 
védelem esetén a rendőr fegyverét a fegyver- 
használat eseteiben felsoroltakon kívül is igénybe 
veheti.

440. A jogtalan fegyverhasználat és a kötelező fegyver- 
használat elmulasztása büntetőjogi vagy fegyelmi 
felelősséget von maga után.
-  Fegyverhasználat esetén a rendőrnek a helyszínt 

biztosítani kell.
-  A fegyverhasználatot megelőző intézkedésként 

alkalmazott figyelmeztető lövésről vagy a fegy
verhasználatról a rendőr köteles írásban jelentést 
tenni.

441. A jelentés tartalmazza:
-  mikor, hol ki ellen, milyen fegyvert használt,
-  mi volt a fegyverhasználat oka,
-  alkalmazta-e a megelőző intézkedéseket, vagy 

közülük valamelyiket elhagyta-e és miért,
-  történt-e sérülés és milyen, sor került-e első

segélynyújtásra (orvosi ellátásra), hol tartózkodik 
a sérült,

-  a helyszínre, a tanúkra, bűnjelekre és e gyéb kö
rülményekre vonatkozó adatokat.

442. Figyelmeztető lövés esetén a közvetlen elöljáró, fegy
verhasználat esetén pedig az illetékes elöljáró köte
les a vizsgálatot haladéktalanul lefolytatni, sérülés
sel járó fegyverhasználat esetén az illetékes katonai 
ügyészt azonnal értesíteni kell.
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Eljárás diplomáciai vagy egyéb személyes 
mentességet élvező személyekkel szemben

443. Diplomáciai mentességet élveznek a Magyar Nép- 
köztársaságban:
-  a Magyar Négköztársaságban működő külkép

viseletek diplomáciai személyzetének tagjai, és 
közvetlen családtagjaik;

-  a Magyar Népköztársaság területén átutazó kül
földi diplomaták és közvetlen családtagjaik;

-  a KGST tagállamok képviselői és tisztviselői.
444. A rendőr a személyazonosság megállapítása céljából

-  diplomáciai mentességük ellenére -  igazoltat
hatja a bűntettet vagy szabálysértést elkövető 
külképviseletek tagjait, illetőleg családtagjait.

445. A rendőr igazolásul a diplomata, illetőleg külügyi 
szolgálati útlevelet vagy az MNK Külügyminiszté
riuma által kiállított személyazonossági igazolványt 
fogadhatja el.

446. A rendőr a külképviselet diplomáciai személyzeté
nek tagja vagy munkatársa, illetőleg közvetlen csa
ládtagjuk által elkövetett szabálysértés, vagy bűn
tett alapos gyanúja esetén szükséges helyszíni in
tézkedést, feljelentést és egyéb eljárási cselekmé
nyeket a hatályos parancsok szerint végezze.

447. A diplomáciai képviselet helyiségei sérthetetlenek, 
ezekbe a helyiségekbe hivatalos eljárás során a 
rendőr nem léphet be, kivéve ha ehhez a képviselet 
vezetője hozzájárul.

Szolgálati kötelességek különleges esetei
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A diplomáciai képviselő magánlakását ugyanaz a 
sérthetetlenség és védelem illeti meg, mint a kép
viselet helyiségeit.

448. A külképviseletek magyar állampolgárságú alkalma
zottait semmiféle mentesség nem illeti meg, velük 
szemben a magyar állampolgárokkal azonos módon 
kell eljárni.

Eljárás az országgyűlés tagjaival

449. Országgyűlési képviselővel szemben mentelmi joga 
miatt -  bűntetten való tettenérést kivéve -  sze
mélyes szabadságot korlátozó intézkedést foganato
sítani nem szabad.
Büntetőeljárás csak az Országgyűlés Mentelmi Bi
zottságának hozzájárulásával indítható, illetve foly
tatható ellene.

450. Országgyűlési képviselőt szabálysértés elkövetése 
esetén személyazonosságának megállapítása céljából 
a rendőr igazoltathat, feljelentheti, de ki nem ok
tathat, helyszíni bírságot nem alkalmazhat.

