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 a z  1 9 9 5 . évi. LXV. tv. 28. §-ára figyelemmel

A Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztály vizsgá
lati szervei munkájára vonatkozó törvényi rendelkezések és 
azok végrehajtásának szabályai eddig nem voltak egységbe 
foglalva. A politikai nyomozó osztályok vizsgálati szerveinél 
biztosítani kell a szocialista törvényesség maradéktalan betar
tását az államellenes bűncselekményt elkövetők ügyeinek 
alapos, sokoldalú kivizsgálását, a vizsgálati munka színvona
lának emelését és egységesítését. Ennek érdekében kiadom 
a" Vizsgálati Szabályzat"-ot.
A „Vizsgálati Szabályzat” a büntetőperrendtartás törvényi 
rendelkezésein alapul. Ezért

m e g p a r a n c s o l o m :
1. A politikai nyomozó osztályok vizsgálati szervei a vizsgá

lati szabályzat rendelkezéseit alkalmazva folytassák le 
azoknak az ügyeknek a vizsgálatát, amelyekben nyomozást 
rendelnek el. A „Vizsgálati Szabályzat”-ot alkalmazni kell 
a parancs megjelenésekor vizsgálat alatt álló ügyekben is.

2. A politikai nyomozó osztályok vezetői a vizsgálói állomány 
részére tegyék részletes oktatás tárgyává a „Vizsgálati 
Szabályzat”-ot. A szabályzatnak az operatív munkát érintő 
részeit ismertetni kell az operatív állomány előtt.

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 /9 /1960 /2



A „Vizsgálati Szabályzat” megjelenésével egyidejűleg hatá
lyukat vesztik a politikai bűnügyek vizsgálatára előzőleg ki
adott parancsok és utasítások.

BISZK U  B É L A  s. k.
belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettesek,
II. Főosztály vezetője, helyettesei,
II/1— 8. osztályok vezetői,
II/1. osztály vizsgálati alosztály,
BM . Tanulmányi és Módszertani osztály, 
Rendőrtiszti Akadémia,
Fegyelmi osztály,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, 
politikai nyomozó osztályvezetők, helyetteseik, 
vizsgálati alosztályvezetők, vizsgálók,
Legfőbb Ügyészség önálló politikai osztály, 
Megyei (budapesti) főügyészek.

Készült: 320 példányban.

Tartalmaz: 109 nyomott lapoldalt.
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S z ig o rú a n  titk o s !

BELÜGYMINISZTÉRIUM — LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

a BM. Politikai Nyomozó Főosztály vizsgálati szervei számára

A Népköztársaság állami, társadalmi és gazdasági rendje el
leni ellenforradalmi jellegű bűntettek felderítését a Belügymi
nisztérium politikai nyomozó szervei általában két szakban; 
az előzetes feldolgozás (bizalmas nyomozás) és a vizsgálat fo
lyamán végzik. A büntetőperrendtartásról szóló 1951. évi III. 
törvénynek az 1954. évi V. törvénnyel, az 1957. évi 8. számú 
és az 1958. évi 16. számú törvényerejű rendelettel módosított 
és egységes szerkezetbe foglalt szövege, valamint az azzal 
kapcsolatos büntető eljárási jogi szabályok egységesen meg
állapítják a büntető eljárás rendjét, azon belül a nyomozásra 
vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A büntető eljárás a nyo
mozás elrendelésével kezdődik. A büntető eljárásra vonat
kozó alapvető rendelkezések tekintetében nem lehet különb
séget tenni a bűnügyi és a politikai nyomozó szervek nyomo
zása között. A politikai szervek által folytatott nyomozás 
(vizsgálati munka) azonban az egyes részletek tekintetében a 
bűnügyi nyomozástól eltérő szabályozást igényel.

I. Fejezet
A VIZSGALATI MUNKA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A Politikai Nyomozó Főosztály vizsgálati szerveinek 
hatásköre

1. A Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztályának 
vizsgálati szervei (továbbiakban: vizsgálati szervek) ál-

— 3 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 /9 /1960 /4



talában a következő bűntettek kiderítése érdekében foly
tatnak nyomozást:
— a népi demokratikus államrend megdöntésére irá

nyuló bűntettek (mozgalom, szervezkedés, önálló cse
lekmény) (BHÖ. 1., 8., 9. pontok).

— hazaárulás és kémkedés (BHÖ. 3 5 —45.);
— ellenforradalmi jellegű emberölés (szándékos ember

ölés és gyilkosság) (BHÖ. 3 4 9 —351.):
— szabotázs (aktív és passzív) (BHÖ. 237 — 239.);
— társadalmi tulajdonban levő vagyontárgy szándékos 

felgyújtása, vagy felrobbantása (BHÖ. 233.) ellen- 
forradalmi célzattal:

— államrend elleni izgatás szervezettség gyanúja ese
tén (BHÖ. 2., összefüggésben a 8. ponttal.);

— háborús bűntettek (BHÖ. 8 1 — 85.):

— béke elleni bűntett (BHÖ. 80.):

— tiltott határátlépés — útlevéllel való visszaélés (az 
ország területére történő belépéseknél minden eset
ben, kilépéseknél, ha a cselekmény ellenforradalmi 
jellegű, vagy más állam elleni bűntett gyanúja is fel
merül) (BHÖ. 48.);

— katona külföldre szökése (BHÖ. 48. A — C.);

— zendülés (Ktbtk. 2 9 —30. §.);

— nemzetközi jóviszonyt sértő bűntettek (BHÖ. 49.);
— visszaélés robbanóanyaggal, vagy robbantó szerrel, 

lőfegyverrel, vagy lőszerrel, ha egyéb ellenforra
dalmi bűntett gyanúja is felmerül (BHÖ. 3 3 —34.);

— államtitoksértés, ha különösen fontos titokra nézve 
követték el (BHÖ. 109.);
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— terv elleni bűntettek, ha ellenforradalmi célzattal kö
vették el és a cselekmény különösen nagy kárt oko
zott (BHÖ. 2 4 0 — 252.).

A vizsgálati szervek a felsorolt bűntettekkel összefüggő 
közönséges bűntetteket is kötelesek kideríteni.
A vizsgálati szervek a bűnügyi szervektől átvehetik a nyo
mozást, ha a közönséges bűntettel összefüggésben állam 
elleni bűntett alapos gyanúja is felmerül.

A  nyomozás elrendelése

2. A nyomozás lefolytatására utasítást adhat:

— a belügyminiszter,
— a legfőbb ügyész,
— a belügyminiszter helyettese (helyettesei),
— a legfőbb ügyész helyettese (helyettesei),
— a katonai főügyész (helyettese),
— a legfőbb ügyészség önálló politikai osztályának ve

zetője (helyettese),
— a megyei (budapesti) főügyész, illetve a katonai 

ügyészségek vezetői,
— a politikai nyomozó főosztály vezetője,
— a politikai nyomozó főosztály vezetőjének helyettese, 

(helyettesei),
— a központi vizsgálati osztály vezetője (helyettesei),
— a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetője.
— a megyei (budapesti) politikai nyomozó osztály ve

zetője.

A  vizsgáló egyéni felelőssége

3. A vizsgálati munkát a vizsgálati szervekhez beosztott 
vizsgálók végzik. Más operatív beosztott csak a belügy-
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miniszter, vagy helyettese, valamint az általuk megha
talmazott vezető utasítására végezhet vizsgálatot.
A vizsgálat eredményes lefolytatásáért, a szocialista tör
vényesség megtartásáért a vizsgáló egyénileg felelős. 
Vezetőjének utasításai kötelezőek számára. Terhelt a 
vizsgáló távollétében általában nem hallgatható ki. Ki
vételt képez az illetékes vezető utasítására történő kihall
gatás, vagy ha a kihallgatást az ügyész kívánja fogana
tosítani. [1959. évi 9. sz. tvr. 12. §. (2) bek. a) pont],'

A vizsgáló kötelességei és jogai
4. A vizsgáló alapvető kötelessége a szocialista törvényes

ségen alapuló büntetőpolitikai elvek érvényre juttatásá
val, teljes, tárgyilagos és sokoldalú vizsgálati munkával 
kideríteni a Népköztársaság törvényeibe ütköző bűncse
lekmények tetteseit, részeseit és bebizonyítani azok bű
nösségét.
Köteles a való tényállás megállapítása érdekében szüksé
ges intézkedéseket gyorsan megtenni, a bizonyítékokat 
ellenőrizni, a lehetőségekhez képest kiegészíteni, a terhel
tek leleplezésére legcélravezetőbb törvényes módszereket 
alkalmazni.
A vizsgáló és az operatív hálózati beosztott együttműkö
dése a vizsgálat folyamán is nélkülözhetetlen.
Az írásbeliség elvének megfelelően a vizsgáló köteles
sége", hogy az ügyre tartozó minden egyes eljárási cse
lekményről az előírt okiratot elkészítse és az ügy iratai
hoz csatolja. [Bp. 76. §. (1) bek.]
Köteles a terheltet figyelmeztetni minden olyan esetben, 
amikor az a törvényben biztosított valamely jogát gya
korolhatja. [Bp. 47. §. (3) bek.]
A vizsgáló joga a terhelt folyamatos kihallgatása, tanúk 
felkutatása, megidézése és kihallgatása. A vizsgáló részt
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vehet házkutatáson, helyszíni szemlén. Szakértőt rendel
het ki és hallgathat meg. Jogában áll bizonyítékok lefog-' 
lalása, helyszíni intézkedések, ellenőrzések végrehajtása, 
ha az ügy kivizsgálása érdekében szükséges.
A vizsgálat folyamán javaslatot tehet őrizetbevételre, 
vagy előzetes letartóztatásra, a terhelt szabadlábra helye
zésére, a vizsgálatnak a terhelt szabadlábon hagyása mel
lett történő folytatására, több vizsgálati ügy egyesítésére 
vagy elkülönítésére, a vizsgálat befejezésére. A terhelt 
indítványát indokolt határozattal elutasíthatja, kivéve, 
ha állásfoglalásra az ügyész illetékes.
A vizsgálót megillető jogok egyszersmind kötelezettsé
gét is jelentik.

A vizsgáló kizárása

5. Vizsgálóként nem járhat el, aki az ügyben érdekelt, vagy 
akitől bármi oknál fogva elfogulatlan eljárás nem vár
ható. A vizsgáló köteles azonnal jelenteni az illetékes ve
zetőnek az elfogultságára okot adó adatokat. (Pl. az ügy
ben mint sértett vagy feljelentő érdekelt, a sértett vagy 
a terhelt hozzátartozója, az ügyben tanú, vagy szakértő
ként kihallgatták stb., a Bp. 13. §. szellemében.)

A nyomozás tartama

6. A vizsgálati cselekmények általában csak a nyomozás el
rendelése után foganatosíthatók. [Bp. 86. §. (1) bek.]

A Népköztársaság elleni bűntettek esetén a nyomozás 
annak elrendelésétől számított két hónapig tarthat. Más 
bűntettek ügyében a nyomozást egy hónapon belül kell 
lefolytatni. (Bp. 91/A. §.)
A nyomozás a befejezéséről szóló határozat meghozata
láig [Bp. 135. §. (1) bek.] vagy a nyomozás megszünte-
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téséig (Bp. 133. §.), illetőleg a vádirat benyújtásáig (Bp. 
137. §.) tart.

Ügyészi felügyelet

7. A vizsgálati munka törvényessége feletti felügyelet ellá
tása során az ügyész köteles biztosítani:

— a bűncselekmények elkövetőivel szemben a büntető 
eljárás megindítását, a bűncselekmények gyors fel
derítését,

— a nyomozás alapos és tárgyilagos teljesítését, így kü
lönösen a nyomozás törvényes szabályainak megtar
tását,

— az őrizetbevételek és az előzetes letartóztatások el
rendelését,

— a büntető eljárás alá vont terheltek jogaira, illetve 
azok biztosítására vonatkozó törvényes rendelkezések 
szigorú megtartását. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 1.)

A felügyeletet gyakorló ügyész az ügyek kivizsgálásával 
kapcsolatban utasítást a központban a vizsgálati osztály 
vezetője, vagy helyettese, a megyékben a politikai nyomo
zó osztály vezetője útján adhat.
Amennyiben az ügyek kivizsgálásával kapcsolatos ügyészi 
utasítással a vizsgálati szerv vezetője nem ért egyet, a 
központban a politikai nyomozó főosztály, vidéken a me
gyei- rendőrfőkapitányság útján a felettes ügyészhez pa
naszt emelhet. A panasznak azonban halasztó hatálya 
nincs, a kifogásolt intézkedést késedelem nélkül végre 
kell hajtani. Ha azonban az ügyész kifogásolt utasításá
nak végrehajtása az állam biztonságát veszélyeztetné, a 
vizsgálati szerv vezetője saját felelősségére elhalaszthatja 
annak végrehajtását a legfőbb ügyész döntéséig. (002/ 
1959. Legf. Ü. sz. utasítás 2. o.)
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II. Fejezet

AZ OPERATÍV f e l d o l g o z á s  s o r á n  k e l e t k e z e t t
ANYAGOK TANULMANYOZASA 

ELŐKÉSZÜLET A BÜNTETŐ ELJÁRÁS 
MEGINDÍTÁSÁRA

Az operatív feldolgozás anyagainak átvétele

8. A vizsgálati munkát általában az operatív feldolgozás so
rán összegyűjtött felelősségre vonandó személyekre vo
natkozó adatok tanulmányozása előzi meg. Ebből a cél
ból az operatív feldolgozó szervek kötelesek átadni az 
operatív feldolgozás teljes anyagát az illetékes vizsgálati 
szervnek. (Személyi, vagy előzetes ellenőrző dosszié, va
lamennyi ügynöki, informátori jelentés, intézkedésekre 
vonatkozó jelentések, feljegyzések, bizalmas szakértői vé
lemények, környezettanulmányok, okiratok, tárgyi bizo
nyítékok, tanúk kikérdezéséről feljegyzések, bejelentések, 
önvallomások, esetleges helyszíni adatokról szóló okira
tok, stb.)

Az operatív feldolgozás anyagainak értékelése

9. Annak eldöntése végett, hogy az operatív feldolgozó 
munka eredményeképpen megindítható-e a büntető eljá
rás, a vizsgálati szerv az operatív feldolgozás teljes 
anyaga alapján írásban véleményt nyilvánít. Az operatív 
feldolgozás adatai alapján a büntető eljárás megindítása, 
különösen a terhelt, vagy terheltek előzetes letartóztatása 
kérdésében a vizsgálati szerv csak abban az esetben dönt
het, ha az ügyben az illetékes operatív szerv részletes 
összefoglaló jelentést készített, amelyben állást foglalt 
a büntető eljárás megindításának szükségessége kérdésé
ben. E jelentésnek tartalmaznia kell a bűncselekmény el-
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követésére utaló tényállás leírását, törvényi minősítését, a 
rendelkezésre álló bizonyítékok felsorolását, (bizalmas 
úton megszerzett bizonyítékok) továbbá az ügynök kivo
násának tervét. A vizsgálati szervek rendelkezésére bo
csátott anyagoknak tartalmazni kell az ügyben szereplő 
és felelősségre vonni javasolt személyek priuszlapjait, a 
róluk készített környezettanulmányokat, amelyekből ki
tűnik azok osztályhelyzete, származása, családi és egyéb 
személyi körülményei, vagyoni viszonyai, főleg pedig a 
bűncselekmény elkövetése óta tanúsított politikai maga
tartásuk.
A vizsgálati szervek a rendelkezésükre bocsátott opera
tív anyagok alapján írásban állást foglalnak abban a kér
désben, hogy bűncselekmény alapos gyanúja fenn forog-e, 
illetve a büntetőeljárás megindításának van-e törvényes 
alapja, szükséges-e biztonsági vagy egyéb intézkedések 
foganatosítása a gyanúsított, vagy gyanúsítottak ellen 

 előzetes letartóztatás, lakhelyelhagyás ti
lalma, stb.).

