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B ELÜ G Y M IN ISZ T ÉR IU M

Szám: 10- 21/5/1988.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

5/1988. számú 
U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium katonai nyomozó hatóságairól 
és a bűnügyek parancsnoki nyomozásáról

Budapest, 1988. február 26-án.

A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Be.) 332. §-ának (3) bekezdésében, valam int a 404. §-ának (3) 
bekezdésében kapott felhatalm azás alapján a Belügyminiszté
rium  szerveinél a katonai nyomozó hatóságok hatáskörének és 
a parancsnoki nyomozás rendjének  szabályozására -  a legfőbb 
ügyésszel egyetértésben -  kiadom  az alábbi

u t a s í t á s t :

I. FEJEZET

A KATONAI NYOMOZÓ HATÓSÁGOK, HATÁSKÖR, 
ILLETÉKESSÉG

A katonai nyomozó hatóságok

1. A Belügym inisztérium  szerveinél a katonai büntetőeljárás
ban nyomozóhatósági jogkörrel rendelkezik a katonai 
ügyész, az illetékes parancsnok (a továbbiakban: parancs-
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n ok) és a külön jogszabályban m eghatározott körben a 
rendőrség.

2. A katonai ügyész hatáskörét és illetékességét a Be., vala
m int a 7/1987. számú legfőbb ügyészi u tasítás szabályozza. 
A katonai ügyészségek illetékességi terü lete it az 1. számú 
m elléklet tartalm azza.

3. Katonai nyomozóhatósági jogkörrel rendelkeznek és a tö r
vényben szabályozott esetekben bűncselekm ény fegyelmi 
jogkörben való elbírálására jogosultak az alábbi parancs
nokok:
-  belügyminiszter,
-  belügym inisztérium i állam titkár,
-  belügym iniszter-helyettes,
-  főcsoportfőnök-helyettes,
-  BM H atárőrség országos parancsnoka,
-  BM K orm ányőrség parancsnoka,
-  BM csoportfőnök,
-  BM önálló osztályvezető vagy azonos jogállású vezető,
-  megyei, budapesti rendőrfőkapitány,
-  BM H atárőrség kerület-, ezred-, kiképzőbázis, budapesti 

légi és folyami FEP parancsnoka,
-  BM Korvin Ottó Kórház és Intézm ényei parancsnoka,
-  BM tanintézet parancsnoka,
-  VCSÉK BM Forradalm i Rendőri Ezred parancsnoka,
-  rendőrkapitányság vezetője,
-  VCSÉK BM FRE miskolci zászlóalj parancsnoka,
-  BRFK Közbiztonsági Parancsnokság vezetője,
-  BRFK közlekedési szervek vezetője.

4. A BM fegyelmi osztály vezetője katonai nyomozóhatósági 
jogkörben járhat el a Belügym inisztérium  katonai büntető- 
eljárás hatálya alá tartozó bárm ely tag ja  á lta l elkövetett 
bűncselekm ény esetében.

5. A BM vizsgálati osztály illetékes eljárni a katonai büntető- 
eljárásban a rendőrség hatáskörébe tartozó bűncselekm é
nyek esetén (2. sz. melléklet).
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6. Katonai büntetőeljárásban bárm ely nyomozó hatóság vé
gezhet halaszthatatlan  nyomozási cselekményt, illetve az 
engedély nélkül távol levő katonák felkutatásával és körö
zésével kapcsolatos feladatokról szóló külön rendelkezés
ben előírt nyomozási cselekményt. (Függelék)

7. A K atonai Főügyészség Belügyi Főosztályára kell az irato
kat m egküldeni az ügyészi hatáskörbe tartozó bűncselek
mény esetén ha:

a) az elkövető a külön utasításban m eghatározott magasabb 
beosztású vezető,

b) az elkövető az állambiztonsági szervek állom ányába ta r
tozik, és a bűncselekm ényt szolgálati beosztásával össze
függésben követte el.