451. Országgyűlési képviselő tanúként megidézhető, ki
hallgatható. Meg nem jelenése esetén kényszer- 
intézkedés nem foganatosítható.

Eljárás külföldi állampolgárokkal szemben

452. A nem magyar állampolgárral szemben bűncselek
mény vagy szabálysértés elkövetése, ill. annak ala
pos gyanúja esetén a magyar állampolgárokra vo
natkozó jogszabályok szerint kell eljárni. A szük
séges igazoltatás, előállítás különleges engedélyt nem

7 A rendőrség szolg. szab.
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igényel. Az egyéb kényszerintézkedések tekinteté
ben (őrizetbevétel, előzetes letartóztatás) a hatályos 
parancsok és utasítások szerint kell eljárni.

Eljárás bírákkal és ügyészekkel szemben
453. Bírák, népi ülnökök ellen a bírói tevékenységük

kel összefüggésben elkövetett bűntett miatt szemé
lyes szabadságot korlátozó intézkedések foganato
sításához -  kivéve a hivatalból üldözendő bűntet
ten való tettenérést -  és nyomozás elrendeléséhez 
az Elnöki Tanács előzetes hozzájárulása szükséges.

454. Ügyészek ellen nyomozást elrendelni, vagy szemé
lyes szabadságot korlátozó intézkedést foganatosí
tani -  kivéve a hivatalból üldözendő bűntetten való 
tettenérést -  csak a Legfőbb Ügyészség előzetes 
hozzájárulásával szabad.

Eljárás fegyveres erők, fegyveres testületek, 
rendészeti szervek tagjaival szemben

455. A fegyveres erők, fegyveres testületek és rendészeti 
szervek egyenruhát viselő tagjaival szemben a rend
őr a testület és a rendfokozat tekintélyének meg
óvásával intézkedjék.

456. Fegyveres erők: 
-  néphadsereg,
-  határőrség,
-  karhatalom.

457. Fegyveres testületek:
-  rendőrség,
-  büntetésvégrehajtás,
-  munkásőrség.
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458. Rendészeti szervek:
-  tűzoltóság,
-  vám- és pénzügyőrség,
-  polgári fegyveres őrség.

459. A rendőr igazoltathatja -  rendfokozatra való tekin
tet nélkül -  a fegyveres erőkhöz, fegyveres testü
letekhez és rendészeti szervekhez tartozó személye
ket, az alábbi esetekben:
-  bűntett elkövetésének alapos gyanúja esetén,
-  ha szabálysértés elkövetésén tetten éri,
-  ha igazoltatása rendőri intézkedés közben szük

ségessé válik.
460. A rendőr köteles előállítani -  rendfokozatra való 

tekintet nélkül -  a fegyveres erők, a fegyveres 
testületek és a rendészeti szervek állományába tar
tozó személyt, ha:
-  az igazságügyi hatóság előzetes letartóztatását 

rendelte el;
-  elfogató parancsot adtak ki ellene, illetve bűn

tett elkövetése után szökésben van, vagy vala
mely hatóság őrizetéből megszökött; 

-  bűntett elkövetésén tetten érik;
-  ha a rendőr bűntett elkövetésére u taló nyilván

való szándékot lát és a bűntettet megelőzni vagy 
félbeszakítani csak előállítással tudja;

-  közrendet és közbiztonságot sértő botrányos ma
gatartást tanúsít, és a szolgálatban levő rendőr
nek ellenszegül, megtámadja, durván szidal
mazza vagy lealázó módon sértegeti.

461. A fegyveres erők beosztottját a legközelebbi hely
őrségparancsnokságra, helyőrség kommendánshoz 
vagy a vasúti katonai kommendánshoz kell előállí-
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tani. Ha az távolabb van, mint a legközelebbi rend
őri szerv, akkor a rendőri szervhez kell az előállí
tást foganatosítani. Arról értesíteni kell a helyőrség 
parancsnokát, illetve kommendánst.