A büntetőeljárás megindítására vonatkozó javaslat ese
tén állást kell foglalni abban a kérdésben is, hogy a bün
tetőeljárás megindítására és lefolytatására melyik vizs
gálati szerv illetékes. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy 
a büntetőeljárás megindításának nincs-e törvényes aka
dálya, (tervbűntett esetén csak a szakminiszter által adott 
feljelentés vagy a legfőbb ügyész engedélye alapján, hon
védtiszt ellen csak a honvédelmi miniszter engedélye 
alapján, bíró ellen csak az Elnöki Tanács engedélye alap
ján lehet büntetőeljárást megindítani, beleértve az eset
leges biztonsági intézkedések alkalmazását is, stb.) Párt- 
funkcionárusok és a vezető pártszervek hatásköri listáján 
szereplő állami, tömegszervezeti, stb. funkcionárusok 
esetében a büntetőeljárás megindításához az illetékes 
pártszerv előzetes hozzájárulását kell kérni.
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Csoportos ügyben meg kell határozni az előzetes letartóz
tatások sorrendjét, figyelembevéve az eljárás titkosságá
nak megőrzéséhez fűződő érdeket, valamint azt, hogy a 
bizonyítás szempontjából milyen sorrend a célszerű. 
Abban az esetben, ha az operatív feldolgozás anyaga a 
büntető eljárás megindításához nem elegendő, a véle
ményben részletesen fel kell tüntetni azokat az intézke
déseket, amelyek eredményes végrehajtása esetén az el
járás megindításának helye lehet.
Amennyiben az operatív feldolgozás anyagából az álla
pítható meg, hogy a gyanúsított kisebb súlyú bűncselek
ménye bizonyított ugyan, azonban hiányos adatok alapján 
súlyos bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítható — 
általában az az elv érvényesüljön, hogy az operatív fel
dolgozó munkát folytatni kell a súlyosabb bűntett felderí
tése végett. (Ha azonban a súlyosabb bűntett nem volt 
felderíthető, a bizonyított bűntettet a büntetőeljárás meg
indítása szempontjából el kell bírálni.)
Az operatív feldolgozás anyagának véleményezésénél 
alapvető követelmény, hogy a büntetőeljárás megindítá
sának akkor van helye, ha az operatív feldolgozó munka 
valamennyi eszközét a lehetőségekhez képest felhasznál
ták a bűncselekmény előzetes bizonyítására és annak 
eredményeképpen a büntetőeljárás megalapozott.

Határozat a nyomozás elrendeléséről
10. A büntetőeljárást csak olyan esetben lehet megindítani, 

ha a hatóságok, intézmények, hivatalos személyek és az 
állampolgárok feljelentéseiből, közléseiből, panaszaiból, 
vagy egyéb megbízható adatokból elegendő alap mutat
kozik annak megállapítására, hogy bűncselekmény alapos 
gyanúja forog fenn. (8/1958. Legf. Ü. sz. utasítás 8.)
Ha az operatív feldolgozás anyaga, vagy a rendelkezésre 
álló egyéb adatok elegendőek a büntetőeljárás megindítá-
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sához, a vizsgáló határozatot készít a nyomozás elrende
lésére. (Bp. 86. § (1) bek.)
A nyomozás elrendeléséről szóló határozatnak röviden 
tartalmaznia kell az elrendelés alapjául szolgáló tényál
lást, úgy, hogy abból a bűntett a tényállási elemei is meg
állapíthatók legyenek. A nyomozást a büntető törvény 
alapján minősített bűntett miatt kell elrendelni. (8/1958. 
Legf. Ü. sz. utasítás 9.) Ennek értelmében a határozat 
tartalmazzon:
— utalást a bűncselekmény alapos gyanújának fennfor

gására és ennek forrására, a rendelkezésre álló bizo
nyítékokra,

— tényállást a bűncselekményre és az elkövető sze-. 
mélyre a megállapított adatok alapján,

— törvényi minősítést,
— utalást a nyomozás elrendelésére a Bp. alapján,
— megjelölést, mely szerv folytatja le a nyomozást,
— keltezést,
— a szükséges aláírást (1. sz. minta).
Nyomozást elrendelő határozat nélkül vizsgálati cselek
mény általában nem hajtható végre. Az operatív feldol
gozó szervek csak az operatív munka eszközeinek fel- 
használásával végezhetnek felderítést. A terheltet, a 
tanút nem hallgathatják ki. Az esetben, ha tanúként 
számbajöhető személyek kikérdezése a felderítés folya
mán nélkülözhetetlen, az ilyen személyek által elő
adottakról az operatív beosztott feljegyzést készít. A fel
jegyzést maga az adatközlő is elkészítheti. (Bejelentés, 
vagy önvallomás formájában.) Ilyen esetekben mellőzhetet
len a megkérdezett személy figyelmeztetése a titok meg
tartására. A vizsgáló a nyomozás elrendelését követően 
a kikérdezett személyeket tanúként jegyzőkönyvileg ki
hallgatja.

—  12 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 /9 /1960 /13



Halaszthatatlan nyomozati cselekmények

11. A nyomozást elrendelő határozat nélkül vizsgálati cse
lekményeket csak akkor lehet végrehajtani, ha azok el
halasztása a bűnüldözés eredményességét veszélyeztetné. 
(Ilyenek különösképpen a tettenérés, vagy szökés veszélye 
esetén a terhelt őrizetbevétele, továbbá ha a késedelem 
veszéllyel jár, vagy bűncselekmény elkövetésének meg
akadályozása céljából szükséges, a helyszín és a bűnjelek 
biztosítása, szemle, házkutatás, személymotozás, lefogla
lás stb.) (Bp. 86. § (2) bek.)
Halaszthatatlan nyomozati cselekményeket az operatív 
feldolgozó szervek is végrehajthatnak, ha a törvényben 
írt feltételek fennforognak. Az ilyen nyomozati cselek
mények foganatosítása után azonban nyomban gondos
kodni kell a nyomozás elrendeléséről.
A megtörtént rendkívüli eseményekkel kapcsolatos eljá
rás általában halaszthatatlan nyomozati intézkedésekkel 
jár. (Gyilkosság, rombolás, tűzeset, stb.) Az operatív fel
dolgozást végző szerv rendszerint a helyszínen gyűjti ösz- 
sze a vizsgálathoz szükséges bizonyítékokat. A helyszíni 
szemlén a vizsgálónak is részt kell vennie, valamint az 
ügy jellegének megfelelő szakértőket kell kirendelni. Az 
ügyészt a helyszíni szemle megtartásáról haladéktalanul 
értesíteni kell. A vizsgáló — nyomozást elrendelő hatá
rozat nélkül — vizsgálati cselekményeket végezhet az 
alábbiak megállapítása végett:

— Mi idézte elő a rendkívüli esemény bekövetkezését, 
fennforog-e bűncselekmény?

— Kinek volt lehetősége a bűncselekmény elkövetésére, 
ki rendelkezik az elkövetéshez szükséges képessé
gekkel?

— Ki rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel a bűn- 
cselekményt elkövették?
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— Kinek állott érdekében a bűncselekmény elkövetése?
— A helyszín környékén tartózkodók szerint ki tanúsí

tott — a bűncselekménnyel összefüggésben — gya
nús magatartást?

— A helyszín környékén tartózkodók igazoltatása alap
ján tekinthető-e valaki gyanúsítottnak?

— A helyszíni szemle folyamán feltalált tárgyak és nyo
mok bűncselekmény bizonyítékait képezik-e?

A vizsgáló és az operatív beosztottak gondoskodni köte
lesek a helyszín biztosításáról, a bűnjelek felkutatásáról, 
rögzítéséről és megőrzéséről.

Az ügyész értesítése a nyomozás elrendeléséről

12. A nyomozás elrendeléséről az illetékes ügyészt a határo
zat megküldésével haladéktalanul értesíteni kell. (Bp. 86. 
§ (3) bek.)
A politikai vizsgálati szervek által folytatott nyomozások 
elrendelésekor az ügyész általában nem ad részletes írás
beli utasítást a nyomozás mikénti teljesítésére. (002/1959 
Legf. Ü. sz. u. 2. o.) Ez a vizsgálat tervezésének feladata.

A nyomozás megtagadása

13. Ha a feljelentésből, illetve egyéb adatokból bűncselek
mény alapos gyanúja nem állapítható meg, a vizsgáló a 
nyomozást megtagadja. [Bp. 90. § (1) bek.]
A nyomozás megtagadásához az ügyész jóváhagyása szük
séges abban az esetben, ha az előzetes adatok olyan bűn- 
cselekményre utalnak, amelyre a törvény egy évi szabad
ságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel. [Bp. 90. § (3) 
bek.] Ezért a nyomozás megtagadásáról szóló határozatot 
előzetesen be kell mutatni az illetékes ügyésznek.
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A nyomozás megtagadásáról — amennyiben azt feljelen
tés előzte meg — a feljelentőt azzal kell értesíteni, hogy 
az indokolt határozat ellen panasszal fordulhat az ügyész
hez. [Bp. 90. § (5) bek.]

Panasz esetén az ügyész három napon belül dönt a nyo
mozás elrendelése, vagy megtagadása felől. (8/1959. 
Legf. Ü. sz. u. 11.)

A nyomozást a Btá. 56. §-a alapján is meg lehet tagadni, 
ha a Btá. 56. § alkalmazásának törvényes feltételei fenn- 
állanak. A Btá. 56. §-ra alapított nyomozás megtagadása 
esetén, ha az elkövető személy fegyelmi joghatóság alá 
tartozik és a fegyelmi eljárás feltételei fennállanak, in
tézkedni kell a fegyelmi eljárás lefolytatásáról. Ez eset
ben a fegyelmi hatóságot fel kell hívni a fegyelmi határo
zat megküldésére és az iratokat a fegyelmi határozat be
érkezéséig nyilvántartásba kell tenni. (8/1958. Legf. Ü. 
sz. u. 10. második bekezdés.)

A nyomozás megtagadása nem akadálya annak, hogy a 
hatóság ugyanabban az ügyben utóbb nyomozást folytas
son. [Bp. 90. § (6) bek.] Az esetben, ha a nyomozás meg
tagadása a Btá. 56. § alapján nevelő jellegű intézkedés
ként történt, a feljelentett személyt a vizsgáló idézze 
meg. Közölje a feljelentettel a hatóság tudomására jutott 
tényállást, a megtagadásról szóló határozatot és annak 
indokait. Egyben figyelmeztesse arra, hogy a jövőben 
tartózkodjék a büntetőtörvénybe ütköző magatartás elkö
vetésétől, mert a nyomozás megtagadása nem akadálya 
annak, hogy utóbb — újabb bűntett elkövetése esetén 
az előbbi cselekménye miatt is — felelősségre vonják.

A büntethetőséget kizáró és megszüntető körülmények 
közül csak a gyermekkor, a halál, az elévülés, a kegye
lem, illetve a magánindítvány hiánya szolgálhat alapul 
a nyomozás megtagadására. A nyomozás megtagadására
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azonban csak akkor kerülhet sor, ha a feljelentésből, 
vagy egyéb adatokból kétségtelenül megállapítható a nyo
mozás megtagadására alapul szolgáló ok fennforgása. 
(8/1958. Legf. Ü. sz. u. 10. harmadik és negyedik bek.)

A nyomozás meghosszabbítása

14. A Népköztársaság elleni bűntettek esetében a nyomozást 
(előzetes letartóztatást) a legfőbb ügyész hosszabbíthatja 
meg. Más ügyekben, melyekben a nyomozás törvényes 
határideje 1 hónap, a meghosszabbítást a megyei főügyész 
engedélyezi. Ha azonban a megyei főügyész hatáskörébe 
tartozó ügyekben a legfőbb ügyészség gyakorolja az 
ügyészi felügyeletet, a nyomozás (előzetes letartóztatás) 
határidejének meghosszabbítását a legfőbb ügyész enge
délyezi.
Ha a nyomozás időtartamának meghosszabbítása mellett 
a letartóztatás fenntartása is szükséges, együttes kérel
met kell előterjeszteni a határidők meghosszabítása iránt.

A nyomozás időtartamának meghosszabbítása iránti ké
relmet két példányban kell benyújtani. Az egyik példányt 
a nyomozás időtartamának meghosszabbítását engedé
lyező ügyészi jóváhagyás rávezetésével a nyomozó ható
ságnak kell visszaküldeni. A másik példányt annak az 
ügyésznek iratainál kell elhelyezni, amely engedélyt adott 
a nyomozás időtartamának meghosszabbítására.
A nyomozás időtartamának meghosszabbítása iránti ké
relemhez a nyomozás iratait csatolni csak akkor kell, ha 
erre a felügyeletet gyakorló ügyész utasítást ad, vagy a 
nyomozás időtartamának meghosszabbítására jogosult fe
lettes ügyész megkívánja, illetőleg ha a letartóztatás ha
táridejének meghosszabbítása is szükséges.
A nyomozás időtartamának meghosszabbítása iránti ké
relmet olyan időben kell előterjeszteni, hogy a nyomozás
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időtartamának meghosszabbítása még annak lejárta előtt 
megadható legyen. A meghosszabbítást a lejárat előtt 
legalább 10 nappal kell kérni. (2. sz. minta)
Amennyiben a felettes ügyész a nyomozás időtartamát 
nem hosszabbítja meg, a vizsgálati szerv vezetője köteles 
intézkedni az ügy soronkívüli, haladéktalan befejezése 
iránt.
A nyomozás meghosszabbítására irányuló indokolatlan 
kérelem előterjesztése, illetőleg a nyomozás késedelmes 
teljesítése a vizsgáló fegyelmi felelősségrevonását von
hatja maga után. (Utalás a 8/1958. Legf. Ü. sz. utasítás 
17 — 19.)

III. Fejezet
A TERHELTTEL SZEMBEN ALKAMAZHATÓ 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A terhelttel szemben alkalmazott biztonsági intézkedések (őri
zetbevétel, előzetes letartóztatás, stb.) megválasztásánál és 
alkalmazásánál a vizsgáló és az ügyész a legszigorúbban ra
gaszkodjék a törvényes előírásokhoz. A személyes szabadsá
got bármely formában korlátozó intézkedésnél az elkövetett 
bűncselekmény társadalomra veszélyessége mértékének, a 
gyanúsított személyi körülményeinek mérlegelése alapvető 
feladat.

Az őrizetbevétel és az előzetes letartóztatás

15. Az őrizetbevételnek és az előzetes letartóztatásnak csak 
akkor van helye, ha a Bp. 97. § (1) bekezdésében felso
rolt okok valamelyike fennforog és az ügyben a nyomozó 
hatóság a Bp. 86. § (1) bekezdés alapján a nyomozást már 
elrendelte. Kivételesen a nyomozás elrendelése előtt is
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helye van az őrizetbevétel, illetőleg az előzetes letartóz
tatás elrendelésének, ha erre a Bp. 86. § (2) bekezdése 
alapján halaszthatatlan nyomozási cselekményként szük
ség van. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 35. első bekezdés.)

Őrizetbevétel elrendelése
16. A vizsgálati szerv a terheltet 72 óráig tarthatja őrizetben. 

Amennyiben ezidő alatt nem rendelik el a terhelt előzetes 
letartóztatását, a 72 óra letelte előtt szabadon kell bocsá
tani. [Bp. 99. § (1) bek.]
Őrizetbevétel elrendelésére akkor kerülhet sor, ha az 
előző pontban felsorolt feltételek fennforgása mellett 
(Bp. 86. § és 97. §) előreláthatóan rövid idő alatt tisztáz
ható a gyanúsított büntetőjogi felelősségének foka és a 
további nyomozás eredményessége érdekében sem szük
séges a gyanúsított (terhelt) hosszabb fogvatartása.
Az őrizetbevételt határozattal kell elrendelni. A határo
zatnak tartalmaznia kell az eljáró hatóság megnevezését, 
az ügy számát, a terhelt személyi adatait (Bp. 94. §) to
vábbá annak a bűncselekménynek a megjelölését, amely 
miatt az őrizetbevételt elrendelték, valamint az őrizetbe
vétel indokait. (Bp. 97. §.)
Az őrizetbevétel elrendeléséről szóló határozatot az őri
zetbe vett személy előtt ki kell hirdetni, ki kell oktatni 
panaszjogára és nyilatkozatát a határozatra rá kell ve
zetni, azt vele alá kell Íratni. [Utalás 8/1958. Legf. Ü. 
sz. u. 38. második bek. és 39.] (3. sz. minta.)