A parancsnok hatásköre

8. A parancsnok hatáskörébe tartozik  a nyomozás (a fegyelmi 
eljárás) az alárendeltje által elkövetett

a) katonai vétség miatt,

b) más vétség, illetve három évi szabadságvesztésnél nem 
súlyosabban büntetendő katonai bűn tett m iatt, ha a ka
tonai ügyész m ásképp nem rendelkezik,

c) az öt évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban bünte
tendő b ű n te tt m iatt, ha a nyomozás lefolytatásával a ka
tonai ügyész megbízza.

9. A parancsnok a katonai ügyész megbízása alap ján  bárm ely 
bűncselekm ény m iatt fo ly tato tt büntetőeljárásban végez
het nyomozási cselekményt.

10. Nem tartozik  a parancsnok hatáskörébe a nyomozás (fe
gyelmi eljárás), ha:

a) a katona szolgálati viszonya időközben megszűnt,

b) a katona a bűncselekm ényt polgári személlyel együtt 
követte el,
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c) az elkövetők más-más fegyveres erőhöz, illetve fegyve
res testülethez tartoznak, és nincs nyomozóhatósági jog
körrel rendelkező közös szolgálati elöljárójuk,

d) az elkövető olyan bűncselekm ény elkövetésével is gya
núsítható, am elynek nyomozása a katonai ügyész vagy 
a BM vizsgálati osztály hatáskörébe tartozik.

Illetékesség

11. Bűncselekmény m iatt az a nyomozóhatósági jogkörrel ren 
delkező parancsnok já rh a t el, akinek az elkövető az eljárás 
m egindításakor állom ányparancs alapján szolgálati a láren
deltje.

12. Ha a katona szolgálati helye a bűncselekm ény elkövetését 
követően m egváltozott, a nyomozást -  katonai vétség ese
tében a fegyelmi eljárást -  az elkövetés helye szerint ille
tékes parancsnok célszerűségből lefolytathatja, de az ügyet 
érdem i döntés végett az elkövető új szolgálati helye szerint 
illetékes parancsnokhoz kell áttenni.

13. Az elkövetés helye szerint illetékes parancsnok folytatja  a 
nyom ozást az ism eretlen tettes által elkövetett parancsno
ki hatáskörbe tartozó bűncselekm ény esetén. Ha a tettes 
ism eretlen marad, az ügyet hatáskörében lezárja. Az is
m ertté  vált elkövető ügyét az illetékes parancsnokhoz kell 
áttenni.

14. Több elkövető esetén -  ha nem tartoznak  ugyanazon pa
rancsnok alárendeltségébe, és az elkülönítés nem indokolt 
-  az eljárást az a parancsnok folytatja, aki az ügyben ko
rábban intézkedett.

Hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetén a nyom o
zóhatósági jogkörrel rendelkező közös szolgálati elöljáró 
dönt.

15. Ha a feljelentett ellen több bűncselekm ény m iatt kell el
járni, és azok valam elyike nem tartozik a parancsnok ha
táskörébe, a nyomozást -  figyelemmel a katonai vétségek
re vonatkozó rendelkezésekre is -  valam ennyi bűncselek
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mény m iatt a katonai ügyész vagy a BM vizsgálati osztály 
folytatja le.

16. A parancsnok jogkörét akadályoztatása esetén állom ány
parancsban kinevezett helyettese gyakorolhatja, érdemi 
döntést azonban csak a vezető nevében hozhat.
A határozatát csak a parancsnok nyomozó hatósági jogkör
rel rendelkező elöljárója b írá lhatja  felül.