462. A fegyveres testület, illetve rendészeti szerv beosz
tottját minden esetben a rendőri szervhez kell elő
állítani. Erről az illetékes szerv parancsnokát (ügye
letes tisztet) értesíteni kell.

463. A rendőri szervhez kell az előállítást végezni azok
ban az esetekben, ha bármely fegyveres erőhöz vagy 
testülethez, illetőleg rendészeti szervhez tartozó sze
mély cselekménye polgári személyek cselekményei
vel van összefüggésben. A legszükségesebb intéz
kedések megtétele után átadásuk végett értesíteni 
kell a legközelebbi helyőrség parancsnokát, hely
őrség kommendánst, illetve a munkásőrség parancs
nokát.

464. Amennyiben az előállítandó személy fegyverrel ren
delkezik, a biztonsági intézkedések megtétele mel
lett az előállítandót fel kell szólítani fegyverének 
átadására, ellenállás esetén le kell fegyverezni.

465. A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a ren
dészeti szervek tagjainak megbilincselését csak el
kerülhetetlenül szükséges esetben szabad foganato
sítani. (Dühöngő állapot, garázda magatartás, mely 
más módon nem szüntethető meg.)

Eljárás a gyermek- és fiatalkorúakkal szemben

466. A gyermek- és fiatalkorúakkal szemben különös 
körültekintéssel kell eljárni.

467. A gyermekkorú ellen büntetőeljárást indítani nem
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lehet. Amennyiben a gyermekkorú büntetőtörvény
könyvbe ütköző cselekményt követ el, adatokat kell 
szerezni egyrészt annak megállapítása céljából, hogy 
nem felnőtt személlyel együtt, vagy annak felbúj
tására követte el a cselekményt, másrészt, hogy 
a gyermekkorú nevelésére és gondozására kötele
zetteket terheli-e felelősség, kötelezettségek elhanya
golása miatt.

468. Ha a gyermekkorú személy erkölcsi züllés veszélyé
nek van kitéve környezetében, intézeti elhelyezése 
érdekében a tanács v. b.-nél kell intézkedni.

469. Fiatalkorú személlyel szemben büntetőeljárás indít
ható, de személyes szabadságot korlátozó intézke
dést csak a legindokoltabb esetben, az ügyészség 
hozzájárulásával szabad alkalmazni, kivéve a tetten
érés esetét.

470. Fiatalkorú kísérését lehetőség szerint polgári ruhá
ban kell végezni.

471. Budapesten és a megyei rendőr-főkapitányságok 
székhelyén levő rendőrkapitányságokon a gyermek 
és fiatalkorúak ideiglenes elhelyezésére és gondo
zásba vételére gyermekszobát kell igénybe venni.

472. A gyermekszobába (ügyeletre) bekísért gyermek- és 
fiatalkorúakat csak az adatok felvételéhez és a szülő 
vagy az azokat helyettesítő személyek behívásához 
szükséges időre, (legfeljebb a bekíséréstől számított 
8 óra időtartamra) lehet visszatartani.

473. A gyermekszobába (ügyeletre) bekísért felügyelet 
nélküli gyermek- és fiatalkorúakat a szülőknek, 
vagy az azokat helyettesítő személyeknek kell át
adni.
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474. A hajléktalan gyermek- és fiatalkorúakat, vagy 
akiknek szülei nem találhatók, továbbá akiket ál
landó lakhelyüktől távollevő ügyeletre, gyermek
szobába kísértek be és ezért a szülőknek való át
adás nem lehetséges, a tanács v. b. gyámügyi szer
vei által a megyei átmeneti gyermekvédő otthonba 
kell beutalni.

475. A gyermekszobába (ügyeletre) bekísért gyermek- és 
fiatakorúakat meg kell vizsgáltatni orvossal, ha 
betegek gondoskodni kell gyógykezeltetésükről.

476. A fiatalkorú ellen indított büntetőeljárás során ala
pos és részletes információt kell készíteni a fiatal
korú személyéről, családi és életviszonyairól, meg
élhetési körülményeiről és bűnözésének okairól.