Az esetben, ha az őrizetbevételt halaszhatatlan nyomozati 
intézkedésként [Bp. 86. § (2) bek.] foganatosították, az 
őrizetbevételi határozatot utólag kell kiállítani.

Az őrizetbevételi határozatot a központban: a belügymi
niszter, vagy helyettese, a politikai nyomozó főosztály ve
zetője, vagy helyettese, a központi vizsgálati osztály ve-
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zetője, vagy helyettese, vidéken a megyei (budapesti) 
rendőrfőkapitányság vezetője, a politikai nyomozó osz
tály vezetője, vagy helyettese, a járási (városi) rendőr- 
kapitányság vezetője, illetve a határőr-kerületi parancs
nok, vagy helyettese hagyja jóvá.

Előzetes letartóztatás elrendelése

17. Előzetes letartóztatás elrendelésének csak a Bp. 97. § 
(1) bekezdésben foglalt esetekben van helye.
Az alapos gyanú fennforgását akkor lehet megállapítani, 
ha a bűncselekményre utaló megbízható (ellenőrzött) ada
tok közvetlen, vagy egymást kiegészítő közvetett bizo
nyítékok állnak rendelkezésre abban a tekintetben, hogy 
a bűncselekményt a terhelt követte el.

Az előzetes letartóztatás elrendelésének elbírálása során 
a cselekmény társadalomra veszélyességének foka mellett 
döntően figyelembe kell venni az elkövető személyéből 
a társadalomra háruló veszély fokát befolyásoló tényező
ket. (Osztályhelyzet, visszaesés, szokásos bűnöző, huli
gán életmód, stb.)
Az előzetes letartóztatás az előkészítő ülésig, a Népköz- 
társaság elleni bűntettek esetében legfeljebb két hónapig, 
más bűntett esetében pedig egy hónapig tart. [Bp. 99. 
§ (2), (3) bek.]

Az előzetes letartóztatást írásbafoglalt határozattal kell 
elrendelni. Ennek tartalmaznia kell a terhelt személyének 
és az eljárás alapjául szolgáló bűncselekménynek a meg
jelölését, valamint az előzetes letartóztatás okát. [Bp. 98. 
§ (2) bek.] Ennek megfelelően az előzetes letartóztatást 
elrendelő határozat szerkezete:

— az eljáró hatóság megjelölése,
— az ügy száma,
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— a bűncselekmény megjelölése és törvényi minősítése,
— a letartóztatott terhelt személyi adatai, [Bp. 93. § 

(1) bek.] (beleértve származását, osztályhelyzetét),
— az előzetes letartóztatás indokai (Bp. 97. §),
— az előzetes letartóztatás foganatosításának helye,
— az előzetes letartóztatás kezdőnapja és annak meg

jelölése, hogy az előzetes letartóztatás meddig tart,
— a határozathozatalra jogosult vizsgáló aláírása,
— az engedélyezésre jogosult vezető és a határozatot 

jóváhagyó ügyész aláírása.
A vizsgálati szerv által elrendelt előzetes letartóztatásról 
szóló határozatot annak elkészítése után — az ügyben 
keletkezett nyomozási iratokkal együtt — nyomban be 
kell mutatni jóváhagyás végett az illetékes ügyésznek. 
(8/1958. Legf. Ü. sz. u. 42. második bekezdés.)
Az ügyész a neki bemutatott előzetes letartóztatási ha
tározatot az iratokkal együtt azonnal köteles felülvizs
gálni és a jóváhagyás kérdésében dönteni, majd a határozatot 

 az iratokkal együtt a vizsgálati szervnek haladék
talanul visszaküldeni. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 43.)
Az előzetes letartóztatást elrendelő határozatot a terhelt 
előtt a letartóztatás foganatosításától számított 24 órán 
belül ki kell hirdetni, azt neki meg kell magyarázni, a 
határozat elleni panaszjogára ki kell oktatni a terhelt 
nyilatkozatát a letartóztatási határozatra rá kell vezetni 
és azt vele alá kell iratni. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 42. 
harmadik bekezdés.)
Ha az előzetes letartóztatás végrehajtásával egyidejűleg 
házkutatást is kell tartani, a letartóztatási határozatban 
a házkutatás elrendeléséről, valamint a személy motozás
ról, és a feltalálható bűnjelek lefoglalásáról intézkedni 
kell. (Bp. 125., 126. és 117. §.) (4. sz. minta,)
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Az esetben pedig, ha az eljárás olyan bűncselekmény 
miatt folyik, amellyel kapcsolatban a törvény a vagyon
elkobzás alkalmazását teszi lehetővé és alaposan tartani 
lehet attól, hogy a terhelt a vagyonelkobzás foganatosí
tását vagyonának vagy egyes vagyontárgyainak elidege
nítése, vagy elrejtése által meghiúsítja, a terhelt ingó és 
ingatlan vagyonának zár alá vétele rendelhető el. Ameny- 
nyiben a záralávétel (bűnügyi zárlat) elrendelésének in
dokai fennforognak, az előzetes letartóztatási és házku
tatási határozatban egyidejűleg a záralávétel foganatosí
tásáról is intézkedni kell. (Bp. 128. §.)
Házkutatás, személymotozás, lefoglalás és záralávétel, 
őrizetbevétellel egyidejűleg, vagy külön határozattal is 
elrendelhető. (5. sz. minta.)
Az előzetes letartóztatást a központban: a belügyminisz
ter, vagy helyettese, a politikai nyomozó főosztály veze
tője, vagy helyettese, a központi vizsgálati osztály veze
tője vagy helyettese, vidéken a megyei (budapesti) rend
őrfőkapitányság vezetője vagy helyettese és a politikai 
nyomozó osztály vezetője vagy helyettese engedélyezi.
Az előzetes letartóztatás elrendelését a központban a leg
főbb ügyész (vagy megbízottja) vidéken a megyei (fővá
rosi) főügyész hagyja jóvá.
Területenkívüliséget élvező személyeket nem lehet letar
tóztatni. Velük szemben az eljárást a nemzetközi jog elő
írása alapján kell lefolytatni.

Magasabb állami funkcionárusok előzetes letartóztatását 
csak a belügyminiszter engedélyezheti és a legfőbb ügyész 
hagyhatja jóvá.
Az állam, vagy állami vállalat alkalmazásában álló sze
mély előzetes letartóztatásáról felettesét késedelem nél
kül értesíteni kell. [Bp. 98. § (4) bekezdés.] A vállalat 
vezetőjének (a minisztérium vezetőjének) tájékoztatást

—  21 —

ABTL - 4.2. - 10 - 21 /9 /1960 /22



kell adni arról, hogy a letartóztatás milyen okból történt.
A fegyveres és rendészeti testületek tagjait tettenérés, 
úgyszintén szökés, vagy szökés veszélye esetén kívül 
csak a katonai nyomozó hatóság veheti őrizetbe. Ha ilyen 
személy előzetes letartóztatása csoportos ügyben válik 

• szükségessé, a letartóztatást a katonai nyomozó hatóság 
megbízottjával közösen kell végrehajtani. [Bp. 98. § (3) 
bekezdés.]

A fegyveres testületek tagjainak előzetes letartóztatásá
hoz az illetékes miniszter (parancsnok) hozzájárulása is 
szükséges. (Néphadsereg, Határőrség, Rendőrség, Bün
tetésvégrehajtási szervek, hivatásos légoltalmi szervezet, 
munkásőrség.)
A fegyveres és rendészeti testületek tagjai előzetes letar
tóztatásának elrendelését a katonai ügyész hagyja jóvá.

Előzetes letartóztatás meghosszabbítása

18. Az előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó 
szabályok azonosak a nyomozás meghosszabbításáról szóló 
14. pontban foglalt szabályokkal.

Az előzetes letartóztatást meghosszabbító felettes ügyészi 
határozatot a terhelt előtt a vizsgálónak ki kell hirdetnie, 
meg kell magyaráznia és ki kell oktatnia a terheltet ez
zel kapcsolatos panaszjogaira. A terheltnek erre vonatko
zóan tett nyilatkozatát a határozatra rá kell vezetni és 
azt a terhelttel alá kell iratni. (Utalás 8/1958. Legf. Ü. 
sz. u. 50. első bekezdés.)
A legfőbb ügyész által meghosszabbított előzetes letar
tóztatás, illetve a megyei (fővárosi) főügyész határozata 
ellen bejelentett panasz ügyében hozott határozat ellen 
további panasznak helye nincsen. (8/1958. Legf. Ü. sz. 
u. 51. második bekezdés.)
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Lakóhely elhagyásának megtiltása

19. Az előzetes letartóztatás elrendelése helyett indokolt eset
ben a szabadlábon levő terheltnek megtiltható, hogy la
kóhelyét engedély nélkül elhagyja. Erre az intézkedésre 
akkor kerülhet sor, ha valamilyen oknál fogva a terhelt 
fogvatartása nem feltétlenül szükséges, azonban biztosí
tani kell, hogy terheltként bármikor a vizsgálati szerv 
rendelkezésére álljon.
A lakóhely elhagyásának tilalmáról szóló határozatnak 
az eljáró hatóság megjelölését, az ügy számát, a bűncse
lekmény tényállását, törvényi minősítését, a terheltnek 
a Bp. 94. § (1) bek. felsorolt személyi adatait, a lakóhely 
elhagyás tilalmának időtartamát, a lakóhely elhagyá
sának tilalmául szolgáló okokat, valamint annak a 
helységnek megjelölését kell tartalmazni, amelynek elha
gyását a határozat a terhelt számára megtiltja. (8/1958. 
Legf. Ü. sz. u. 57. második bekezdés és utalás a Bp. 104. 
§-ra.) (6. sz. minta.)
A határozatot az előzetes letartóztatás elrendelésére és 
jóváhagyására jogosultak írhatják alá.
A határozatot a terhelt előtt ki kell hirdetni, annak köz
lése mellett, hogy amennyiben lakóhelyét a tilalom elle
nére elhagyja, előzetes letartóztatása rendelhető el. Egy
idejűleg ki kell oktatni a terheltet panaszjogára, nyilat
kozatát a határozatra rá kell vezetni és azt a terhelttel 
alá kell íratni.

Elmebeteg terhelt elleni eljárás

20. A terhelt elmebetegsége a büntető eljárás megindításá
nak nem akadálya. Ha a terhelt 18. életévét betöltötte és 
elmeállapotánál fogva alaposan tartani lehet attól, hogy 
újabb bűntettet követ el (köztörvényes) feltéve, hogy sza
badságvesztéssel fenyegetett bűntett elkövetésének ala-
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pos gyanúja fennforog, az ügyész elrendelheti, hogy az 
elmebeteg terheltet vegyék őrizetbe. A vizsgálati cselek
mények foganatosításának nincs akadálya. Az elmebeteg 
terheltet az ügyész ideiglenes biztonsági őrizet végett az 
erre rendelt intézetbe utalhatja.

Az ideiglenes biztonsági őrizet tekintetében az előzetes 
lelartóztatás tartamára és végrehajtására vonatkozó sza
bályok megfelelően irányadók. (Bp. 105. §.)

A terhelt ellen alkalmazható biztonsági intézkedések
végrehajtása

21. Az őrizetbevétel, előzetes letartóztatás és a házkutatás 
eredményes végrehajtása (operáció) alapos előkészítést 
igényel. Ezt a célt szolgálja a végrehajtás terve.

Az operációs tervben rögzíteni kell, hogy kik, hogyan, 
milyen módon, milyen ütemben hajtják az operációt 
végre. Fel kell tüntetni az operáció időpontját, a felhasz
nálásra kerülő eszközöket és módszereket. Bonyolultabb 
operáció esetén a tervhez helyszínrajzot kell készíteni.

Az operációt végrehajtó beosztottak kötelesek megtenni 
mindazokat az intézkedéseket, amelyek kizárják az őri
zetbe veendő terhelt szökését, a terhelő adatok és bizo
nyítékok megsemmisítését és azt, hogy magában vagy 
másokban kárt tehessen.

A terhelt tartózkodási helyére való behatolás előtt ellen
őrizni kell, hogy a terhelt a helyszínen tartózkodik-e, 
illetve, hogy az operáció tervezett időpontjában nem 
lesz-e távol. Ennek megállapítása végett speciális környe
zettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány ter
jedjen ki arra is, hogy a terhelt tartózkodási helyére való 
behatolás milyen módon lehetséges.
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A behatolás után meg kell állapítani a terhelt személy- 
azonosságát. Fel kell mutatni a biztonsági intézkedésre 
vonatkozó parancsot és a terheltet meg kell motozni.
A házkutatást lehetőség szerint a terhelt jelenlétében és 
feltétlenül az eljáró szerv által bevont két tanú előtt kell 
lefolytatni. [Bp. 125. § (3) bek.]
A házkutatás megkezdése előtt fel kell hívni a házkuta
tást szenvedőt a bűnjelek kiadására. [Bp. 125. § (1) bek., 
126. § (1) bek. és 127. §.]
A terheltet el kell különíteni a jelenlévőktől és megfigye
lés alá kell vonni.
A házkutatást kellő eréllyel és határozottsággal, ugyan
akkor kellő tapintattal, az érintett személyek lehető kí
mélésével kell foganatosítani és ügyelni kell arra, hogy 
ne kerüljenek nyilvánosságra a magánéletnek olyan kö
rülményei, amelyek az üggyel összefüggésben nem álla
nak. A végrehajtásnak lehetőleg nappal kell történnie. 
(Bp. 127. §.)
Alaposan át kell kutatni mindazokat a helyiségeket, ame
lyeket a terhelt használ, vagy bérel.
A házkutatás folyamán le kell foglalni mindazokat a tár
gyakat, amelyek a bűncselekmény bizonyítékait képezik, 
vagy a bűncselekmény egyes részleteire vonatkozó adato
kat tartalmaznak, így különösen a tárgyi bizonyítékokat, 
lőfegyvert, robbanóanyagot, mérget, sokszorosítógépet, 
nyomdaberendezéseket, a népi demokratikus államrendet 
bármely formában veszélyeztető sajtótermékeket, röpira- 
tokat, katonai térképet, a terhelt személyi iratait, levele
zését, feljegyzéseit, valamint minden olyan egyéb tár
gyat, amely a törvény értelmében elkobzás alá esik, vagy 
amelyek tartása bűncselekményt képez.
Ha a házkutatás végrehajtása előtt feltehető, hogy a ter
helt birtokában adó-vevő készülék van, gondoskodni kell,
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hogy az illetékes operatív szerv beosztottai is jelen le
gyenek a házkutatásnál. Ha a házkutatásnál és főképpen 
nyilt terepen tűzfegyvereket, robbanó és tűzveszélyes 
anyagokat találnak, vagy olyan rejtekhelyet , ahol felte
hetően ilyen anyagok fedezhetők fel, gondoskodni kell 
tűzszerészek kirendeléséről.

A házkutatás folyamatáról jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyben részletesen fel kell sorolni a lefoglalt anyago
kat és tárgyakat, azok pontos megnevezését. Különösen 
figyelemmel kell a házkutatási jegyzőkönyvben rögzíteni 
az arany és más értéktárgyak, a pénz és valuta mennyi
ségét és minőségét, a fegyvert, írógépet, nyomdagépet, 
fényképezőgépet, stb. Az aranytárgyakat darabonként, 
,,aranynak látszó” megjelöléssel és az alakjuk megneve
zése mellett kell rögzíteni. A pénzt, külföldi valutát cím
letenként (ha bűnjelet képez sorszám szerint is) kell jegy
zőkönyvbe foglalni. Fegyvert öbnagyság és gyártási szám 
valamint a gyártmány megnevezése szerint, írógépet 
gyártási szám és fajta szerint kell rögzíteni.

A bűnjelet úgy kell jegyzőkönyvbe foglalni, hogy azo
nosságuk kétségtelen legyen, és feltalálási helyüket is 
rögzíteni kell. (7. sz. minta.)

Rejtekhely felfedezése esetén külön jegyzőkönyvet kell 
készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a rejtekhely je l
legének, valamint a benne talált tárgyaknak a leírását. 
(Esetenként a rejtekhelyről és az ott talált tárgyakról 
fényképfelvételt kell készíteni.)

