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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám : 10- 21/41/1987.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

41/1987. (BK 1/88.) számú 
U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium nyomozó hatóságainak 
hatásköréről és illetékességéről

Budapest, 1987. évi december hó 17-én.

A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Be.) 22. §-a alapján a Belügym inisztérium  nyomozó hatóságai 
hatáskörének és illetékességének szabályozására a legfőbb 
ügyésszel egyetértésben kiadom az alábbi

U T A S Í T Á S T :

A hatáskör

1. A Belügym inisztérium  nyomozó hatóságainak hatásköré
be tartozik a Büntető Törvénykönyvben (a továbbiakban: 
Btk.) m eghatározott valam ennyi bűncselekmény nyomo
zása azok kivételével, am elyeket külön jogszabály más 
nyomozó hatóság hatáskörébe utal.

2. A BM Vizsgálati Osztály hatáskörébe tartozik:
a) az 1. számú m ellékletben felsorolt, továbbá
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b) m indazon bűncselekm ények nyomozása, am elyeket az 
illetékes m iniszterhelyettes célszerűségi okból, illetve 
az állam titok és a szolgálati titok fokozott védelme ér
dekében ide utal.

3. A BM Vizsgálati Osztály hatáskörét a katonai büntető- 
eljárás hatálya alá tartozó személyek által elkövetett 
egyes bűncselekm ények nyomozásában külön jogszabály 
állapítja meg.

4. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok állambiz
tonsági szolgálati szerveinek hatáskörébe tartozik a 2. szá
mú m ellékletben felsorolt bűncselekm ények nyomozása. 
A rendőrfőkapitány az állambiztonsági vizsgálati szervek 
hatáskörébe u ta lt bűncselekm ények nyomozásával -  az 
illetékes m iniszterhelyettes által m eghatározott esetek
ben -  a bűnügyi nyomozó szerveket is megbízhatja.

5. A BM ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség Bűnüldözési Osz
tálya, Népgazdaság- és Társadalm itulajdon-védelm i Osz
tálya, Vizsgálati Osztálya, továbbá a BM ORFK Közbiz
tonsági és Közlekedési Csoportfőnökség Közlekedési Osz
tálya hatáskörébe tartoznak azok a bűncselekmények, 
am elyeknek nyomozását a m iniszter, az állam titkár, a 
közbiztonsági m iniszterhelyettes, a BM Országos Rendőr- 
főkapitányság bűnügyi, illetve közbiztonsági és közleke
dési csoportfőnöke oda utal, illetve am elyeket a felsorolt 
osztályok vezetője a fenti vezetők engedélyével hatáskö
rébe von.

6. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság bűnügyi osz
tályának hatáskörébe tartozik a 3. számú m ellékletben 
felsorolt bűncselekm ények nyomozása.

7. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendésze
te, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Ifjúságvédelm i Osz
tálya, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, továb
bá a rendőrkapitányságok hatásköre -  szakmai felada
tainak  megfelelően -  a m ellékletben fel nem sorolt bűn- 
cselekményekre terjed  ki.

-  4 -

ÁBTL- 4.2. - 10 -21/41/1987 /5



8. Az 1. számú m ellékletben felsorolt bűncselekm ények nyo
mozásával a bűnügyi nyomozó hatóságok, a 3. számú 
m ellékletben felsorolt bűncselekm ények nyomozásával a 
rendőrkapitányságok nem bízhatók meg.

Az illetékesség

9. A büntetőeljárás lefolytatására az a nyomozó hatóság 
illetékes

a) am elynek területén  a bűncselekm ényt -  sorozat-bűn
cselekmények esetén a bűncselekm ények többségét -  
elkövették,

b) am elyik az ügyben korábban intézkedett (megelőzés), 
ha a gyanúsított több nyomozó hatóság illetékességi 
területén  követett el bűncselekm ényt vagy az elköve
tés helye nem állapítható meg,

c) ittas járm űvezetés vétsége [Btk. 188. § (1) bekezdés], 
járm űvezetés tilto tt átengedése vétsége (Btk. 189. § 
(1) bekezdés], továbbá a közveszélyes m unkakerülés 
vétsége (Btk. 266. §) eseteiben az elkövető lakóhelye 
szerinti rendőri szerv illetékes, kivéve, ha a nyomozás 
lefolytatása az elkövetés helyén célszerű.

10. Ha a bűncselekmény elkövetője ism eretlen és az elköve
tés helye sem állapítható meg, a bűncselekmény nyomo
zására az a nyomozó hatóság illetékes, am elynek terü le
tén a bűncselekm ényt felfedezték vagy feljelentették.