477. Fiatalkorúak kikérdezésekor, kihallgatásakor a fia
talkorúakra vonatkozó büntető eljárás szabályai 
szerint kell eljárni.

478. 16 éven aluli fiatalkorú terheltről fényképfelvételt 
készíteni és ujjlenyomatot felvenni, veszélyes bűnö
zővé minősíteni nem szabad.

479. A fiatalkorút anyagi, erkölcsi vagy egészségügyi 
okból állami gondozásba lehet venni. Ezt a rendőri 
és más szervek javaslatára a gyámhatóság rendeli 
el.

Rendőri karhatalom kirendelése

480. A rendőrség karhatalom kirendelésével nyújt segít
séget az államigazgatási szervek részére, amennyi
ben azokat hivatalos tevékenységükben akadályoz
zák, illetve ha azok kötelességüknek csak rendőri 
karhatalom közreműködésével tudnak eleget tenni.

102

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 / 2 /1968 /104



481. Rendőri karhatalom igénylésére általában sor ke
rülhet :
-  lakásügyi hatóságok által elrendelt kilakoltatá

sok, vagy lakásba történő beköltöztetések,
-  birtokháborítás megszüntetése,
-  egészségügyi szervek intézkedései a fertőző be

tegségek megelőzésével és leküzdésével kapcso
latban,

-  bírósági végrehajtások során.
Rendőri karhatalmat az illetékes járási (városi, ke
rületi) rendőrkapitányság vezetője rendel ki a terü
letileg illetékes járási (városi, kerületi) tanács VB. 
illetékes szakigazgatási szerve vezetőjének, illetve a 
bíróság elnökének írásbeli kérelmére. A kérelemhez 
csatolni kell a kirendelés alapjául szolgáló állam- 
igazgatási eljárást elrendelő határozatot.
Sürgős esetben a karhatalom kirendelését szemé
lyesen vagy távbeszélőn beterjesztett kérelem alap
ján is foganatosítani kell, amennyiben a karhatalom 
kirendelésének nincs törvényes vagy szolgálati aka
dálya. Akadály esetén a kirendelést kérőt értesí
teni kell.
A karhatalom szóbeli megkeresésre eszközölt kiren
delése esetén az intézkedés színhelyén az eljárásról 
szóló határozat másolatát a kivezényelt  rendőrnek 
át kell adni.

482. A fegyveres erők. valamint a rendőrség és a bün
tetésvégrehajtási őrség tagjaival szembeni karhatalom 
kirendelése iránti kérelmet meg kell tagadni, s a 
kérő szerv értesítésével egyidejűleg a kérelmet to
vábbi intézkedés végett meg kell küldeni az eljárás 
alá volt személy illetékes vezetőjének (parancsno
kának).
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483. A karhatalomként kivezényelt rendőr a kivezénylés 
okától függően köteles feladatát az alábbiak szerint 
ellátn i:
-  kizárólag az eljáró hivatalos személy védelmét 

látja  el;
-  az általa biztosított intézkedésbe nem avatkoz

hat bele, azt át nem veheti, gyakorlati végre
hajtásában sem vehet részt;

-  megakadályozza, hogy a helyszínen bárki jog
sértő cselekményt kövessen el;

-  távol tartja az illetéktelen személyeket, intéz
kedését határozottan, feltűnés nélkül hajtja 
végre;

-  ha az eljáró rendőr feladatát valamilyen ok miatt 
nem tudja ellátni, jelenti közvetlen elöljárójának, 
aki köteles gondoskodni a szükséges intézkedés
ről;

-  ha az eljárás során valaki szabálysértést vagy 
bűntettet követ el, a cselekménytől függően 
figyelmezteti, illetőleg feljelentést tesz;

-  rendzavaró cselekmény megszüntetése érdekében 
kényszerítő eszközöket alkalmazhat, személyes 
szabadságot korlátozó intézkedést foganatosíthat.