A házkutatást foganatosító beosztottak a házkutatási jegy
zőkönyvet három példányban készítik el: egy példányt 
átadnak a házkutatást szenvedőnek (a terhelt hozzátarto
zójának, vagy azoknak a személyeknek, akiket megbíz
tak a lakás és a vagyontárgyak őrzésével) két példányt
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pedig a lefoglalt tárgyakkal együtt a bűnügyi iratokhoz 
csatolnak.

Az esetben, ha a terhelt ellen vagyonának zár alá vételét 
is elrendelték, a házkutatáson az illetékes bírósági vég
rehajtó is résztvesz, a bűnügyi zárlat foganatosítása és 
azzal kapcsolatos leltározás végett. A bűnügyi zárlat vég
rehajtására vonatkozó okiratot és a leltárt a bűnügyi ira
tokhoz kell csatolni.

A házkutatás folyamatáról felvett jegyzőkönyvben rög
zíteni kell a személymotozás foganatosításának tényét és 
annak eredményét is.

Az operáció folyamán minden jelenlévő és belépő sze
mélyt igazoltatni kell. A tettenérés esetének kivételével 
azonban a lakásban tartózkodókat visszatartani nem sza
bad. Amennyiben a terhelt nem tartózkodik a lakásban, 
de a rendelkezésre álló adatok szerint oda rövid időn be
lül visszatér, a lakásban tartózkodókat és az oda belépő
ket halaszthatatlan nyomozati cselekményként vissza le
het tartani, ha alaposan feltehető, hogy a terhelt ellen fo
ganatosítandó kényszerintézkedést megakadályoznák. 
(Lakás zár.)

Az operáció végrehajtása után, amennyiben a terhelt la
kása őrizetlenül marad, azt le kell zárni és az eljáró ha
tóság pecsétjével el kell látni. A lakás lepecsételéséről 
a szükséges további intézkedések megtétele végett értesí
teni kell az illetékes tanács végrehajtó bizottságát.

Záralávétel a vizsgálat folyamán is elrendelhető. Ezért 
alapos vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy a terheltnek mi
lyen ingó, vagy ingatlan vagyona van. A törvény által 
előírt esetekben a vizsgálati szerv által elrendelt bűnügyi 
zárlat foganatosítása végett a bírósági végrehajtó irodát 
kell megkeresni a határozat-példányok megküldésével. 
(8/1958. Legf. Ü. sz. u. 77. harmadik bekezdés.)
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A lefoglalt tárgyak elhelyezése

22. A házkutatás folyamán, vagy egyébként lefoglalt bűnje
leket és értékeket a vizsgálati szerv mellett létesített le
téti helyiségben (bűnjelkamra) kell elhelyezni. A vizs
gáló elismervény ellenében adja át azokat a letétkezelő- 
nek, éspedig a bűnjeleket csomagban és lepecsételve, az 
értékeket pedig tételesen. A letétkezelő gondoskodni kö
teles — a vizsgáló rendelkezésének megfelelően — az 
értékletéteknek és egyéb tárgyaknak illetékes helyre való 
továbbításáról.
A letétkezelő a vizsgálat folyamán felhasználásra kerülő 
bűnjeleket (esetenként a tárgyi bizonyítéknak tekintendő 
értékeket) elismervény ellenében, ideiglenesen adja át a 

- vizsgálónak. A vizsgáló köteles a bűnjelet (értéket) vizs
gálati célra történt felhasználását követően nyomban 
visszaszolgáltatni a letétkezelőhöz.

A vizsgáló az egyes letéti tárgyak továbbításáról az aláb
biak szerint köteles rendelkezni:
— A lefoglalt aranyat, platinát, külföldi fizetőeszközt, 

vagy pénzhelyettesítő eszközt, s minden aranyérmét 
a lefoglalástól számított 8 napon belül a Magyar Nem
zeti Bankhoz kell beszállítani.
[14/1957. (XII. 5.) I. M. sz. rendelet 16. §.]

— A lefoglalt lőfegyvert és lőszert, valamint robbanó
anyagot a rendőrség illetékes szervének kell átadni. 
Ha azonban a lőfegyverre és lőszerre, mint tárgyi 
bizonyítékra szükség van, azokat bűnjelként kell ke
zelni s csupán az eljárás jogerős befejezése után kell 
a rendőrségnek átadni. [14/1957. (XII. 5.) I. M. sz. 
r. 17. § (1) és (2) bek.]

— A jövedéki tárgyakat és vámárukat, amennyiben tár
gyi bizonyítékot képeznek bűnjelként kell kezelni,

— 28 —

ABTL - 4.2. - 10 - 21 /9 /1960 /29



azonban az eljárás befejezése után át kell adni a pénz
ügyi, illetőleg vámszerveknek. [14/1957. (XII. 5.) 
I. M. sz. r. 19. § (1) bek. a) pont.)

Bűnjeleknek, vagy egyébként elkobzás alá eső tárgyak 
más szerveknek való átadását is átadási, átvételi elismer
vény aláírásával kell eszközölni és' az elismervényeket 
csatolni kell az ügyiratokhoz.

A terhelt befogadása a fogdába:

23. A vizsgálati szervek által elrendelt őrizetbevétel és elő
zetes letartóztatás foganatosítása a vizsgálati szervek 
mellett működő fogdákban történik. A terheltet a vizs
gálat egész tartama alatt a vizsgálati fogdában kell fog- 
vatartani. (002/1959. Ü . sz. u. 3. o.)
A terhelt befogadása a fogdába — amennyiben előzetes 
letartóztatását rendelték el, — csak ügyészi rendelvény 
alapján történhetik. Az őrizetbevett terhelt befogadása 
a vizsgálati szerv vezetőjének írásbeli utasítása alapján 
történik.
A vizsgáló köteles előkészíteni az őrizetbe, vagy előze
tes letartóztatásba kerülő terhelt elhelyezését a fogdá
ban. A zárkát az őrizetbevétel, vagy előzetes letartózta
tás foganatosítása előtt kell kijelölni.

A terheltet a fogdába történt befogadásakor ismételten 
meg kell motozni. Alaposan át kell kutatni ruhá z a t á t  
Személyi letétjébe kell helyezni minden olyan eszközt, 
amellyel magában, vagy másokban kárt tehet. A kémke
déssel alaposan gyanúsított terheltet, befogadását köve
tően más ruházattal kell ellátni és saját ruháját módsze
res átkutatás alá kell vonni.

A fogdába befogadott terhelttel rendszeresített kérdőívet 
kell kitöltetni, róla ujjlenyomatlapot felvenni és le kell
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őt fényképezni. A vizsgáló köteles haladéktalanul átvenni 
a kérdőívet, ujjlenyomatlapot és a fényképet a vizsgálat 
folyamán történő felhasználás végett. Az ujjlenyomatot 
haladéktalanul priorálni kell.

A fogdába befogadott előzetes letartóztatottról személyi 
fogdadossziét kell felfektetni. Ebben gyűjtik a terheltre 
vonatkozó, fogvatartása alatt beérkező iratokat. A sze
mélyi fogdadosszié a terheltet fogvatartási helyein kíséri 
és a büntetés letöltése helyén kerül végleges átadásra.

A fogvatartás megszűntetése

24. Az esetben, ha az őrizetbevétel, vagy az előzetes letar
tóztatás okai (Bp. 97. §) megszűntek, vagy ha a nyomo
zást a terhelt ellen megszűntették, a terheltet szabadon 
kell bocsátani.
Amennyiben a fogvatartás okai megszűntek ugyan, azon
ban a terhelt ellen a büntető eljárást szabadlábra helye
zését követően is folytatni kell, ez utóbbi körülményre 
a szabadlábrahelyezési határozatban utalni kell. (8 sz. 
minta.)
A terhelt előzetes letartóztatásának megszüntetéséről az 
ügyészt — a határozat másolatának megküldésével — 
haladéktalanul értesíteni kell. Az őrizetbevétel megszűn
tetéséről az ügyészt értesíteni nem szükséges.

A szabaduló terhelt a fogda parancsnokától a szabadulást 
igazoló okiratot kap.
Az esetben, ha a terhelt ügyéb en a nyomozást megszűn
tették (Bp. 133. §) és szabadlábrahelyezés ez okból tör
tént, részére a szabadlábrahelyezés igazolásán kívül a 
nyomozás megszüntetését igazoló okiratot is ki kell adni
(Lásd részletesen a nyomozás megszüntetésénél.)
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A letartóztatott terhelt személyi igazolványának bevonása

25. Előzetes letartóztatás foganatosítása esetén a letartózta
tott személyi igazolványát be kell vonni, s a személyi iga
zolvány számát a letartóztatási határozaton fel kell tün
tetni.

Ha a letartóztatottat 4 napon belül szabadon bocsátják, 
személyi igazolványát neki vissza kell adni, egyébként 
a személyi igazolvány további kezelése az illetékes rend
őrhatóság feladata. [L.: részletesen 3/1956. (IV. 28.) 
BM. sz. rendelettel módosított 1/1954. (I .9.) BM. sz. r. 
11. § (6) bek. és 12. § (3) bek.]

Eljárás a távollévő terhelt ellen

26. A nyomozás teljesítésének nem akadálya, hogy a terhelt 
ismeretlen helyen tartózkodik. Ebben az esetben a terhelt 
lakhelyének felkutatása iránt kell intézkedni: ha pedig 
az eljárás olyan bűntett miatt folyik, amelyre a törvény 
egyévi börtönnél súlyosabb büntetést rendel, a terhelt el
len elfogatóparancsot lehet kibocsátani. [B. 106. § (1) 
bekezdés.]

Ha a távollévő terhelt jogszabály megszegésével, vagy ki
játszásával külföldre távozott, ezt a körülményt a nyomo
zás során bizonyítani kell.

Ha a távollévő terhelt súlyos bűncselekményt követett el, 
(gyilkosság, kiemelkedő ellenforradalmi bűntett, külö
nösen veszélyes társadalmi tulajdon elleni bűncselekmény 
stb.) a büntető eljárást távollétében is le kell folytatni, 
ha kétségtelen megállapítást nyer, hogy a terhelt jogsza
bály megszegésével, vagy kijátszásával külföldön tartóz
kodik. Ilyen esetben a nyomozást teljesíteni kell, a bizo
nyítékokat össze kell gyűjteni és a terhelt ellen vádiratot 
kell készíteni. A nyomozásra — a terhelt távollété-
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nek következményeként jelentkező eltérésekkel — a je 
len szabályzat maradéktalanul érvényes. [Bp. 154. § (4) 
bekezdés.]

Az elfogató parancsok kibocsátása, a lakhely kutatások 
elrendelése és foganatosítása tekintetében követendő el
járást szabályozó 1956. Tük. 00521. Legf. Ü. — BM .— 
I. M. sz. együttes utasítás hatályban marad és annak ren
delkezései szerint kell eljárni. (Utalás 8/1958. Legf. Ü. 
sz. u. 63., 65. harmadik bekezdés, 66.)
Az esetben, ha a terhelt kézrekerítésére, illetve tartóz
kodási helyének megállapítására irányuló intézkedések 
nem vezetnek eredményre, a további nyomozást újabb bi
zonyítékok felmerüléséig, illetve a terhelt kézrekerítéséig 
a bizonyítékok biztosítása mellet fel kell függeszteni, fel
téve, hogy a távollévő terhelt ellen a vádirat benyújtása 
nem indokolt. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 64.)
A nyomozást felfüggesztő határozat tartalmazza:
— az eljáró hatóság és az ügy számának megjelölését,

— a megállapítható tényállást,
— a bűncselekmény törvényi minősítését,
— annak megállapítását, hogy a terhelt ismeretlen he

lyen tartózkodik, illetve
— kézrekerítésére, tartózkodási helyének megállapítá

sára irányuló intézkedések nem vezettek eredményre,

— a határozat szerkesztőjének aláírását,
— az illetékes ügyész jóváhagyását.

(9. sz. minta.)
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IV. Fejezet

A VIZSGALAT TERVEZÉSE ÉS A BIZONYÍTÁS

A vizsgálati terv

27. A vizsgálati terv az elkövetett bűncselekmény kiderítése, 
az elkövetők kilétének megállapítása, valamint a perrend
szerű bizonyítékok összegyűjtése érdekében biztosítja:
— a vizsgálat kereteinek kidolgozását,
— a felesleges intézkedések elkerülését,
— a vizsgálati cselekmények ütemszerinti végrehajtását.

A vizsgáló a nyomozás elrendelését követően, a felderí
tési adatok alapos tanulmányozása után részletes vizsgá
lati tervet készít. Bonyolultabb ügyben a vizsgáló és az 
ügyész együttműködnek a vizsgálati terv elkészítésében. 
(002/1959. Legf. Ü. sz. u. 2. o.) A terv azokat a felada
tokat tartalmazza, amelyeket a meglévő adatokból kiin
dulva a nyomozás eredményessége érdekében végre kell 
hajtani. A tervet a vizsgálat folyamán felmerülő új ada
toknak megfelelően szélesíteni, szükség esetén módosítani 
kell. Csoportos ügyben csoportos tervet kell készíteni.

A terv végrehajtását az illetékes vizsgálati vezető enge
délyezi.

A bizonyítás elvei

28. A nyomozás elrendelése után a vizsgálati terv alapján a 
vizsgáló azonnal megindítja a bizonyítás folyamatát. Kö
teles a terhelő és mentő, valamint a büntetést súlyosbító 
és enyhítő körülményeket az eljárás minden szakában fi
gyelembevenni és kideríteni. [Bp. 3. § (5) bek.]

A terhelt beismerése egymagában egyéb bizonyítása esz-
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közök alkalmazását feleslegessé nem teszi. [Bp. 4. § (2) 
bekezdés.]

A szocialista büntető eljárás alapelve: a szabad bizonyítás 
rendszere. Ennek megfelelően a büntető eljárás során el
járó szervek alakszerű bizonyítási szabályokhoz, a bizo
nyítás meghatározott módjához, vagy meghatározott bi
zonyítási eszközök alkalmazásához nincsenek kötve és 
szabadon felhasználhatnak minden bizonyítékot, amely a 
tényállás kiderítésére alkalmas lehet. (Utalás Bp. 4. §.)

A bizonyítékokról általában

29. A bizonyítás során megkülönböztetünk bizonyítandó té
nyeket és bizonyító tényeket. A bizonyítás eszközei a bi
zonyítékok. Bizonyítandó tény pl. a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése 
bűntettének a terhelt által való elkövetése. Bizonyító 
tény pl. a szervezkedés programjának elkészítése a ter
helt által. A bűnjelként lefoglalt program pedig bizonyí
tási eszköz.

A vizsgálati munka során elsősorban elsődleges bizonyí
tékok beszerzésére kell törekedni, de nem becsülhetők le 
a származékos bizonyítási eszközök felkutatásának lehe
tőségei sem.

Elsődleges bizonyítékok az első forrásból vett bizonyíté
kok pl. a szemtanú vallomása. Származékosak az un. má
sodkézből vett bizonyítékok, pl. a tanú vallomása arról, 
amit mástól hallott.

Közvetlenek azok a bizonyítékok, amelyek a bűncselek
mény elkövetésének tényére és a terhelt bűnösségére 
egyenesen rámutatnak. A közvetett bizonyítékok a bűn- 
cselekménnyel okozati összefüggésben álló különböző té
nyek, amelyek a bűncselekményhez képest, mint mellék-
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körülmények szerepelnek. A közvetett bizonyítékok zárt 
láncolata teljesértékű bizonyíték.

Tárgyi bizonyítékok

30. Az ügyben tárgyi bizonyítékul szolgál az a dolog, ame
lyet a bűncselekmény elkövetésénél eszközül használtak, 
melyre vonatkozóan a bűncselekményt elkövették, vagy 
amelyet a bűncselekmény hozott létre, továbbá minden 
olyan egyéb dolog is, amely a bűncselekménynek, vagy 
elkövetőjének felderítésére alkalmas. [Bp. 65. § (2) be
kezdés.] A tárgyi bizonyítékoknak a büntető eljárásban 
nagy jelentőségük van, ezért meg kell őrizni eredetisé
güket a lefoglalás, a felhasználás és az ügyészséghez való 
továbbítás során. A tárgyi bizonyíték leírása, vagy fény
képmásolata csak az esetben használható fel bizonyíték
ként, ha a tárgyi bizonyíték lefoglalásra nem alkalmas.