11. Ha a gyanúsított a bűncselekm ényt külföldön követte el, 
a nyomozás teljesítésére az a nyomozó hatóság illetékes, 
am elynek terü letén  a gyanúsított lakik vagy tartózkodik. 
A gyanúsított távollétében a nyomozást az utolsó ism ert 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyo
mozó hatóság teljesíti.

A hatáskör és az illetékesség vizsgálata.
A hatásköri és az illetékességi összeütközés eldöntése

12. A nyomozó hatóság a hatáskörét és az illetékességét hi
vatalból vizsgálja.
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13. Ha a nyomozás teljesítése során a nyomozó hatóság a ha
táskörének vagy az illetékességének hiányát észleli, az 
ügyet a Be. 125. §-ának (2) bekezdése alapján az eljárás
ban résztvevők egyidejű értesítése m ellett a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező nyomozó hatósághoz teszi át.

14. Bármely rendőri szerv a feljelen tett vagy a saját észlelé
se alapján feltárt bűncselekmény esetében a hatáskörére 
és az illetékességére tekintet nélkül köteles a halasztha
tatlan  nyomozási cselekm ényeket foganatosítani. Ezek el
végzése után köteles a hatáskörrel és illetékességgel ren
delkező rendőri szervet azonnal értesíteni, m ajd az ira 
tokat haladéktalanul átadni vagy megküldeni.

15. A hatásköri és az illetékességi összeütközést a felettes 
rendőri szerv vezetője dönti el; ha az összeütközés az 
egyes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok, illetve 
nem ugyanahhoz a rendőr-főkapitánysághoz tartozó rend
őrkapitányságok között keletkezett, a BM Országos Rend- 
őr-főkapitányság bűnügyi csoportfőnöke dönt.

9

16. A felettes rendőri szerv vezetője célszerűségi okból meg
határozhatja  annak a nyomozó hatóságnak az illetékessé
gét is, am elynek területén  a bűncselekm ény bizonyításá
hoz szükséges nyomozási cselekmények többségét a bün
tetőeljárásban résztvevők utaztatása nélkül el lehet vé
gezni.

17. A vita eldöntéséhez szükséges ira tokat szolgálati úton kell 
előterjeszteni.

Záró rendelkezések

18. A Belügyminisztérium  nyomozó hatóságainak felsorolá
sát és a hatóságok jogállását a bűnügyek rendőrségi nyo
mozásáról szóló 40/1987. BM számú utasítás tartalm azza.

19. A 2. pont b) alpontjában, a 4. pont második m ondatában 
m eghatározott ügyek átadásának és átvételének rendjét a 
12/1979. számú belügym iniszter-helyettesi intézkedés sza
bályozza.
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20. A hatékonyabb bűnüldözés érdekében a közbiztonsági 
m iniszterhelyettes elrendelheti, hogy egyes bűncselek
m ény-kategóriák nyomozását -  ideiglenesen -  főkapi
tánysági hatáskörbe vonjanak.

21. A körzeti megbízott illetékessége a körzetére terjed  ki. 
Hatásköre szabályozásakor a Körzeti M egbízotti Szabály
zat 77. és 78. pontjában foglaltak az irányadók.

22. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok intézkedésben 
határozzák meg a rendőr-főkapitányságok osztályai kö
zött, továbbá a rendőrkapitányságokon belül az ügymeg
osztás rendjét. A budapesti rendőrfőkapitány ezen túlm e
nően intézkedjék a rendőr-főkapitányság közlekedésren
dészete, ifjúságvédelm i osztálya és a Dunai Vízirendésze
ti Rendőrkapitányság hatáskörét illetően is.

23. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok a 22. pontban 
m eghatározott intézkedésükben egyes bűncselekm ény
kategóriákat ideiglenes jelleggel vagy tartósan rendőr
főkapitánysági hatáskörbe vonhatnak.

24. Ha az ügyész a nyomozás teljesítésével a rendőrséget 
bízza meg, az eljáró nyomozó hatóság kijelölésénél figye
lembe veszi az é rin te tt nyomozó hatóságra vonatkozó ha
tásköri és illetékességi szabályokat. Ha az ügyész a nyo
mozás teljesítésével nem a jelen utasítás szerinti hatás
körrel vagy illetékességgel rendelkező nyomozó hatósá
got bízza meg, az általa megbízott rendőri szervnek a nyo
mozást teljesítenie kell.

25. Ez az utasítás 1988. január 1. napján lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg hatályát veszti a 10/1979. (BK 7.) BM számú 
utasítás, továbbá az orvosi és más egészségügyi foglalko
zás szabályainak megszegésével elkövetett bűncselekm é
nyek nyomozásáról szóló 6/1982. számú belügym iniszter
helyettesi intézkedés 2. pontja.