Eljárás elemi csapások esetén

484. Elemi csapások (tűzvész, árvíz stb.) színhelyén a 
rendőrség tagjának legfontosabb feladata a közbiz
tonság és az adott helyzetben megkövetelhető rend 
fenntartása, illetőleg annak a helyreállítása, a hely
színre érkező különböző mentőegységek zavartalan 
munkájának biztosítása, továbbá az élet- és vagyon
mentésben való közreműködés.
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485. Tűz esetén a rendőr azonnal értesítse a tűzoltóságot, 
továbbá a veszélyeztetett terület lakóit, ha azok a 
tüzet nem vették észre. Kezdje meg az életmentést 
és tegyen jelentést közvetlen parancsnokának, majd 
a helyszínen igyekezzék minél több adatot szerezni 
a tűz okára vonatkozóan.

486. Árvízveszély esetén gondoskodjon a veszélyeztetett 
lakosság értesítéséről, azonnal tegyen jelentést elöl
járójának és értesítse az illetékes tanács vb-t. Ha a 
tanács vb. megtette a szükséges óvóintézkedéseket, a 
rendőr a továbbiakban azok végrehajtásához nyújt
son segítséget.

Eljárás baleset esetén

487. Baleset helyszínén az intézkedő rendőr köteles:
-  a sérültek mentéséről, az elsősegélynyújtásról, 

orvos (mentők) kihívásáról gondoskodni;
-  a balesetben szereplő személyek és szemtanúk 

adatait feljegyezni és a helyszínt biztosítani;
-  a kíváncsiskodókat eltávolítani és távol tartani 

a helyszínről;
-  a legszükségesebb feladatok elvégzése után je

lentést tenni az illetékes rendőri szerveknek és 
a továbbiakban a kapott utasítás szerint eljárni.

Eljárás helyszínbiztosítás esetén

488. A helyszínbiztosítás olyan rendőri tevékenység, ame
lyet a rendőr bűntett vagy egyéb cselekmény hely
színén helyszíni szemle előtt, alatt és után a hely
szín őrzésére, lezárására foganatosít.
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489. A bűntett helyszínén a rendőr köteles:
a) elsősegélynyújtásban részesíteni vagy részesíttetni 

azokat, akik a bűntettel kapcsolatban megsérül
tek vagy megbetegedtek;

b) a tettenért tettest elfogni;
c) nyomonüldözés lehetősége esetén az üldözést ké

sedelem nélkül teljesíteni;
d) a tanúkat visszatartani és az illetéktelen szemé

lyeket eltávolítani a helyszínről;
e) a helyszínt körülhatárolni és eredeti állapotban 

megőrizni;
f) a közrendet zavaró cselekményeket, közlekedési 

torlódásokat megszüntetni;
g) a bűntettet azonnal jelenteni közvetlen parancs

nokának;
h) a helyszínre megérkező szemlebizottság vezető

jének szóbeli jelentést kell tenni. Szolgálatból való 
bevonulása után írásban jelenteni az alábbiakat:

-  kinek a felhívására vagy utasítására, mikor ér
kezett a helyszínre;

-  kiket talált a helyszínen;
-  milyen volt a helyszín állapota;
-  milyen intézkedéseket tett;
-  változtatásokat eszközöltek-e a helyszínen, ha 

igen, kik és miért, milyen nyomokat rögzített;
-  kik viselkedtek gyanúsan, mire alapozza gyanú

ját;
i) sérülés esetén, amennyiben lehetősége van, érte

sítse a sérült hozzátartozóját.
490. Vasúti baleset esetén a rendőr köteles:

-  elsősegélyt nyújtani, illetőleg azt megszervezni;
-  a helyszín és helyszínen talált berendezés álla-
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potát rögzíteni (kisiklott kocsik száma, a váltó 
és sebességmérő szalag állása, sérültek, elhaltak 
személyazonossága, a vonatszám, s a vonat sze
mélyzetének adatait);

-  a vonat személyzetét, illetőleg a váltókezelőt 
helyszínen visszatartani;

-  további balesetek megelőzése érdekében a szük
séges intézkedéseket megtenni;

-  azonnal jelentést tenni az illetékes rendőri szerv
nek;