II. FEJEZET

A PARANCSNOKI NYOMOZÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

17. A katonai büntetőeljárásban a Be. rendelkezéseit -  a XV. 
fejezetben foglalt eltérésekkel - , valam int a bűnügyek 
rendőrségi nyomozásáról szóló u tasítást a 18- 67. pontok
ban foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. (Függelék)

18. A parancsnok a tudom ására ju to tt bűncselekm ényekre u ta
ló adatok értékelése alapján haladéktalanul, de legkésőbb 
három  napon belül szükség szerint intézkedik:

a) a halaszthatatlan  nyomozási cselekmény foganatosításá
ra, a bűncselekm ény folytatásának vagy újabb bűncse
lekm ény elkövetésének m egakadályozására,

b) a hatáskörébe nem tartozó ügyben a feljelentés á tté te
lére, illetőleg feljelentés m egtételére,

c) a hatáskörébe tartozó ügyben a feljelentés kiegészíté
sére (Be. 126. §); a nyomozás m egtagadására [Be. 127. § 
(1) bek .]; ha a bűncselekm ény fegyelmi hatáskörben el
bírálható, az ügy hatáskörbe vonására (Be. 342/A. §); a 
nyomozás elrendelésére (Be. 130. §); a katonai vétség 
esetén, ha a nyomozás lefolytatása nem  indokolt, a fe
gyelmi eljárás elrendelésére (Be. 341/A. §).

19. A parancsnok
a) a nyomozás során a b) alpontban írt kivételekkel in

tézkedik a szükséges kényszerintézkedések elrendelésére,
b) a terhelt előzetes letartóztatása, ideiglenes kényszer

gyógykezelése és lakhelyelhagyási tilalom elrendelése
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irán t a parancsnok az illetékes katonai ügyésznek tesz 
indokolást tartalm azó javaslatot,

c) a hatáskörébe tartozó ügyben [8. pont a)- b) alpontjai] 
a parancsnok határozatot hoz a nyomozás m egszünteté
séről (Be. 139. §), illetve a fegyelmi hatáskörbe vonásról 
[Be. 342/A. § (1) bekezdés],

d) a nyomozás befejezése u tán  a hatáskörébe nem tartozó 
ügy ira ta it vádem elésre vagy a cselekmény parancsnoki 
hatáskörbe történő visszautalására vonatkozó javaslattal 
együtt megküldi az illetékes katonai ügyésznek.

20. Ha a parancsnok a feljelentés kiegészítését rendelte el, an 
nak határidejét 15 nappal m eghosszabbíthatja.

21. A feljelentés kiegészítésének 30 napon tú l történő meghosz- 
szabbítására a keletkezett bűnügyi iratok megküldésével a 
katonai ügyészhez kell előterjesztést tenni.

22. Ha a feljelentés adatai alapján bűncselekm ény alapos gya
núja, a nyomozás során bűncselekm ény elkövetése vagy az 
elkövető kiléte nem állapítható meg, illetve büntethetőséget 
kizáró vagy m egszüntető ok áll fenn (Btk. 22. §, 32. §, 123. 
§, 124. §, Be. 127. §), a nyomozás megtagadásáról, illetve 
megszüntetéséről a 23. pontban írt kivétellel a parancsnok 
határoz.

23. Ha a nyomozás m egtagadása vagy m egszüntetése a Btk. 22. 
§-ának e), a Btk. 32. §-ának d) pontja  vagy a Btké. 18. §-a 
alapján válik indokolttá, a határozatot a katonai ügyész 
hozza.

Bűncselekmények elbírálása fegyelmi jogkörben

24. Ha a parancsnok a beosztottja által elkövetett bűncselek
m ény m iatt fegyelmi fenyítést kíván alkalm azni [Be. 342/ 
A. § (1) bekezdés], a nyomozás m egtagadásáról vagy meg
szüntetéséről és az ügy fegyelmi hatáskörbe vonásáról ren 
delkezik.