FÖLDESI JENŐ s. k.,
r. altábornagy

belügym inisztérium i állam titká r
K észült: 1200 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak.
K apják: elosztó szerint.
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1. számú melléklet

A BM Vizsgálati Osztály hatáskörébe tartozó bűncselekmények

Btk. X. Fejezet

Az állam elleni bűncselekmények

139. § Összeesküvés büntette
140. § Lázadás bűntette
141. § K ártevés bűntette
142. § Rombolás bűntette
143. § M erénylet bűntette
144. § Hazaárulás bűntette
145. § Hűtlenség bűntette
146. § Az ellenség tám ogatásának bűntette
147. § Kém kedés bűntette
150. § Összeesküvés (lázadás, kártevés, rombolás, m erénylet,

hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés) 
feljelentése elm ulasztásának bűn tette

151. § Más szocialista állam elleni bűncselekmények

Btk. XI. Fejezet

Az emberiség elleni bűncselekmények

Btk. XV. Fejezet

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás 
és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények

217. § (4) bek. Légi járm üvei elkövetett tilto tt határátlépés 
bűntette

III. Cím

Az államtitok és a szolgálati titok megsértése

221. § Á llam titoksértés bűn tette  és vétsége
222. § Szolgálati titoksértés vétsége és bűntette
223. § Az állam titoksértés feljelentése elm ulasztásának vétsé

ge
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VI. Cím

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

244. § A m ellékletben felsorolt bűncselekményekkel kapcso
latban elkövetett bűnpártolás bűntette

Btk. XVI. Fejezet

I. Cím

A közrend elleni bűncselekmények

261. § Terrorcselekm ény bűntette
262. § Légijárm ű hatalom ba kerítésének bűntette
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2. számú melléklet

A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok állambiztonsági 
vizsgálati szerveinek hatáskörébe tartozó bűncselekm ények

Btk. X. Fejezet

Az állam elleni bűncselekmények

148. § Izgatás bűntette  és vétsége
149. § Bántalm azással elkövetett izgatás bűntette

Btk. XV. Fejezet

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás 
és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények

I. Cím

211. § A választás rendje elleni bűntett

II. Cím

A rendészeti bűncselekmények

212. § Egyesülési joggal visszaélés vétsége
213. § Sajtórendészeti vétség
214. § Jogellenes belföldi tartózkodás vétsége 
217. § (1) bek. a) pont és (6) bekezdés

Tiltott határátlépés bűntette, illetve vétsége 
217. § (1) bek. b) pont

Jogszabály kijátszásával külföldön m aradás bűntette  
217. § (2)- (3) bekezdés szolgálati (hivatalos) megbízatással 

visszaélve külföldön maradás, fegyveresen (csoporto
san) elkövetett tilto tt határátlépés bűntette

217. § (5) bek. Tiltott határátlépés előkészületének vétsége és
bűntette

218. § Embercsempészés bűntette
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219. § Tiltott határátlépés, embercsempészés és külföldre szö
kés feljelentése elm ulasztásának vétsége

Btk. XVI. Fejezet 

A közrend elleni bűncselekmények

I. Cím

A közbiztonság elleni bűncselekmények

263. § Robbanóanyaggal, robbantószerrel, lőfegyverrel vagy
lőszerrel visszaélés bűntette

264. § Sugárzó anyaggal visszaélés bűntette

II. Cím

Köznyugalom elleni bűncselekmények

268. § Jogszabály vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás
bűntette

269. § Közösség m egsértésének vétsége és bűntette

270. § Rém hírterjesztés vétsége és bűntette
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3. számú melléklet

A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság bűnügyi 
osztályainak hatáskörébe tartozó bűncselekmények

Btk. XII. Fejezet 

A személy elleni bűncselekmények

I. Cím

Az élet, testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

166. § (1)- (3) bek. Emberölés bűntette
167. § Erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette
170. § (5) bek. Életveszélyt, halált okozó testi sértés bűntette

Btk. XVII. Fejezet 

A gazdasági bűncselekmények

III. Cím

A pénz- és bélyeghamisítás

304. § Pénzham isítás vétsége és bűntette  
306. § Hamis pénz kiadása vétsége és bűntette

Btk. XVIII. Fejezet

A vagyon elleni bűncselekmények

316. § (6) bek. a) pont Különösen nagy értékre elkövetett lo
pás bűntette

317. § (6) bek. a) pont Különösen nagy értékre elkövetett sik
kasztás bűntette

318. § (6) bek. a) pont Különösen nagy kárt okozó csalás bűn
te tte

319. § (3) bek. c) pont Különösen nagy vagyoni há trány t oko
zó hűtlen kezelés bűn tette  

321. § (4) bek. a) pont Különösen nagy értékre elkövetett rab 
lás bűntette
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