-  gondoskodni a vagyonvédelemről és a tűzvédel
mi szabályok betartásáról;

-  az óvintézkedést megtenni, ha robbanó, mér
gező, sugárveszélyes anyagot szállítottak a sze
relvényen ;

-  az előjegyzési könyvet, engedélyt kérő naplót, 
menetjelzést, előjegyzést, ólomzár levételi elő
jegyzési könyvet biztosítani;

-  szükség esetén intézkedni a véralkohol-vizsgálat 
elvégzéséről;

-  személy elgázolása esetén, ha a pálya nem ron
gálódott meg, a tény rögzítése és vázlatkészítés 
után az elgázoltat a vágányok közül kiemelni 
(emeltetni) és a pályát a forgalom részére sza
baddá kell tenni. A forgalmat csak a legszük
ségesebb megállapítások idejére szabad vissza
tartani.

-  amennyiben lehetőség van rá, a sérült vagy meg
halt személyek hozzátartozóit értesíteni.
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Eljárás haláleseteknél

491. A rendőr köteles az illetékes hatóságnak azonnal 
jelentést tenni:
-  nyilvános helyen vagy magánlakásban hirtelen, 

gyanús módon bekövetkezett halál esetén;
-  baleset vagy üzemi baleset során bekövetkezett 

halál esetén;
-  holttest vagy méhmagzat találása esetén.
Bűncselekmény gyanúja esetén gondoskodni kell a 
helyszín változatlan fenntartásáról mindaddig, amíg 
a rendőrhatóságtól megérkezik a bizottság a szemle 
megtartására. Nyilvános helyen történt halálesetnél 
a halottat le kell takarni.

492. Magánlakásban bekövetkezett természetes halál ese
tében rendőri eljárásnak nincs helye.

Eljárás ellenséges tartalmú röpcédula terjesztése, 
ellenséges tartalmú falraírások és festések esetén

493. Ha a rendőr ellenséges tartalmú röpcédula terjesz
téséről, falraírásról és festésről szerez tudomást, 
azonnal menjen a helyszínre. A helyszínen tájéko
zódjon, mérje fel a bűncselekmény területét, majd 
az eseményről, annak kiterjedéséről tegyen jelen
tést elöljárójának, aki a szükséges intézkedést kö
teles megtenni.

494. A bizottság megérkezéséig a rendőr intézkedjen, 
hogy a terület, ahol az elkövető járt érintetlen ma
radjon. A szükségnek megfelelően hívjon segítséget 
a legközelebbi rendőri szervtől, vegyen igénybe tár
sadalmi erőket (önkéntes rendőrt, munkásőrt), il-
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letve állampolgárokat. Gyűjtsön adatokat a terjesz
tés, falraírás, festés idejéről, a számításba jöhető 
személyekről.

495. Amennyiben az elkövető kerítésre, házfalra, gyalog
járdára, úttestre írta az ellenséges tartalmú szö
veget, azt -  a megóvása érdekében, valamint a 
kíváncsiskodók elől -  alkalmas tárggyal le kell 
takarni.
Ha a falraírás zárt helyen (étterem, italbolt, WC 
stb.) fordul elő, akkor a helyiséget a bizottság meg
érkezéséig be kell zárni.

496. Az ellenséges tartalmú falraírást, festést a szemle 
befejeztével el kell távolítani, de utána is ellen
őrizni kell, hogy az nem vált-e ismét láthatóvá.

497. Amennyiben a helyszín lezárása, változatlan álla
potban való fenntartása nem lehetséges, vagy csak 
nagy nehézséggel oldható meg, az alábbiak szerint 
kell eljárni:
-  a röpcédulákat azonnal és úgy szedje össze, hogy 

azok sérülést ne szenvedjenek, alkalmasak le
gyenek szakértői vizsgálatra (daktiloszkópia, írás- 
szakértő stb.);

-  rögzíteni kell az összegyűjtött röpcédulák helyét, 
mennyiségét; 