25. Ha a nyomozás teljesítését a katonai ügyész tagadta  meg, 
és az ügyet kivizsgálás végett fegyelmi hatáskörbe utalta, 
a fegyelmi eljárás lefolytatása kötelező.
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26. Ha a büntetőeljárást a katonai ügyész, illetve a katonai bí
róság az elkövető felelősségének m egállapítása m ellett meg
szünteti, és az ügyet elbírálás végett fegyelmi jogkörbe 
utalja, a parancsnok -  további vizsgálat nélkül -  tíz na
pon belül köteles a fenyítést kiszabni. A katonai ügyész, 
illetve bíróság által a fenyítés nem ére te tt javaslattól a 
parancsnok csak indokolt esetben térhet el.

27. A fegyelmi jogkörbe vont vagy oda u talt ügyben az eljá
rás eredm ényéről, illetve a felelősségre vonásról a katonai 
ügyészséget tájékoztatni kell.

28. Ha bűncselekm ény m iatt a parancsnok fo ly tato tt nyomo
zást, illetve fegyelmi eljárást, és az ügyet hatáskörében bí
rálta  el, a keletkezett iratok egy példányát -  a katonai 
vétség m iatt nyomozás mellőzésével folytatott eljárás iratai
nak kivételével -  a katonai ügyészségnek meg kell küldeni.

29. Katonai vétség esetén a parancsnok nyomozást vagy fe
gyelmi e ljárást rendel el.
A fegyelmi eljárás elrendelése pótolja a nyom ozást m egta
gadó és fegyelmi hatáskörbe vonó határozatot. A fegyelmi 
e ljárást a BM Hivatásos Á llom ányának Fegyelm i Szabály
zata, sorállom ányúak esetén az MNK Fegyveres Erőinek 
Szolgálati Szabályzata szerint kell lefolytatni.

30. Ha a parancsnok nyomozást rendelt el, annak befejezése
kor a nyomozás m egszüntetéséről és az ügy fegyelmi ha
táskörbe vonásáról hoz határozatot.

31. Katonai vétség m iatti feljelentésre a parancsnok vagy a 
nyomozóhatósági jogkörrel rendelkező elöljárója jogosult. A 
parancsnoki feljelentés a katonai ügyészt vádem elésre nem 
kötelezi.

32. Katonai vétség m iatt fo ly tato tt parancsnoki eljárásban a 
katonai ügyész a parancsnok határozatát nem változtathat
ja  meg és nem  helyezheti hatályon kívül. A katonai ügyész 
törvénysértés, illetve a büntetési célokkal ellentétes pa
rancsnoki intézkedés esetén a parancsnok katonai nyomo
zóhatósági jogkörrel rendelkező elöljárójához fordulhat.

33. Nem katonai vétség, illetve a három  év szabadságvesztés
nél nem súlyosabban büntetendő katonai b ű n te tt alapos
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gyanúja esetén a parancsnok nyomozást rendel el vagy azt 
megtagadja, és az ügy elbírálását fegyelmi jogkörébe von
ja. A nyomozás teljesítése u tán  az elbírálás fegyelmi jog
körbe vonására intézkedik vagy az eljárás ira ta it vádem e
lés céljából a katonai ügyésznek megküldi.

34. Ha a parancsnok a katonai ügyész megbízása alapján nem 
parancsnoki hatáskörbe tartozó bűn te tt m iatt nyomozást 
folytatott, és a nyomozás adatai alapján a nyomozás m eg
szüntetése, illetve a fegyelmi jogkörben történő elbírálás 
indokolt, erre vonatkozó javaslatá t az iratokkal együtt a 
katonai ügyésznek megküldi.

A nyomozás teljesítése

35. A nyomozást a parancsnok rövid tényállást is tartalm azó 
határozattal rendeli el, és a nyomozás lefolytatására h a tá r
időt szab ki.

36. A nyomozás elrendeléséről a katonai ügyészt a határozat 
egy példányának m egküldésével értesíteni kell.

37. Jelentősebb, illetőleg bonyolult ügyben nyomozási tervet 
kell készíteni.

38. A nyomozás állásáról -  az elrendeléstől szám ított egy hó
nap elteltével -  a katonai ügyészt akkor is tájékoztatni 
kell, ha az ügyben további nyomozási cselekmények vég
zése szükséges.
Közölni kell a nyomozás befejezésének akadályát és a még 
tervezett nyomozási cselekményeket.