Ha azonban az ilyen tárgyi bizonyíték az ügyben külö
nösen fontos szerepet játszik, szemle útján kell azt rög
zíteni.

Okiratok

31. Az okiratok a tárgyi bizonyítékok sajátos fajtái. (Pl. le
vél, jegyzetfüzet, útlevél, számla-könyv, ellenséges programtervezet 

, stb.)

A vizsgálat folyamán ellenőrizni kell, hogy:

— az okiratban szereplő adatok megfelelnek-e a való
ságnak,

— mennyiben bizonyítja az okirat, hogy a bűncselek
ményt a terhelt követte el.

Az okirat, mint tárgyi bizonyíték mással nem helyettesít
hető, ezért eredetiben kell csatolni a vizsgálati iratokhoz.
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Az olyan okirat, amely nem tárgyi bizonyíték, hanem tar
talmánál fogva hivatalos tényeket igazol (pl. bírói ítélet, 
munkakönyv, születési anyakönyvi kivonat) hivatalos má
solattal, vagy hitelesített fényképmásolattal helyettesít
hető.
A hivatalos iratok, mint bizonyítékok megszerzése az ille
tékes szerv írásbeli megkeresése útján történik.

A bizonyítékok biztosítása

32. Tárgyi bizonyítékok, okiratok a vizsgálat számára — 
a házkutatás esetén kívül is — lefoglalás útján biztosít
hatók. Le kell foglalni:
— a tárgyi bizonyítékokat,
— a törvény értelmében elkobzás alá eső tárgyakat,
— más bűncselekmény tárgyi bizonyítékait,
— azokat a dolgokat, amelyek birtoklása jogszabályba 

ütközik.

Leveleket és táviratokat kézbesítésük előtt csak az ügyész 
írásbeli határozata alapján lehet lefoglalni. Az ügyészi 
határozat kiadásáig a vizsgáló csupán visszatartásuk iránt 
tehet intézkedést.

A lefoglalásról a vizsgáló határozatot hoz. (10. sz. minta.)

A lefoglalást két hatósági tanú jelenlétében és rendsze
rint az érdekelt személy, vagy megbízottai jelenlétében 
kell foganatosítani.

A lefoglalás foganatosítása előtt a lefoglalandó dolog bir
tokosát fel kell szólítani annak kiszolgáltatására.

A lefoglalt dolgokat a jegyzőkönyvben, vagy az ahhoz 
csatolt külön jegyzékben pontosan fel kell tüntetni és 
azokról írásbeli elismervényt kell adni.
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Amennyiben a lefoglalt dolog a vizsgált ügyben bizonyí
tékot képez, a vizsgáló határozattal az ügy irataihoz csa
tolja. (11. sz. minta.)

A lefoglalást meg kell szüntetni, mihelyt arra a további 
eljárás érdekében szükség nincs. Ez esetben a legfoglalt 
dolgot vissza kell adni annak, akinél azt lefoglalták. Ha 
a dolog tulajdonjoga mást illet, a Bp. 123 § (1) bek.-ben 
foglaltak szerint kell eljárni.

A lefoglalt tárgyak osztályozása

33. A házkutatáson, vagy egyébként lefoglalt tárgyakat azok 
kézhezvétele után a vizsgáló azonnal osztályozza abból 
a szempontból, hogy mely tárgyak képezik a bűncselek
mény bizonyítékait. Ennek megfelelően a lefoglalt dolgo
kat csoportosítani kell bizonyítékfajták és a bűncselek
mények jellege szerint. A bizonyítékoktól különválasztott 
dolgokat két részre kell osztani:
— a terhelt hozzátartozóinak, vagy valamely szervnek 

visszaszolgáltatandó dolgok,
— megsemmisítésre kerülő dolgok.

Ennek megfelelően a nyomozás befejezése szakában a 
vizsgáló határozatot hoz a lefoglalás megszüntetéséről.

A határozatot közli a terhelttel és annak írásbeli tudomá
sul vétele után a határozat szerint Jár el. A terhelt hozzá
tartozóinak vissza kell juttatni minden olyan dolgot, 
amely a terheltet, vagy családját érintő, a bűncselekmény
nyel össze nem függő jellegű. (Pl. személyi levelezés, 
fényképek, stb.) Megsemmisítésre azok a dolgok kerül
hetnek, amelyek jogszabály alapján megsemmisítés alá 
esnek, vagy amelyek sem a vizsgálat, sem a terhelt szá
mára értéket nem jelentenek és megsemmisítésükhöz a 
terhelt hozzájárul. (12. sz. minta.)
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Külön jegyzőkönyvben kell nyilvántartani azokat a lefog 
lalt tárgyakat, amelyeket terjedelmüknél fogva, vagy más 
fontos ok miatt a helyszínen (pl, közületeknél, termelő
üzemnél) kellett hagyni. A jegyzőkönyvben fel kell tün
tetni, hogy az ilyen tárgyi bizonyítékok hol találhatók. 
Indokolt esetben fényképf elvételt kell róluk készíteni 
és a vizsgálati iratokhoz csatolni.

A tanúkihallgatás

34. Tanúként azt kell kihallgatni, akinek az ügyről a terhelt 
körülményeiről, továbbá az ügyben jelentős egyéb té
nyekről közvetlen észleleten alapuló tudomása van. [Bp. 
54. § (1) bek.]
Tanúként kihallgatható az is, — szemtanú hiányában, 
vagy annak vallomása ellenőrzéseként — aki nem közvet
lenül, hanem másoktól szerzett tudomást a bűncselek
ménnyel összefüggő körülményekről.
A tanút kihallgatása előtt priorálni kell annak megálla
pítása végett, hogy saját személyében nem áll-e opera
tív feldolgozás alatt, vagy nem tagja-e az ügynöki háló
zatnak. Ez esetekben csak akkor hallgatható ki tanúként, 
ha az illetékes operatív hálózati szerv ezzel egyétért és 
ha a tanútól egyébként elfogulatlan vallomás várható.
A tanú kihallgatása rendszerint az eljáró szerv hivatalos 
helyiségében történik. Kivételes esetekben a tanú munka
helyén, vagy lakásán is kihallgatható.

Az írásban, vagy szóban megidézett tanú a törvény értel
mében köteles a kihallgatáson megjelenni, és vallomást 
tenni. Az igazolatlanul távolmaradó tanú elővezetése iránt 
intézkedni kell. Fegyveres testület tagját parancsnoka út
ján kell tanúként megidézni. A fegyveres testület tagja 
közvetlenül csak akkor idézhető meg, ha a megidézettnek 
az idéző hatóság székhelyén nincs előljárója. Előljáróját
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azonban ilyen esetben is egyidejűleg értesíteni kell. (Bp. 
72. §.)

Nem lehet tanúként kihallgatni:

— a terhelt védőjét arról, amit a terhelt vele mint védő
jével közölt,

— azt, akitől testi, vagy szellemi fogyatkozása folytán 
helyes vallomás nem várható,

— azt, aki a  hozzá intézett kérdésre, valamely állami 
vagy hivatali titkot kellene, hogy feltárjon, kivéve, 
ha a titoktartás alól felmentést kapott. (Bp. 55., 56. §)

A tanúvallomást megtagadhatja:

— a terhelt hozzátartozója, (Btá. 29. §.)
— az aki magát, vagy hozzátartozóját bűncselekmény el

követésével vádolná,
— olyan személy, aki hivatásánál fogva titoktartásra kö

teles (ügyvéd, orvos, bába, stb.) kivéve, ha az érde
kelt e kötelesség alól felmentette.

A tanúkat egymás távollétében, egyenként kell kihall
gatni. A kihallgatás megkezdése előtt a tanút figyelmez
tetni kell a hamis tanúzás következményeire. [Bp. 109. § 
(2) bek.] Amennyiben a tanú a vallomást megtagadhatja, 
mint a terhelt hozzátartozója, vagy hivatásánál fogva ti
toktartásra kötelezett személy, erre kihallgatása előtt fi
gyelmeztetni kell. [Bp. 57. § (1) bek. a) és c) pont.] A ta
núhoz intézett figyelmeztetés megtörténtét, valamint a 
tanú nyilatkozatát minden esetben jegyzőkönyvbe kell 
foglalni. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 67.) (13. sz minta,)

A kihallgatás kezdetén a tanútól személyi adatain kívül 
meg kell kérdezni azt is, hogy szenvedett-e kárt a bűncse-
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lekmény következtében és hogy ezért, vagy más okból 
nem érzi-e magát elfogultnak. [Bp. 109. § (3) bek.]

A tanút részletesen ki kell hallgatni és tisztázni kell azt 
is, hogy az általa előadottakról miként szerzett tudomást.
A tanú részletes kihallgatása azzal a felszólítással kez
dődik, hogy összefüggően mondjon el mindent, amit az 
ügyben tud. A vizsgáló a tanúhoz egyes tények tisztázása 
végett kérdéseket intézhet.
A tanúkihallgatásról általában jegyzőkönyvet kell fel
venni kérdés-felelet formájában. A jegyzőkönyvet a tanú 
előtt fel kell olvasni, meg kell kérdezni tőle, hogy helye
sen van-e felvéve, tud-e még valamit előadni. Ezeket a 
jegyzőkönyvben aláírás előtt fel kell tüntetni.
Ha a tanú magyarul nem beszél, illetőleg süket, vagy 
néma, tolmácsot kell alkalmazni.
A tanút őrizetbevenni, vagy előzetes letartóztatásba he
lyezni — amennyiben kihallgatása során, vagy a vizsgá
lat folyamán egyébként felmerült adatok alapján bűncse
lekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható — csak az 
erre vonatkozó törvényes rendelkezések alapján [Bp. 86. 
§ (1) bek. és 97. §] lehet.
A tanúnak igénye van megjelenésével szükségképpen fel
merülő költségek megtérítésére. Erre a tanút kihallgatá
sának befejezésekor figyelmeztetni kell.
Állami alkalmazásban álló személyek — tanúkihallgatá
suk esetén — napidíjra igényt nem tarthatnak.

A nem állami alkalmazásban álló személyek részére a ha
tóság által megállapított tanúdíjat, más községből történt 
megidézés esetén — alkalmazástól függetlenül — a köz
lekedési szervtől kapott utazási jegy felmutatásával iga
zolt utiköltséget, a kihallgató hatóság nyomban kifizeti. 
[Bp. 64 § (1) bek. és (2) bek. és 10/1954. I. M. rendelet.]
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A felismerés
35. A felismerő kihallgatás a tanúkihallgatás sajátos formája. 

Felismerő kihallgatást kell foganatosítani személyazonos
ság megállapítása végett, vagy vallomás ellenőrzése cél
jából.

A felismerő kihallgatást a terhelt fényképének, vagy sze
mélyleírásának, vagy magának a terheltnek a felismerő 
részére való megmutatásával kell végrehajtani olymódon, 
hogy egyszerre több személy fényképét, vagy több sze
mélyt kell bemutatni.
A felismerő jegyzőkönyvileg nyilatkozik arról, hogy mi
kor, hol és milyen körülmények között ismerte meg az ál
tala felismert személyt, mit tud annak bűnös tevékenysé
géről. (14. sz. minta.)

A felismerés bűntárgy azonosítása végett is alkalmazható. 

A szemle

36. Szemlének van helye, ha lényeges körülmény megállapí
tásához, vagy felderítéséhez személy, tárgy, tény, vagy 
helyszín közvetlen megfigyelése, illetőleg megvizsgálása 
szükséges. [Bp. 65. § (1) bek.]
Szemle tárgyát képezheti munkafolyamat megfigyelése is. 
A szemlét a vizsgáló határozattal rendeli el. (15. számú 
minta.)

Halottszemlét és boncolást csak az illetékes ügyész ren
delhet el és foganatosíthat. Ha ennek szükségessége fel
merül, a vizsgáló forduljon az ügyészhez.
Ha a vizsgáló tudomást szerez arról, hogy valaki a vizs
gálat lefolytatásához szükséges tárgyat tart birtokában, 
jogában áll az ilyen tárgy birtokosát felszólítani arra, 
hogy a tárgyat szemle céljára bocsássa rendelkezésre. Ha 
a felhívott a felszólításnak nem tesz eleget, a ki nem szol-
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gáltatott dolgot házkutatással, vagy személymotozással is 
meg lehet szerezni. [Bp. 120. § (3) bek.]
A helyszíni szemle célja felkutatni, összegyűjteni és ren
dezni azokat az adatokat, amelyek felvilágosítást, vagy 
támpontot adhatnak az elkövetett bűncselekmény tényére, 
helyére, idejére, okára, az elkövetés módjára és körül
ményeire, valamint a tettes személyére vonatkozóan.

A helyszíni szemle lehetőséget ad az összes hátrahagyott 
nyomok rögzítésére, bűnjelek, tárgyi bizonyítékok meg
találására és olyan feltevések kidolgozására, melyek alap
ján a tettes személye kideríthető.

A helyszíni szemlét hatósági tanúk jelenlétében kell le
folytatni. A helyszínt őrizni kell. Gondoskodni kell a bi
zonyítékok, nyomok épségben tartásáról. Tanúk kikérde
zése útján meg kell állapítani, milyen változások történ
tek a helyszínen az őrzés megszervezéséig (pl. tárgyak 
elmozdítása, stb.) és a lehetőség szerint rögzíteni kell a 
bűntett színhelyének eredeti helyzetét.

A helyszíni szemle lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell ké
szíteni.

A szakértő
37. Ha a vizsgálat folyamán jelentős tények, vagy egyéb kö

rülmények megállapításához, vagy megítéléséhez külön
leges szakismeret szükséges, szakértőt vagy szakértőket 
kell igénybe venni.

A szakértőként kirendelt vagy megidézett személy köte
les a vizsgálati szervnél megjelenni és ott szakvéleményt 
nyilvánítani. Szakértőként általában igazságügyi szakér
tőket kell alkalmazni. Kivételesen fontos ügyben szak
értői vélemény nyilvánítása végett állami szervet (inté
zetet, intézményt, vállalatot, stb.) is meg lehet keresni.
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Igazságügyi szakértő helyett mást csak akkor lehet szak
értőként alkalmazni, ha igazságügyi szakértő a vonatkozó 
szakkérdésben nincsen, vagy ha az igazságügyi szakértő
vel szemben valamilyen kizáró ok áll fenn.

Szakértőként nem járhat el az ügyben érdekelt, vagy 
olyan személy, akitől elfogulatlan szakértői vélemény nem 
várható. (Bp. 59. §.)

Az igazságügyi szakértők a megyei (fővárosi) bíróság, a 
járásbíróság, illetőleg a városi bíróság mellett működnek

Az igazságügyi szakértő működéséért, esetenként meg
állapított munkadíjra és költségmegtérítésre tarthat 
igényt. A szakértő díját a vizsgálati szerv állapítja meg. 
(8/1954. I. M. és 9/1954. I. M. r.)

Ha a bűnügyben a bizalmas nyomozás időszakában szak
értőt vettek igénybe, a vizsgálat során is meg kell hall
gatni a szakértőt arra, hogy a szakvéleményben szereplő 
adatokat milyen módon állapította meg, vagy a szakvéle
mény adását meg kell ismételtetni, abból a célból, hogy a 
szakértői vélemény bizonyító erejű legyen.