-  ha a terjesztőtől, falraírótól eredő nyomokat ta
lálnak a helyszínen, akkor azt a területet a for
galom engedélyezése mellett biztosítsa. Amen
nyiben az intézkedő rendőr maga is el tudja 
végezni a nyomrögzítést, késedelem nélkül tegye 
meg;

-  jegyezze fel a tanúk, valamint az összeszedésben 
résztvevők adatait;

-  rögzíteni kell az időjárási viszonyokat, szélirányt.
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Eljárás hadműveletek során elhagyott 
robbanóanyagok találása esetén

498. Ha a rendőrnek elhagyott robbanóanyag találásáról 
tesznek bejelentést, vagy ilyen anyag találása jut 
tudomására, köteles a lelőhelyen megjelenni és in
tézkedni az élet- és vagyonbiztonság megóvása ér
dekében. A robbanóanyag találásáról tegyen jelen
tést parancsnokának, aki azt azonnal továbbítsa a 
budapesti, megyei főkapitányság ügyeletére. Az 
ügyelet vezetője soron kívül jelenti a BM Főügye
letnek, amely gondoskodik a tűzszerészjárőr kiren
deléséről.

499. Az intézkedő rendőr a jelentés megtétele előtt ke
resse meg az illetékes városi, városi (fővárosi) kerü
leti tanács vb. igazgatási osztályát, községekben 
a vb. titkárt és győződjön meg arról, hogy a tanács 
vb. részéről nem kérték-e már a tűzszerészjárőr 
kirendelését. Amennyiben a tanács vb. részéről ez 
megtörtént, a rendőr jelentését a főkapitánysági 
ügyeletre nem kell továbbítani.

500. A robbanóanyag találásáról szóló jelentés az aláb
biakat tartalmazza:
-  a talált robbanóanyag pontos helyét, feltüntetve, 

hogy az lakott településen belül, vagy azon kívül 
van-e; ha lakott területen kívül (szántóföldön, 
legelőn, erdőben) van, a hozzá legközelebbi lakó
épületek távolságát;

-  a robbanóanyag típusát (pl. lőszer, bomba stb.) 
és mennyiségét;

-  a helyszín rövid leírását feltüntetve, hogy a rob
banóanyag helye közelében van-e veszélyeztetett 
középítmény, gazdasági épület, országos főközle-
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kedési útvonal, vasútvonal, elektromos vagy táv
beszélő vezeték;

-  a robbanóanyag helyzetének leírását (pl. földbe- 
fúródva, földfelszínén, építmények falában, vagy 
szerkezeti elemeibe befúródva stb.);

-  az eltávolítás sürgősségét indokló körülményeket;
-  a tanács vb. részéről történt-e intézkedés a tűz

szerészjárőr kirendelésére.
501. A rendőr a tanács vb. útján gondoskodjon a lelő

hely mellett figyelmeztető tábla kitűzéséről, a lelő
hely körülkerítéséről.

502. A lelőhelyet az élet- és vagyonbiztonság megóvása 
érdekében -  ahol erre szükség van -  önkéntes 
rendőrökkel, illetve a robbanóanyag eltávolításában 
közvetlenül érintettekkel (Tsz., állami gazdaság, ma
gánszemély stb.) a tűzszerészjárőr megérkezéséig 
őriztetni kell. Szükség esetén az őrzésére rendőrt 
kell kivezényelni.

503. Amennyiben a robbanóanyag vízi, szárazföldi köz
lekedési útvonalon, vagy azok közvetlen közelében 
van, intézkedni kell. a terület lezárásáról, a forga
lom eltereléséről. 

504. A robbanóanyag hatástalanítása (megsemmisítése) 
 alkalmával a biztosítási feladatokat (a veszélyez

tetett terület lezárása, kiürítése) a rendőrség a ta
nács vb.-vel együttműködve látja el.

505. A helyszíni robbantás végrehajtásánál a tanács vb. 
útján az alábbi szabályokat kell betartatni:
-  a robbantás időpontjában a tűzszerészjárőr pa

rancsnok által meghatározott körzetben az épü
letek ablakait nyitva kell tartani;
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-  a körzetben lakókat figyelmeztetni kell arra, 
hogy a robbantás felé eső helyiségekben senki 
ne tartózkodjék;

-  az utcákat, udvarokat és minden olyan egyéb 
területet -  ahol a sérülés veszélye fennáll -  a 
robbantás idejére ki kell üríteni.