39. A parancsnoki nyomozás m eghatározott eseteiben a kato
nai ügyész fokozott ügyészi felügyeletet gyakorol.

40. Katonai nyomozóhatósági jogkörben elrendelt személyi sza
badságot korlátozó kényszerintézkedést a Belügyminiszté
rium  ügyeleti szolgálata ú tján  jelenteni kell.
Tiszt őrizetbe vételéről a K atonai Főügyészségnek is jelen
tést kell tenni.
A jelentés m egtételéről a parancsnoknak kell gondoskodnia.
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41. A nyomozás során különös figyelm et kell fordítani a bűn- 
cselekmény okainak és a cselekmény elkövetését elősegítő 
körülm ényeknek a felderítésére. Az újabb bűncselekm ény 
elkövetésének megelőzése érdekében a szükséges intézke
déseket meg kell tenni.

42. Kisebb súlyú bűncselekm ények esetén meg kell vizsgálni, 
hogy a büntetés célja fegyelmi fenyítéssel elérhető-e.

43. A parancsnok -  ha a hatáskörébe tartozó bűnügyben a 
nyomozás szakszerű lefolytatását valam ely okból biztosíta
ni nem tud ja  -  forduljon ú tm utatásért az illetékes kato
nai ügyészhez vagy a BM fegyelmi osztályhoz.

44. A parancsnok a hatáskörébe tartozó büntető- (fegyelmi) el
járást a fegyelmi főelőadó, nyomozótiszt vagy nyomozó 
tiszthelyettes (a továbbiakban: nyomozótiszt) ú tján  is vé
gezheti. Eseti megbízás csak nyomozási gyakorlattal ren
delkező személy részére adható.

45. A kijelölt nyomozótiszt a parancsnok közvetlen alárendelt
ségében, annak nevében végzi azokat a feladatokat, ame
lyek nincsenek a vezető személyes döntésére fenntartva. A 
vezető hatáskörébe tartozó határozatok tervezetét a nyo
mozótiszt készíti.

46. Büntető- vagy fegyelmi eljárásban szakértőként lehetőleg 
katonai igazságügyi szakértőt kell igénybe venni.

A határozat közlése

47. A nyomozást megtagadó, m egszüntető és a fegyelmi jog
körbe vonó határozatot a feljelentőnek, a sértettnek, a fel
je len tettnek  és m indazoknak meg kell küldeni, akikre néz
ve a határozat rendelkezést tartalm az.

a) A határozat egy példányát a bűnügyi iratok  másolati 
példányával együtt a katonai ügyésznek is m eg kell kül
deni.

b) A kézbesített határozat állam titkot vagy szolgálati titkot 
nem tartalm azhat.
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c) Az elkövető felelősségre vonása esetén a sértettel, a fel
jelentővel és az egyéb érdekeltekkel csak a felelősségre 
vonás tényét kell közölni.

A védekezés és a védő jogainak biztosítása

48. A gyanúsíto ttnak a védekezéshez, valam int a védő igény- 
bevételéhez való jogát a bűncselekm ény alapos gyanújának 
közlésétől a nyomozás egész tartam a ala tt biztosítani kell.

49. A katonai büntetőeljárásban m eghatalm azott vagy k iren
delt védőként csak az igazságügym iniszter által összeállí
tott, katonai büntetőeljárásban való részvételre jogosított 
ügyvédek névjegyzékében szereplő védő vehet részt.