Szakértő alkalmazásáról az ügyben külön írásbeli hatá
rozatot kell hozni. E határozatban fel kell tüntetni azokat 
a kérdéseket, amelyeket a szakértői vélemény alapján 
szükséges tisztázni. E határozatot jegyzőkönyvileg kö
zölni kell a terhelttel azzal a figyelmeztetéssel, hogy jo
gában áll megjegyzéseket tenni mind a szakértő szemé
lyére, mind pedig azokra a kérdésekre vonatkozóan, me
lyeket a szakértő elé tárunk, véleményezés végett. Joga 
van a terheltnek javaslatokat tenni újabb kérdések fel
vetésére, vagy kérheti a határozatban szereplő kérdések 
kiegészítését. A kirendelt szakértő mellett az általa meg
jelölt más szakértő meghallgatását is kérheti. [Bp. 114. 
§ (1) bek.] (16. sz. minta.)
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A terhelt megjegyzéseit a szakértő kirendelésével kap
csolatban, valamint azt is, ha nincsenek megjegyzései, 
jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet a terhelt és a vizs
gáló írnak alá. Ha a vizsgáló a terhelt javaslatát teljesít- 
hetetlennek, vagy szükségtelennek tartja, úgy arról írás 
beli határozatot hoz, melyet közölni kell a terhelttel. (17. 
sz. minta.) 
Az alkalmi szakértőt kirendelése előtt priorálni kell.
Ha az igazságügyi szakértőt a vizsgálati szervek előtti 
megjelenésében valamely körülmény akadályozza, köte
les ezt olyan időben jelenteni, hogy megfelelő helyette
séről gondoskodni lehessen.

A szakértő meghallgatása előtt a vizsgáló megállapítja 
személyazonosságát, továbbá azt, hogy a terhelttel mi
lyen viszonyban áll és ennek alapján a vizsgáló dönt a 
szakértő véleményadási jogosultságáról.
A nem állandó szakértőt jegyzőkönyvileg figyelmeztetni 
kell a hamis szakértői véleményadás következményeire. 
Ezután ismertetni kell a szakértő előtt azokat a kérdése
ket, amelyre vonatkozóan véleményt kell nyilvánítania. 
Nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell felvenni és vele alá
íratni. (18. sz. minta.) [Bp. 111. § (1) bek.]

A szakértő indokolt kérésére feltétlenül közölni kell 
vele mindazokat az adatokat, melyek szükségesek a szá
mára kitűzött feladat megoldásához. Ha a szakértő úgy 
találja, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok nem ele
gendőek szakértői vélemény nyilvánításához, kérheti ki
egészítő adatok beszerzését és rendelkezésre bocsátását. 
(Bp. 111., 112. §.)
A szakértő megállapításait és véleményét a vizsgáló ál
tal meghatározott határidőn belül írásban terjeszti elő.
Az igazságügyi szakértő írásbeli szakvéleményét hivata
los pecsétjével látja el.
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A szakértői véleményt ismertetni kell a terhelttel. A ter
helt megjegyzéseit jegyzőkönyvbe kell foglalni. A ter
helt észrevételeitől függően a szakértői véleményt ki le
het egészíttetni, esetleg más szakértőt kirendelni, vagy 
ha a terhelt kérése indokolatlan, azt elutasítani.
Ha adatok mutatnak arra, hogy a terhelt elmebetegség
ben, vagy öntudatzavarban szenvedett, vagy szenved, el
meállapotát két orvosszakértővel kell megvizsgáltatni. 
Ezek közül egyik igazságügyi elme-orvosszakértő, ennek 
hiányában elmegyógyász-szakorvos, a másik bírósági or
vos, igazságügyi orvosszakértő, illetőleg bírói (törvény- 
széki) orvosi képesítéssel rendelkező orvos legyen.
A szakértőknek a vizsgálat alapján véleményt kell nyil
vánítanak arról, hogy a terhelt elmebetegségben, vagy ön
tudatzavarban szenved, illetőleg a bűncselekmény elkö
vetésekor is abban szenvedett-e úgy, hogy e miatt képte
len volt cselekménye társadalmi veszélyességének felis
merésére, vagy az akaratának megfelelő magatartásra, 
illetőleg elmebetegsége, vagy öntudatzavara őt mindezek
ben korlátozta-e és milyen mértékben. A szakértőknek 
továbbá véleményt kell nyilvánítaniuk arról is, vajon a 
terhelt elmeállapotánál fogva feltehető-e, hogy újabb bűn
tettet követ el (közveszélyes állapot.)
Ha a szakértő véleménye szerint a terhelt elmeállapotá
nak hosszabb megfigyelése szükséges, őt az erre kijelölt 
intézetbe kell utalni. A beutalás iránt a vádirat benyúj
tásáig az ügyész, a vádirat benyújtása után pedig a bíró
ság rendelkezik. Előzetes letartóztatás esetében a beuta
lás az előzetes letartóztatás megszüntetéséig tarthat.
Ha a szakértői véleményt nem az igazságügyi szakértő 
adta és az hiányos, az igazságügyi szakértőt kell meghall
gatni.
Az ügyész elrendelheti a szakértői vélemény felülvizsgá
lását is.
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Nyomozási kísérlet
38. A nyomozási kísérlet a bizonyítékok ellenőrzésének 

módja, új bizonyítékok forrása. A nyomozási kísérlet so
rán a vizsgáló mesterségesen hoz létre bizonyos körülmé
nyeket és jelenségeket megfigyelés, tanulmányozás és an
nak ellenőrzése céljából, hogy azok valóságban megtör
téntek-e, vagy megtörténhettek-e.

A vizsgálati kísérletek céljuk szerint a következő cso
portokra oszthatók:
— Az ügyben szereplő bizonyítékok ellenőrzésére, (pl. 

a tanú vallomást tett arról, hogy egy bizonyos helyen 
tartózkodva segélykiáltásokat hallott, majd onnan 100 
méterre egy meggyilkolt embert talált. Mestersége
sen létrehozva az adott helyzetet megállapítható, 
hogy a tanú valóban hallhatta-e a kérdéses helyről a 
segélykiáltásokat).

— Az ügyben még nem szereplő körülmények megálla
pítására. (Pl. a terhelt vallomása szerint egyedül kö
vette el egy emlékmű ledöntését. Vizsgálati kísérlet 
útján lehetőség nyílik annak megállapítására, hogy 
egy ember testi ereje elegendő-e a cselekmény végre
hajtásához. Ilyen módon megállapítható, hogy a ter
helt egyedül követte-e el a bűncselekményt, vagy bűn
társai közreműködésével.)

— A terhelt és tanú vallomásaiban mutatkozó eltérések 
és ellentmondások kiküszöbölésére.

A nyomozási kísérlet eredményét jegyzőkönyvbe kell fog
lalni.

A terhelt kihallgatása

39. A terhelt személyes nyilatkozata bizonyítékot képez. 
A terhelt azonban vallomástételre nem kötelezhető. Nyi-
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latkozatának valódiságát a vizsgáló ellenőrzi, mert az el
lenőrizetlen vallomás önmagában elegendő bizonyítékot 
nem képez.
A terhelt személyes nyilatkozatának a vizsgálat szempont
jából kettős jelentősége van:
— A részletes és folyamatos kihallgatások eredménye

képpen jegyzőkönyvbe foglalt vallomások forrásai le
hetnek új bizonyítékoknak, addig nem ismert, új bűn- 
cselekmények feltárásának.

— A terhelt a személyes szóbeli, vagy írásbeli nyilat
kozatában szabadon előadhatja védekezését, mind
azokat a tényeket, amelyek az ellene felhozott gya
núokokat cáfolhatják, vagy más megvilágításba he
lyezhetik.

V. Fejezet

A TERHELT A VIZSGALAT FOLYAMÁN 

A terheltként való felelősségrevonás

40. Ha a nyomozó hatóság elegendő adattal rendelkezik an
nak megállapításához, hogy ki követte el a bűncselek
ményt, ennek a személynek terheltként való felelősségre- 
vonásáról indokolt határozatot köteles hozni. [Bp. 91/B. 
§ (1) bek.]
A terheltkénti felelősségrevonás előtt a gyanúba vett sze
mélyt kihallgatni, vele szemben kényszerintézkedést fo
ganatosítani általában nem lehet. E tilalom alól kivételt 
képeznek a Bp. 86. § (2) bekezdésében foglalt halasztha
tatlan nyomozási cselekmények. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 
23. második bekezdés.)
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A terheltként való felelősségrevonásnál figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a gyanúsított rendszerint ez alkalommal 
szerez tudomást az ellene folyamatba tett eljárásról, s így 
lehetősége nyílik a be nem szerzett bizonyítékok, adatok 
hozzáférhetetlenné tételére. Ezért a terheltként való fe
lelősségrevonásról lehetőleg csak akkor kell határo
zatot hozni, amikor a szükséges bizonyítékok biztosí
tása már megtörtént. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 23. harma
dik bekezdés.)

A terheltként való felelősségrevonás határozatba foglalá
sát illetően az alábbiak szerint kell eljárni:

— Ha a terhelt előzetes letartóztatását anélkül rendelték 
el, hogy jegyzőkönyvi kihallgatása megtörtént volna 
a terheltkénti felelősségrevonásról szóló határozatot 
az előzetes letartóztatásról szóló határozatba kell be
lefoglalni úgy, hogy annak első részét a terheltkénti 
felelősségrevonásról szóló határozat képezze. Az elő
zetes letartóztatásnak a terhelt előtt való kihirdeté
sekor a terheltkénti felelősségrevonásról szóló hatá
rozatot vele külön alá kell íratni. (Utalás 8/1958. 
Legf. Ü. sz. u. 24. második bekezdés.) (19. sz. minta,)

— A még szabadonlévő terhelt terheltkénti felelősségre- 
vonásáról szóló határozatot a terhelt első kihallgatá
sáról felvett jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyző
könyvnek a személyi adatokra vonatkozó rovatai ki
töltése után. Az így elkészített határozatban nem kell 
megismételni a személyi adatokat. A határozatban 
össze kell foglalni a rövid tényállást és az elkövetett 
cselekmény törvényi minősítését meg kell jelölni. 
(8/1958. Legf. Ü. sz. u. 24. első bekezdés.) (20. sz. 
minta.)

— Ha a terhelt őrizetbevételét jegyzőkönyvi kihallga
tása előtt rendelték el, akár írásbeli határozattal, akár
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anélkül, mint halaszthatatlan nyomozati cselekményt, 
[Bp. 86. § (2) bek.] — a terheltkénti felelősségrevo- 
násról szóló határozatot a terhelt első kihallgatásá
ról felvett jegyzőkönyvbe kell foglalni a fenti módon.

Megjegyzés

A terheltként való felelősségrevonás a terhelt védelem
hez való jogának biztosítéka. A határozatba való foglalás 
módját és a kihirdetés lebonyolítását azonban úgy kell 
előkészíteni, hogy a vizsgálat eredményességét sem a ter
helttel közölt rövid tényállás, sem a kihirdetés időpontja 
ne veszélyeztethesse. Ezért főbenjáró bűntettek miatt indí
tott nyomozás során a vizsgáló és a felügyeletet gyakorló 
ügyész közösen döntsék el, hogy a terheltkénti felelős- 
ségrevonásról szóló határozatban milyen mértékben szere
pelhetnek az alapos gyanú tárgyát képező tények anélkül, 
hogy veszélyeztetnék a nyomozás eredményét. Ehhez fi
gyelembe vehető gyakorlati megoldások:
— A hűtlenséggel gyanúsított terhelteknél az előzetes 

letartóztatás elrendeléséről szól határozatba a terhelt
kénti felelősségrevonásról szóló határozatot, azon be
lül a gyanúsítás tárgyát képező rövid tényállást csak 
abban az esetben kell szerepeltetni, ha a terheltet til
tott határátlépés közben, vagy azt követő rövid időn 
belül fogták el. Ebben az esetben szövegesen szere
pelhet a határátlépés helye és ideje, az elfogás ténye, 
és a személymotozáskor megtalált bűnjelek leírása 
Ennek alapján tiltott határátlépéssel és kémkedéssel 
alaposan gyanúsítható és ezért terheltkénti felelős- 
ségrevonása elrendelhető. Ha azonban a személymo
tozáskor nem találtak olyan bűnjelet, amelyből a 
kémkedési bűntettre következtetni lehet, a letartóz- 
tatási határozatban csak tiltott határátlépés miatt kell 
a terheltkénti felelősségrevonást elrendelni.
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Ha a kémkedéssel alaposan gyanúsítható terheltet ma
gyarországi lakó, vagy tartózkodási helyéről vették 
őrizetbe, vagy helyezték előzetes letartóztatásba, a le
tartóztatásról szóló határozat csak a hűtlenség bűn
tettének megjelölését, törvényi minősítését tartal
mazza, a birtokunkban lévő adatok és bizonyítékok 
azonban szövegesen nem szerepelhetnek. Az első ki
hallgatás folyamán azt kell a terhelttel közölni, hogy 
hűtlenséggel (kémkedéssel) gyanúsítjuk. Amennyiben 
a vizsgálat eredményességének veszélyeztetése nél
kül egy-két tény is közölhető, pl.: hogy az amerikai 
követség részére folyamatosan, beszervezés alapján, 
ellenszolgáltatás fejében, stb. folytatott hírszerzést, e 
tények rövid szöveges általánosításával a terhelt
kénti felelősségrevonást jegyzőkönyvileg határozatba 
kell foglalni. Ha azonban az első kihallgatás folyamán 
a hűtlenség megjelölésén kívül egyéb tények közlése 
nem célszerű, és egy-két részletes kihallgatás szük
séges, a terheltként való felelősségrevonásról szóló 
határozatot csak ez után kell meghozni, a kihallgatási 
jegyzőkönyvbe foglalni és a terhelt előtt ismertetni. 
Figyelemmel kell lenni arra is, hogy amennyiben nem 
kellően megalapozott, vagy ellenőrzött adatok alap
ján vonjuk a terheltet felelősségre meghatározott 
bűncselekmény miatt, a kihirdetésnek ez a módja tör
vénysértő.
Az államrend elleni szervezkedéssel gyanúsított ter
heltként való felelősségrevonása általában nem aggá
lyos. Itt is figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy 
a terhelt idő előtt ne szerezhessen tudomást a nyo
mozó hatóságok birtokában lévő adatokról és bizo
nyítékokról.
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A terheltkénti felelősségrevonásról szóló határozat kihir
detésével egyidejűleg a terhelt gyakorolhatja a védelem
hez való jogait. A határozatot a terhelt előtt fel kell ol
vasni, szükség esetén meg kell magyarázni, majd a Bp. 
136. § (1) bekezdésére figyelemmel, panaszjogára és vé
dőválasztási jogára őt ki kell oktatni. A terheltnek a fenti 
figyelmeztetések után adott válaszát a jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell és ezt a részt vele külön alá kell íratni.

A terheltnek nyilatkoznia kell arra nézve, hogy a terhelt
kénti felelősségrevonásról szóló határozatot megértette-e, 
azt tudomásul veszi-e, az ellen él-e panasszal, védő kiren
delését kéri-e? A terheltkénti felelősségrevonásról szóló 
határozat aláírásának megtagadása önmagában — egyéb 
erre irányuló vagy utaló nyilatkozat nélkül — panasz
nak nem tekinthető. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 25.)
Amennyiben a további nyomozás során újabb bűncselek
mény elkövetésére merül fel adat, az új bűncselekményre 
vonatkozólag újabb terheltkénti felelősségrevonásról 
szóló határozatot hozni nem kell. (8/1958. Legf. Ü. sz. 
u. 23. ötödik bek.)
Terheltnek a felelősségrevonásról szóló határozat ellen pa
naszjoga van. A panasznak azonban halasztó hatálya nincs. 
A kihallgatást akkor is foganatosítani kell, ha a terhelt 
panaszt jelent be, de ez esetben a nyomozási iratokat a 
panasz elbírálása végett haladéktalanul meg kell küldeni 
a felügyeletet gyakorló ügyésznek. Az iratok másolatban 
is megküldhetők. (Utalás 8/1958. Legf. Ü. sz. u. 27.)

A terhelt kihallgatásának főbb elvei
41. A terheltet az idézésre történt megjelenésekor, illetőleg 

elővezetésekor nyomban ki kell hallgatni.
A fogvalévő terheltet huszonnégy órán belül ki kell hall
gatni. Ezt a határidőt attól az időponttól kell számítani.
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amikor a terheltet a kihallgató hatóság elé állították. [Bp. 
92. § (2), (3) bek.]
A terhelteket egyenként kell kihallgatni és gondoskodni 
kell arról, hogy ne léphessenek egymással érintkezésbe. 
A terhelt kihallgatásánál a kihallgató hatósági tagon 
és jegyzőkönyvvezetőn kívül más rendszerint nem lehet 
jelen. (Bp. 93. §.)