506. A rendőr a robbanóanyag hatástalanításának tényét 
a tűzszerész-járőrparancsnok kérésére aláírásával 
igazolni köteles.

Eljárás talált tárgyak esetén

507. Ha a rendőr elveszett tárgyat talált, lehetőleg tanúk 
jelenlétében vizsgálja át és jelentés kíséretében a 
szolgálati úton szolgáltassa be a rendőrhatósághoz.

508. Állampolgár által talált tárgyat a rendőr köteles át
venni. Az átvett tárgyról elismervényt kell adni. Az 
átvett tárgyat jelentéssel együtt, de legkésőbb 24 
órán belül szolgálati úton az illetékes rendőrhatóság
hoz kell felterjeszteni. Jelentésben pontosan fel kell 
tüntetni a találás helyét, valamint azt, hogy a ta
láló igényt tart-e a talált tárgyra vagy sem.

509. Talált tárgyat csak abban az esetben adhatja vissza 
a rendőr tulajdonosának -  tanúk jelenlétében - ,  
ha az illetőnek a tárgyra vonatkozó tulajdonjogát 
vagy birtokjogát kétségtelenül megállapította.

Eljárás közművek meghibásodása esetén

510. Víz-, gáz- és villanyvezetékek utcán vagy egyéb 
nyílt helyen történő megrongálódása esetén a rend
őr haladéktalanul értesítse az illetékes vállalatot.
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Amíg az illetékes vállalat nem intézkedik a hiba 
elhárításáról, a veszélyhelyzet megszüntetéséről, 
gondoskodjon a veszélyeztetett terület lezárásáról, 
őrzéséről.
Az értesítés adására más személyt is felkérhet. A 
meghibásodás helyszínén akadályozzon meg minden 
olyan cselekményt, melynek következtében további 
kár vagy veszély következhet be.

511. Ha a rendőr úgy látja, hogy az üzemzavar jelentős 
veszélyt rejt magában, vagy bűntett gyanúja látszik 
fennforogni, az esetet azonnal jelentse elöljárójá
nak és a helyszínt biztosítsa.

Eljárás állati tetemek és sérült állatok találása esetén

512. Ha a rendőr közterületen állati tetemet vagy sé
rült állatot talált, annak elszállításáról a tanács il
letékes szerve útján gondoskodjon.

Eljárás fertőző állatmegbetegedés esetén

513. Ha a rendőr fertőző állatmegbetegedésről vagy an
nak gyanújáról szerez tudomást, soron kívül köte
les jelentést tenni közvetlen parancsnokának, aki 
az illetékes állategészségügyi szervek kirendeléséről 
intézkedik. A rendőr gondoskodjon az előzetes óv
intézkedések megtételéről.

514. A betegség elterjedésétől függően az állategészség
ügyi szervek elrendelhetik a terület egy részének 
vagy egészének lezárását, a fertőzött állatok kiir
tását. A terület lezárását, állatok kiirtását az ille
tékes tanács által megbízott személyek végzik. (Na-

8 A rendőrség szolg. szab. 1 1 3
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gyobb terület lezárásához a BM Karhatalom állomá
nyát kell igénybe venni.) A beteg állatok kiirtásá
ban rendőr nem vehet részt.

515. Az állategészségügyi szervek által a lezárással kap
csolatban előírt rendszabályok betartását a rendőri 
szervek ellenőrizni kötelesek.

516. Amennyiben az állategészségügyi szervek által elő
írt feladatok végrehajtása indokolja, a tanács vb 
közerő kirendelése iránt rendelkezhet. A közerő eset
leges elővezetésével kapcsolatban az elővezetésre 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

517. A rendőr feladata megakadályozni, hogy bárki ki
ássa az elföldelt állatok tetemét.
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