Jogorvoslat a nyomozás során

50. A parancsnoki nyom ozásban a Be. 148. § (1) bekezdése 
alapján előterjesztett panasz elbírálására az 51. pontban 
m eghatározott kivétellel a katonai ügyész jogosult. Ha a 
parancsnok a panasznak nem  ad helyt, az ira tokat írásba 
foglalt vélem ényével együtt 24 órán belül elbírálásra az il
letékes katonai nyomozó hatóságnak megküldi.

51. A katonai vétség m iatti nyomozást megtagadó vagy m eg
szüntető határozat elleni panasz elbírálására a nyomozóha
tósági jogkörrel rendelkező elöljáró illetékes.
A panaszt soron kívül, de legkésőbb a felterjesztéstől szá
m ított nyolc napon belül köteles elbírálni.

Vádemelési javaslat

52. Ha a parancsnok a nyomozás adatai alapján az elkövető 
bíróság által történő felelősségre vonását ta r tja  indokolt
nak, erre vonatkozó javaslatát a bűnügyi iratok  két pél
dányával és m ellékletekkel együtt a nyomozás befejezésé
től szám ított nyolc napon belül a katonai ügyésznek m eg
küldi. Katonai vétség esetén a parancsnoki feljelentést is 
m ellékelni kell.
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53. A parancsnok a szolgálati rend és fegyelem, a megelőzés 
érdekeire figyelemmel vizsgálja meg a helyszíni nyilvános 
tárgyalás tartásának  célszerűségét. Indokolt esetben erre 
javaslatot kell tenni.

54. A vádemelés végett a katonai ügyésznek m egküldött bűn
ügyi iratokhoz csatolni kell a gyanúsított jellem zését vagy 
két évnél nem régebbi minősítésének, dicséreti és fenyí- 
tési lapjának másolatát, bűnügyi kérdőjegyét, vagyoni bi
zonyítványát, a bűnjeleket és a költségjegyzéket. Ha a tö r
vény szerint az ügyben pénzbüntetés vagy pénz mellék- 
büntetés szabható ki, a gyanúsított utolsó hat havi illet
m ényének összegéről szóló k im utatást is m ellékelni kell.

Bíróság elé állítás

55. Ha a bíróság elé állítás feltételei adottak (Be. 346. §) és a 
parancsnok azt indokoltnak tartja , haladéktalanul intézke
dik az eljárás lefolytatására, és erről tá jékozta tja  az 
ügyészt.

56. A nyomozás befejezése u tán  az ira tokat azonnal, legkésőbb 
az elkövetéstől szám ított négy napon belül m egküldi a ka
tonai ügyésznek, szükség esetén kérve a helyszíni nyilvá
nos tárgyalást. A továbbiakban a katonai ügyész rendelke
zései szerint já r  el.

57. Bíróság elé állítás esetén az ügyészi jóváhagyással elrendelt 
72 órán túli őrizet [Be. 347. § (1) bekezdés] végrehajtásáról 
-  amíg az őrizetest a katonai ügyésznek át nem  adják -  
a parancsnok gondoskodik.

A katonai ügyész felügyeleti joga

58. A törvényességi felügyeleti jogkörében a katonai ügyész 
rendszeresen m egvizsgálja a fegyelmi eljárásban elbírált 
büntetőügyek iratait, ezt a tevékenységét a parancsnok kö
teles elősegíteni.

59. Ha a parancsnok a felügyeletet gyakorló katonai ügyész in 
tézkedésével, a nyomozás során adott utasításaival nem é rt 
egyet, a katonai ügyészség vezetőjéhez fordulhat.
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III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

60. Ha a parancsnok a nyom ozást a Be. 139. § (1) bekezdésé
nek b) pontja alapján szüntette meg, indokolt esetben azt 
később lefolytathatja. A más okból m egszüntetett nyomo
zás folytatására a rendelkezési jog a katonai ügyészt illeti 
meg.

61. A nyomozás során biztosítani kell, hogy állam titkot, illetve 
szolgálati titkot képező adat illetéktelen személyek számá
ra ne váljon hozzáférhetővé.