A vizsgáló különös gonddal és részletes terv alapján ké
szüljön fel a terhelt első kihallgatására, melynek a vizs
gálat eredményessége szempontjából komoly jelentősége 
van. A terheltet lehetőleg már az első kihallgatáson le 
kell leplezni anélkül, hogy a rendelkezésre álló összes 
tárgyi bizonyítékot felhasználjuk. Az első kihallgatást 
annak az elvnek a betartásával kell lefolytatni, hogy ke
vés tárgyi bizonyíték felhasználásával törekedjünk a ter
helt beismerésével való leleplezésére. A terhelttel szem
ben erőszak, vagy fenyegetés nem alkalmazható. Úgy
szintén tilos a terhelt javára szóló igéreteket tenni a be
ismerés megszerzése érdekében. A terhelt kihallgatá
sát oly módon kell lefolytatni, hogy érezze az eljárás tör
vényességét, a vizsgálati szervek erejét és a maga szá
mára egyedüli kedvező lehetőségnek tartsa a bűncselek
ményeinek őszinte feltárását. A terhelt tagadása esetén 
sem szabad azonban megtorló intézkedéseket alkalmazni. 
A vizsgáló harcossága, ébersége, szilárdsága, leleményes
sége, találékonysága a kihallgatás eredményességének el
engedhetetlen követelménye.
Az első kihallgatáson törekedni kell annak megállapítá
sára, hogy a terhelt, vagy bűntársai milyen bűncselekmé
nyeket készítettek elő, azokat ki és mikor szándékozik 
végrehajtani. A kihallgatással egyidejűleg a vizsgáló ha 
ladéktalanul tegyen intézkedéseket a bűnös tevékenység 
megakadályozására.

— 52 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 /9 /1960 /53



A kihallgatás kezdetén meg kell a terhelttől kérdezni ne
vét, születési idejét és helyét, lakóhelyét, foglalkozását, 
állampolgárságát, családi és kereseti, illetőleg vagyoni 
viszonyait, szüleinek nevét, továbbá hogy volt-e már bün
tetve és ha igen, mikor, hol és mi miatt. [Bp. 94. § (1) 
bekezdés.]
Részletesen tisztázni kell a terhelt származását, illetve 
osztályhelyzetét is. Kétség esetén okirati bizonyítékokat 
kell beszerezni.
Fiatalkorú elleni büntető ügyben meg kell idézni lehető
leg a fiatalkorúval együtt és tanúként ki kell hallgatni 
a fiatalkorú gondozóját (szülő, törvényes képviselő, stb.) 
azoknak a körülményeknek a felderítése végett, amelyek 
a fiatalkorú egyéniségének, értelmi fejlettségének és élet
viszonyainak megismeréséhez szükségesek. Az ide vonat
kozó adatok közlésére a Bp. 57. §-ban meghatározott 
mentesség nem terjed ki. [1951. évi 34. tvr. 25. § (1) 
bek.] (002/1959. Legf. Ü. sz. u. 3. o.)
A fiatalkorú terhelt kihallgatásán azonban gondozója nem 
lehet jelen.
A fiatalkorú terhelt születési anyakönyvi kivonatát és is
kolai bizonyítványát be kell szerezni.

Az állam és állami vállalat alkalmazásában álló személy 
által elkövetett bármely bűncselekmény miatt indult nyo
mozás esetén — az ilyen személy terheltkénti felelősség- 
re vonásáról hozott határozat elkészítése és a terhelt első 
kihallgatásának megtörténte után — ha az eljárás foly
tatása továbbra is szükségesnek mutatkozik, a terhelt köz
vetlen felettesét (felettes szervét, munkáltatóját) a nyo
mozó hatóság a nyomozás megindulásáról haladéktalanul 
írásban köteles értesíteni. [Bp. 92. § (4) bek.]
Az értesítésnek az eljáró hatóság megjelölését, az ügy 
számát, a terhelt nevét és a legszükségesebb személyi
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adatait, (szül. hely, év. anyja neve, lakóhelye) alkalmazási 
helyét, és beosztását, valamint ellene a nyomozás megin
dításának tényét és a tényállás ismertetése nélkül az elkö
vetett bűncselekmény megjelölését kell tartalmaznia. 
Az értesítést a vizsgáló illetékes vezetője írja alá. Az ér
tesítést a kézbesítésre vonatkozó általános szabályok sze
rint, de zártan és bizalmas jelzéssel kell megküldeni a 
munkáltató hivatal, szerv, vállalat vezetője részére, s 
azon jelezni kell, hogy csak a címzett sajátkezű felbon
tására kézbesíthető. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 32.)

Amennyiben a fenti értesítés írásban való közlése állam
titok megőrzését veszélyezteti, az értesítés-adásnak más 
módját kell választani. (Pl. a vizsgáló, vezetője engedé
lyével, szóban tájékoztatja a terhelt munkahelye szerint 
illetékes vezetőt, vagy a pártbizottság titkárát és erről 
hivatalos feljegyzést készít.)

Amennyiben a titoktartás alól felmentést nem kapott, nem 
szabad a terheltet olyan körülményre kihallgatni, amely 
államtitok, illetőleg a hivatali, vagy a szolgálati titok
tartás kötelessége alá esik. A titoktartás kötelezettsége 
alóli felmentés módjáról a 20/1952. (III. 23.) M. T. sz. 
rendelet intézkedik. [Bp. 94. § (3) bek.]
A fenti rendelkezés nem vonatkozik azoknak a terheltek
nek a kihallgatására, akiknek a bűncselekménye éppen 
abban merül ki, hogy megsértették a titoktartási kötele
zettséget. (Pl. hűtlenség, államtitoksértés esetében.)

A terheltet részletesen ki kell hallgatni és módot kell 
neki adni arra, hogy védekezését összefüggően előad
hassa. [Bp. 94. § (2) bek.]

A terhelt kihallgatásai során a vizsgáló határozott és vi
lágos kérdéseket tegyen fel. Ha a terhelt állítása valótlan, 
a vizsgáló leplezze le, tárja fel a valóság és az állítás kö
zötti ellentétet. A terheltet az általa elkövetett bűncse-
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lekményén kívül ki kell hallgatni bűntársaira, bűnös kap
csolataira és az általuk elkövetett bűncselekményekre vo
natkozóan is.

A vizsgáló addig, amíg egy kérdéscsoportot teljesen nem 
tisztázott és az adatokat nem ellenőrizte, új kérdéscso
portra vonatkozóan kihallgatást lehetőleg ne kezdjen el. 
Nem szabad megelégedni a terhelt egyszerű beismerésé
vel, hanem beismerés esetében is részletesen ki kell hall
gatni a bűncselekmény körülményeire. (Valóban követ- 
tek-e el bűncselekményt, milyen bűncselekményt, ki kö
vette el, mikor, hol, milyen eszközök felhasználásával, 
egyedül, vagy csoportosan, volt-e felbújtó, vagy elősegí
tette-e valaki a bűncselekmény elkövetését, mi volt az el
követés indító oka és célja, milyen körülmények könnyí
tették meg annak elkövetését, stb.)

A fontosabb kihallgatás előtt a vizsgáló készítsen tervet. 
A kihallgatási tervet a vizsgálati terv részfeladatainak 
felbontása alapján állítsa össze. A kihallgatási terv alak
szerű előírásokhoz nincsen kötve. Abban rögzíteni kell, 
hogy milyen konkrét kérdéseket kell tisztázni, milyen bi
zonyítékokat, milyen ütemben és milyen módon kell fel
használni, hogyan lehet leplezni az ügyben foglalkoztatott 
ügynök személyét és szerepét, valamint más olyan körül
ményt, amelynek előzetes számbavétele jelentőséggel bír 
a vizsgálat eredményessége szempontjából. A kihallga
tási terv az ügy jellegétől függően több egymást követő 
feladatot is tartalmazhat, amely egy kihallgatáson — 
esetleg — nem oldható meg. A kihallgatás folyamán fel
merülő új körülmények esetén a tervtől eltérő módon is 
lefolytatható a kihallgatás.

A tárgyi bizonyítékokat, okiratokat a kihallgatások fo
lyamán az ügy jellegétől függően általában fokozatosan 
kell felhasználni.
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A titkos úton szerzett bizonyítékokat, hálózati anyagokat 
a kihallgatás során csak úgy szabad felhasználni, hogy 
azok megszerzésének módja a terhelt előtt leplezett ma
radjon. (Pl. titkos úton szerzett postai levelet a terhelt elé 
csak akkor szabad tárni, ha az ügyész annak lefoglalását 
elrendelte és a megszerzés módja nem válik ismeretessé.) 
A bizonyítékok felhasználását és a terheltnek a felhasz
nált bizonyítékokra vonatkozó vallomását a kihallgatáson 
készült jegyzőkönyvben pontosan rögzíteni kell.

Megjegyzés

Az a követelmény, hogy a terheltet részletesen kell ki
hallgatni, nem jelenti a kihallgatások megterhelését fe
lesleges kérdésekkel és feleletekkel, az ügyre nem tar
tozó részletekkel. A kihallgatások célratörő jellege meg
kívánja az egyes bűncselekmény-kategóriák kivizsgálási 
sajátosságainak rögzítését:

— Kémügyekben a kihallgatásokon tisztázni kell a be
szervezés módját és körülményeit, az ügynöki kikép
zés és oktatás módszereit. Feltétlenül részletezni kell, 
hogy az ügynök milyen feladatokat kapott. (Pl. kém
kedésre, terrorcselekmény előkészítésére, diverziós 
cselekmény megszervezésére, stb.) Külföldi illegális 
úton beküldött imperialista ügynökök esetében tisz
tázni kell a beküldés helyét, idejét, módját, körül
ményeit. Fel kell deríteni a határkaput (behatolási 
csatorna). Ki kell hallgatni az ügynököt az általa is
mert kémiskolákra, azok előadóira, az oktatás anya 
gára és módszereire és ezzel kapcsolatos egyéb kér
désekre vonatkozóan is.

¥

Fel kell deríteni az ügynök és a megbízói között a 
kapcsolattartás formáját és módszereit is. Feltétlenül 
ellenőrizendő a beküldött ügynök személyazonossága.

-  56 —

ABTL - 4.2. - 10 - 21 /9 /1960 /57



A személyazonosság megállapításához különböző 
módszereket használunk fel. (Pl. elítéltek, letartóz
tatottak kihallgatása, felismerési jegyzőkönyv, tanú- 
kihallgatások, stb.) A személyazonosság megállapí
tása során alkalmazott intézkedések megtételénél fo
kozott gondot kell fordítani a titkosság megőrzésére. 
(Pl. nem lehet igénybe venni a beküldött ügynök kap
csolatát az ügynök felismerése, személyazonosság el
lenőrzése céljából, ha az maga is gyanúsítható kém- 
tevékenységgel.)
Állam elleni szervezkedések vizsgálatánál fel kell de
ríteni a szervezkedés felső kapcsolatát, külföldi ösz- 
szeköttetéseit., az ellenséges behatolási csatornát. 
Meg kell állapítani, hogy mi volt a szervezkedés 
célja, valamint azt, hogy a szervezkedés tagjai ellen
séges aknamunkájuk végrehajtása során milyen mód
szereket alkalmaztak.
Fel kell deríteni a szervezkedés szervezeti felépíté
sét, a tagok beszervezésének módszerét, milyen 
anyagi bázissal rendelkeztek, milyen konkrét tevé
kenységet fejtettek ki és milyen cselekményeket ké
szítettek elő. Tisztázni kell azt is, hogy milyen körből 
származott a szervezkedés tagállománya.
A vizsgálat befejező szakaszában a politikai felderítő 
szervek munkájának elősegítése érdekében, az elhá
rító és hírszerző szerveink által kidolgozott kérdés- 
csoportok alapján a terheltet ki kell hallgatni az ál
tala ismert ellenséges körre vonatkozóan.
A kártevés és szabotázs ügyek vizsgálata során meg 
kell állapítani az elkövetők ellenséges, kártevő cél
zatát. Részletesen meg kell állapítani a cselekmény 
elkövetési módját, hogy a termelésben haladéktalanul 
meg tudják tenni a szükséges megelőző intézkedése
ket. A terhelt vallomásának minden részét műszaki
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ellenőrzés alá kell vonni. (Pl. a terhelt vallotta, hogy 
milyen módszerekkel okozott rövidzárlatot és tüzet. 
— műszaki vonalon ellenőrizni kell, hogy az általa 
előadott módon valóban elkövethető volt-e a cselek
mény.)

— Gyilkosság (terror) és diverziós bűncselekmények 
vizsgálatánál a terhelt kihallgatását azzal a kérdéssel 
kell kezdeni, hogy milyen módszerekkel történt a ter
ror, vagy a diverzió előkészítése, ki, hol, milyen esz
közök segítségével, milyen módon és milyen céllal 
szándékozik a terrorcselekményt, vagy diverziót el
követni. Egyidejűleg intézkedéseket kell tenni a ter
vezett bűncselekmény megakadályozására.

A jegyzőkönyv
42. A vizsgáló a terhelt vallomásáról a kihallgatás folyam in 

minden esetben készítsen jegyzőkönyvet kérdés-felelet 
formájában. A kihallgatásról akkor is jegyzőkönyvet kell 
készíteni, ha a terhelt teljes tagadásban van.
A terheltnek módot kell adni arra is, hogy védekezését 
összefüggően (kérdés-feleit nélkül) előadhassa. [Bp. 94. 
§ (2) bek.]
A terhelt vallomásáról a jegyzőkönyvet tárgyilagosan és 
részletesen kell felvenni. Arra kell törekedni, hogy a 
jegyzőkönyvben lerögzített vallomás támpontot nyújtson 
annak ellenőrzésére és további bizonyítékok beszerzésére.

A terhelt kérésére a vizsgáló engedélyezheti, hogy vallo
mását sajátkezüleg leírja. [Utalás Bp. 96. § (2) bek.] 
Előre elkészített jegyzőkönyvet a terhelttel aláíratni nem 
szabad.
A jegyzőkönyvek felvételénél figyelembe veendő elvek:
— a vizsgáló felelős a jegyzőkönyv tartalmának valódi

ságáért és hitelességéért,

-  58 -

ABTL - 4.2. - 10 - 21 /9 /1960 /59



a jegyzőkönyvek a vallomást élethűen tükrözzék, ha 
valamely kifejezés pontos szövege jelentős, azt fel
tétlenül szószerint kell jegyzőkönyvbe foglalni,
ha a terhelt a kérdésekre adott válaszokon kívül 
egyéb tényeket is elő kíván adni ügyével kapcsolat
ban, erre lehetőségeket kell adni és vallomását jegy
zőkönyvbe kell foglalni. (Pl. javára szóló körülmé
nyek megemlítése, védekezés, stb.) A terhelt a jegy
zőkönyvet annak elolvasása után ívenként aláírja, alá
írás előtt kérheti a jegyzőkönyv kiegészítését, vagy 
helyesbítését,
ha a terhelt a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, ezt 

a körülményt a megtagadás okának megjelölésével 
jegyzőkönyv formájában írásba kell foglalni. Ilyen 
esetekben az aláírás megtagadásának okát az ügyész, 
vagy más vizsgálók jelenlétében kell tisztázni, akik 
a jegyzőkönyvet ugyancsak aláírják,
a jegyzőkönyvet a vizsgáló és a terhelt írják alá, ha 
tolmács is részt vett a kihallgatáson, vele is alá kell 
íratni,
ha a vizsgáló, vagy a terhelt a felvett jegyzőkönyv 
szövegen utólag változtatni kíván, a javítást, vagy he
lyesbítést hitelesítetni kell,
kézírással felvett jegyzőkönyvekről gépírásos pél
dány is készül, amelyet a terhelttel alá kell íratni, 
annak biztosítása mellett, hogy a gépelt jegyzőkönyv 
szövegét a kézzel írt jegyzőkönyv szövegével ösz- 
szehasonlíthassa,

a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a kihallgatás kez
detének és befejezésének időpontját, a kihallgatás 
sorszámát,

a jegyzőkönyvek elkészítésénél is az ügykezelés sza
bályai szerint kell eljárni (iktatás, titkosság, stb.),
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— fontosabb kihallgatások hangszalagra való rögzítése 
megengedett.