62. Titkos adatokat tartalm azó határozatot az érdekelttel ki
hirdetés ú tján  kell közölni, és ennek m egtörténtét jegyző
könyvbe kell foglalni.

63. A gyanúsítottnak és védőjének a nyomozás befejezését kö
vetően biztosítani kell a betekintést a bűnügy irataiba. Az 
azokból készített állam titkot vagy szolgálati titko t képező 
adatokat tartalm azó feljegyzésüket külön borítékban, a 
bűnügyi iratok m ellett kell elhelyezni, abba kérésükre az 
eljárás további szakaszában is biztosítani kell a betekintést.

64. A nyomozás ira ta it kettő, ha az ügyben előreláthatólag 
vádemelés történik, három  példányban kell elkészíteni.

65. Vádemelési javaslat esetén a katonai ügyészségnek a napló
zott eredeti iratok m ellett egy másolati példányt is meg 
kell küldeni.

66. A büntetőeljárás során keletkezett iratokat -  az egyéb ira
toktól elkülönítve -  külön iktatószámon kell kezelni és 
irattározni.

67. A befejezett bűnügyről k itöltött statisztikai adatlapot m in
den hónap tizedikéig a BM fegyelmi osztálynak kell meg
küldeni.

68. Ez az utasítás a kiadása nap ján  lép hatályba, rendelkezé
seit a folyam atban levő ügyekben is alkalm azni kell. Ezzel
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egyidejűleg a Belügym inisztérium  katonai nyomozó ható
ságairól rendelkező 14/1979. BM számú utasítás hatályát 
veszti. Az utasítást az érin te tt személyi állom ánnyal ism er
tetn i kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 900 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.

-  13 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/5/1988 /14



A KATONAI ÜGYÉSZSÉGEK TERÜLETI ILLETÉKESSÉGE

Budapesti K atonai Ü gyészség:

A Belügyminisztérium budapesti székhelyű szervei; Fejér, He
ves, Komárom, Nógrád, Pest, Szolnok megye.

Debreceni Katonai Ü gyészség:

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár megye.

Győri Katonai Ü gyészség:

Győr-Sopron, Vas, Veszprém megye.

Kaposvári K atonai Ü gyészség:

Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye.

Szegedi Katonai Ü gyészség:

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye területén működő belügyi 
szervek. 

1. sz. m ellék le t
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A BM VIZSGÁ LATI OSZTÁLY HATÁSKÖRÉBE TARTOZNAK

1. Az állam elleni bűncselekmények (Btk. X. fejezet)

2. Az emberiség elleni bűncselekmények (Btk. XI. fejezet)

3. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága el
leni bűncselekmények (Btk. XVI. fejezet) közül

-  államtitoksértés (Btk. 22. §)

-  a szolgálati titoksértés [Btk. 22. § (2) és (3) bekezdés]

-  az államtitoksértés feljelentésének elmulasztása (Btk. 223. §)

-  a mellékletben felsorolt valamennyi bűncselekménnyel kapcsolat
ban elkövetett bűnpártolás (Btk. 244. §)

4. A közrend elleni bűncselekmények (Btk. XVI. fejezet) közül
-  a terrorcselekmény (Btk. 261. §)
-  légi járm ű hatalomba kerítése (Btk. 262. §)

5. A katonai bűncselekmények (Btk. XX. fejezet) közül

-  a külföldre szökés és külföldre szökés előkészületének [Btk. 343. § 
(3)- (4) bekezdése] nyomozása.

F Ü G G E L É K

Ut. 6. pontjához: Az engedély nélkül távol levő katonák felkutatásával 
és körözésével kapcsolatos feladatokat az 1/1978. HM-  
BM számú együttes utasítás tartalmazza.

Ut. 17. pontjához: A bűnügyek rendőrségi nyomozásának szabályait a 
40/1987. BM sz. utasítás tartalmazza.

2. sz. m ellék le t
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