A nyomozást befejező határozat meghozatala előtt a ter
helt kihallgatásáról összefoglaló jegyzőkönyvet kell fel
venni. A kihallgatás folyamán összegezni kell korábbi 
kihallgatások anyagából a bizonyító eljárás szempontjá
ból lényeges tényeket és körülményeket, illetve a bűn- 
cselekményt bizonyító adatokat.

Ellenőrző módszerek alkalmazása

43. A vizsgálati munka folyamán a tárgyilagosság és az ob
jektív igazság kiderítésének követelménye szükségessé 
teszi az ellenőrzési módszerek széleskörű, változatos al
kalmazását. Az ellenőrzés módszereinek kiválasztása és 
alkalmazása a törvényes lehetőségektől, a vizsgált ügy 
körülményeitől függ. Az ellenőrzés főbb elvei:

— a vizsgálat adatainak ellenőrzéséért a vizsgáló a fe
lelős,

— az ellenőrzési intézkedések végrehajthatók más ope
ratív szervek, más hatóságok megkeresése útján,

— a nyomozás elrendelésétől kezdve folyamatosan kell 
az ellenőrző intézkedéseket végrehajtani,

— a terhelt nyilatkozata beismerés esetén sem fogadható 
el az állított tények sokoldalú ellenőrzése nélkül,

— a tanúk vallomását is ellenőrizni kell.

A vizsgálati ellenőrzés gyakoribb módszerei:
— bizonyítékok felkutatása, bizonyító eszközök felhasz

nálása, (tárgyi bizonyítékok, okiratok, tanúkihallga
tás, felismerés, szemle, szakértő, nyomozási kísérlet, 
a terhelt kihallgatása),
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— titkos operatív módszerek alkalmazása, (technikai 
eszközök, ügynökség, környezettanulmány, figyelés, 
stb.),

— a vallomások tartalmának logikai mérlegelése, az el
lentmondások feltárása és tisztázása,

— szembesítés.
Ha a terheltek vallomásai egymással ellentétben állanak, 
az ellentét tisztázását szükség esetén szembesítéssel kell 
megkísérelni. [Bp. 95. § (1) bek.]
Ha a tanú vallomása a terheltével vagy különböző tanúk 
vallomásai egymással ellentétben állanak, az ellentét tisz
tázását szükség esetén szembesítéssel kell megkísérelni. 
[Bp. 110. § (2) bek.]
A szembesítés az ellentétek tisztázásán kívül a már meg
tett nyilatkozat (kölcsönös beismerés, a tanú állításának 
a terhelt által való elismerése) megerősítésére is felhasz
nálható.
A szembesítésen két vizsgáló vesz részt.
A szembesítést terv alapján kell lefolytatni. Ha a szem
besítés célja a terhelt leleplezése, a leleplezőt a szembe
sítés előtt ismételten ki kell hallgatni azokra a tényekre, 
amelyekre a szembesítés folyamán újból szó kerül.
A szembesítés során tisztázni kell, hogy a szembesítendő 
felek ismerik-e egymást, honnan és mióta, valamint mi
lyen körülmények között ismerkedtek meg. Feltétlenül 
tisztázni kell, hogy nincs-e közöttük személyi ellentét.
A szembesítésen a kérdéseket a vizsgáló teszi fel, a szem
besítendő felek kérdéseket csak a vizsgálón keresztül te
hetnek fel egymásnak. Meg kell akadályozni, hogy a 
szembesítendők között összebeszélés, vagy jelváltás tör
ténhessék.
A szembesítés foganatosítható egy kérdésben, vagy több 
kérdésben attól függően, ahogy azt a vizsgálat érdeke
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megkívánja. Alkalmazható a szembesítés a terhelt, vagy 
tanú kihallgatása közben is.
A szembesítés folyamán jegyzőkönyvet kell készíteni 
kérdés-felelet formájában. A szembesítendő felek minden 
egyes hozzájuk intézett kérdésre adott választ aláírnak.
A jegyzőkönyvet a szembesítés résztvevői valamennyien 
aláírják. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a szembesí
tés kezdetének és befejezésének időpontját. (21. számú 
minta.)

Megjegyzés

A szembesítés után célszerű a terhelt szélesebb körű le
leplezése érdekében kihallgatásának azonnali folytatása. 
Módszertani anyagokkal való ellenőrzés.
Az ellenséges hírszerző szervekre, egyéb szervezetekre 
vonatkozó, megbízható módszertani anyagok alkalmazha
tók a terhelt, vagy a tanú egyes nyilatkozatainak ellen
őrzésére. Magukra az ellenséges szervezetekre vonatkozó, 
a vizsgált üggyel összefüggésben lévő módszertani ada
tokról szükség esetén hivatalos feljegyzés készíthető és 
az ügyben bizonyítékként felhasználható. (Pl. annak iga
zolása, hogy Nyugat-Németország X. városában a Géhlen 
szervezetnek kémiskolája van.)

VI. Fejezet
A VIZSGALATI MUNKA BEFEJEZÉSE 

A vizsgálat ideiglenes megszakítása

44. Ha a terhelt a vizsgálat folyamán kórházi kezelést igénylő 
tartós betegségbe esik, a vizsgáló erről hivatalos feljegy
zést készít, megjelölve a kórházba szállítás és az onnan
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való visszaérkezés időpontját. A bizonyítási eljárásnak 
egyébként a terhelt megbetegedése nem akadálya. A le
tartóztatott terhelt kórházi kezelésének idejét fogvatar- 
tási időnek kell tekinteni, feltéve, ha őrizet alatt kezelték.

A nyomozás megszüntetése
45. Az ügy bármely szakában meg kell szüntetni a nyomo

zást, ha:

— a terhelt cselekménye nem bűncselekmény,
— a büntetőtörvény szerint a büntethetőséget kizáró, 

vagy megszüntető körülmény áll fenn,
— a bűncselekmény miatt a terheltet már jogerősen el

ítélték, feltéve, ha az újabb nyomozást nem a perújí
tás érdekében rendelték el,

— a bűncselekmény elkövetését, vagy az elkövető kilé
tét a nyomozás során nem sikerült megállapítani és 
a további eljárástól sem lehet eredményt várni. (Bp. 
133. §.)

A nyomozás megszüntetéséhez, — ha a cselekményre a 
törvény egyévi szabadságvesztés-büntetésnél súlyosabb 
büntetést rendel — az ügyész jóváhagyása szükséges. 
[Bp. 134. § (1) bek.]

A nyomozást megszüntető határozatnak a következőket 
kell tartalmaznia:
— az eljáró hatóság megnevezését és az ügy számát,
— a bűntett és az elsőrendű terhelt nevének megjelölé

sével arra való utalást, hogy a megszüntető határozat 
milyen ügyben készült,

— a terhelt (terheltek) Bp. 94. § (1) bek. felsorolt sze
mélyi adatait,

— a nyomozás megszüntetésére vonatkozó és a Bp. 133. 
§ (1) bek. megfelelő pontjára alapított rendelkezést,
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— a nyomozás során foganatosított kényszerintézkedé
sekre (lefoglalás, záralávétel, előzetes letartóztatás) 
vonatkozó rendelkezéseket,

— a panaszjogra jogosultak ama figyelmeztetését, hogy 
a határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 
8 nap alatt a Bp. 136. §-a alapján panasszal élhetnek

— annak megjelölését, hogy mely gyanú alapján indult 
a terhelt (terheltek) ellen büntető eljárás,

— a nyomozás során megállapított tényállást,
— annak az oknak a megjelölését, amely a nyomozás 

megszüntetésének alapjául szolgált,
— a határozat szerkesztőjének és a jóváhagyásra jogo

sultaknak (illetékes vezető és az ügyész) aláírását. 
(8/1958. Legf. Ü. sz. u. 78.) (22. sz. minta.)

Különös körültekintést igényel, ha a nyomozás megszün
tetése a Btá. 56. § alapján történik. Ez esetben a nyomo
zást megszüntető határozatnak tartalmaznia kell a nyomo
zás során megállapított tényállás mellett azt is, hogy a 
cselekményre vagy a terhelt személyi viszonyaira vonat
kozó milyen körülmények figyelembevételével szüntették 
meg a nyomozást. A terhelttel szemben kettős figyelmez
tetést kell alkalmazni:
— figyelmeztetni kell arra, hogy a határozat ellen pa

nasszal élhet,
— figyelmeztetni arra, hogy a jövőben tartózkodjék 

büntetőtörvénybe ütköző cselekmény elkövetésétől. 
(002/1959. Legf. Ü. sz. u. 4. o.)

A kihirdetés és a figyelmeztetés megtörténét a nyomozást 
megszüntető határozaton fel kell tüntetni és azt a terhelt
tel alá kell íratni.
Ha a nyomozást megszüntető határozatot a terhelt előtt 
kihirdették, a határozatot a terheltnek kézbesíteni nem
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kell, részére csupán értesítést kell kiadni arról, hogy az 
ellene indult nyomozást megszüntették. (8/1958. Legf. 
Ü. sz. u. 79.) (23. sz. minta.)

A nyomozás befejezése

46. A vizsgáló, ha a tényállást felderítette és a terhelt bű
nösségének megállapításához szükséges adatokat megsze
rezte, a nyomozás befejezéséről határozatot hoz.
(Bp. 135. §.)
A nyomozás befejezéséről szóló határozatnak tartalmaz
nia kell:
— a bűnügy megjelölését,
— röviden a megállapított tényállást, a bizonyítékokra 

utalást,
— a cselekmény törvényi minősítését,
— a nyomozás befejezetté nyilvánításának tényét,
— a vizsgáló aláírását, vezetőjének jóváhagyását. 

(002/1959. Legf. Ü. sz. u. 4. o.)

A határozatot a vizsgáló személyesen közli a terhelttel és 
ennek megtörténtét a határozaton a terhelt aláírásával 
igazolja. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 85.) (24. sz. minta.)

A határozat közlésével egyidejűleg a vizsgáló a terhelt 
elé tárja a nyomozás teljes anyagát (kivéve az operatív 
feldolgozás adatait). Figyelmezteti a terheltet, hogy a 
nyomozás anyagát megtekintheti, arra észrevételeket te
het, a nyomozás kiegészítését kérheti.
Ha a terhelt a nyomozás anyagának megtekintését biz
tosító jogával élni nem akar, figyelmeztetni kell őt arra, 
hogy magatartása az eljárás folytatását nem gátolja, vi
szont az eljárás e szakában való védekezési jogának érvé
nyesülésétől megfosztja magát.
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A terheltet nem szabad korlátozni a reá vonatkozó nyo
mozási anyag tanulmányozásában, sőt ha nehézséggel 
küzd, vagy az iratokban eligazodni nem tud, a vizsgáló 
köteles segítséget nyújtani neki, a reá vonatkozó bizo
nyítékokat megmutatni, írni-olvasni nem tudó terhelt ese
tében pedig a bizonyítékokat tartalmazó iratokat és ok
iratokat a terhelt előtt két hatósági tanú jelenlétében fel
olvasni.

A terhelt a nyomozás anyagából írásbeli feljegyzéseket 
készíthet, az iratokról másolatok készítését azonban nem 
szabad megengedni.

Ha a terhelt magyarul nem ért, a vizsgáló köteles ható
sági tolmácsot alkalmazni.

A nyomozás anyagának a terhelttel való ismertetésekor 
az eljáró vizsgáló köteles felügyelni arra, hogy a terhelt 
az ügyiratok betekintése során az iratok szövegében mó
dosítást, vagy hamisítást ne eszközöljön, egyes iratokat 
vagy bűnjeleket el ne tüntessen, a nyomozás anyagát, 
vagy annak egyes részeit meg ne rongálja. (8/1958. Legf. 
Ü. sz. u. 86.)

Ha az ügyben több terhelt van, a nyomozás anyagát min
den egyes terhelttel külön-külön kell ismertetni. (8/1958. 
Legf. Ü. sz. u. 88.)

A nyomozás anyagának megtekintése után a terhelt a 
nyomozás anyagára észrevételeket tehet, valamint véde
kezése érdekében indítványokat terjeszthet elő.

A megtett észrevételeket és indítványokat az eljáró vizs
gáló köteles egyenként és a nyomozás egész anyagával 
egybevetve, összefüggésükben tüzetesen megvizsgálni 
abból a szempontból, hogy azok — valóság esetén — 
mennyiben lényegesek a bűnügy érdemi elbírálása szem
pontjából. Ettől a mérlegeléstől függően a vizsgáló vagy
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kiegészíti a nyomozást és teljesíti a szükséges nyomozási 
cselekményeket, vagy a tett indítványokat indokolt írás
beli határozattal elutasítja.

A bizonyítási indítványt elutasító határozatot a terhelt 
előtt ki kell hirdetni, őt panaszjogára ki kell oktatni és 
a terhelt nyilatkozatát a határozatra rávezetve, azt a ter
helttel alá kell íratni.

Ha a terhelt az elutasító határozat ellen panaszt jelent 
be, az iratokat haladéktalanul be kell mutatni a felügye
letet gyakorló ügyésznek, aki a nyomozás anyagának 
azonnali felülvizsgálata után határoz a bizonyítási indít
vány elfogadása vagy elutasítása kérdésében.

A nyomozás anyagának a terhelt elé tárása után az ügy
höz újabb bizonyítási anyagot csatolni általában nem sza
bad. E tilalom alól kivételt képez az az eset, amikor a ter
helt észrevételeire, vagy indítványaira tekintettel a nyo
mozást kiegészítik, vagy egyéb módon jut újabb bizo
nyíték a nyomozó szerv tudomására. A kiegészített nyo
mozás anyagát ismét a terhelt elé kell tárni.

Ha a terhelt indítványaira kiegészített nyomozás más 
terheltek cselekvőségének megítélésére is kihatással 
van, a kiegészített nyomozás anyagát az érintett terhelt
társakkal is ismertetni kell. Az ismertetés alkalmával a 
terhelt (terhelt-társak) észrevételezési és indítványtételi 
joga újból megnyílik.

A nyomozás anyagának terhelt elé tárásáról és a terhelt 
észrevételezési és indítványtételi jogának gyakorlásáról 
jegyzőkönyvet kell felvenni.

A nyomozás anyagának ismertetéséről felvett jegyző
könyvet a terhelttel és a jelen volt egyéb személyekkel is 
alá kell íratni. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 9 0 — 94.)
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A vádirat

47. Ha a Politikai Nyomozó Főosztály vizsgálati szervei a 
nyomozást befejezték és a vádemelés indokolt, haladék
talanul vádiratot készítenek. A jelentősebb ügyek vád
iratát a vizsgáló a felügyeletet gyakorló ügyésszel közö
sen készíti el. A vádirat elkészítése után az ügy iratait 
az ügyésznek át kell adni. Az ügyésznek jogában áll a 
végleges vádiratot önállóan elkészíteni. (002/1959. Legf. 
Ü. sz. u. 2. o.)

Bonyolult, sokvádlottas ügyben a vádirat összeállítása
kor meg kell vizsgálni, hogy fennforognak-e az ügyek el
különítésének feltételei. (Bp. 36. §.) Amennyiben az el
különítés célszerű, a terhelteket csoportosítani kell asze
rint, hogy az ügynek főszemélyei vagy mellékszemélyei. 
Ennek megfelelően külön-külön kell a vádiratot elkészí
teni a főszemélyek és a mellékszemélyek ügyében. Az 
ilyen bonyolult ügyekben szereplő okirati és egyéb bizo
nyítékokat a vizsgáló külön dossziéba helyezze el, bizo
nyítékonként lássa el sorszámmal is, az összefoglaló 
jegyzőkönyvben pedig a sorszám feltüntetése mellett 
ismertesse el a terheltekkel. Ily módon is biztosítani kell 
a nyomozati anyag áttekinthetőségét.

A vádiratnak a Bp. 138. §-ban meghatározott tartalmi 
kellékeket a következő sorrendben kell tartalmaznia:
— a vádiratot készítő hatóság megnevezése, az ügy 

száma,

— a bűntett és az elsőrendű terhelt nevének megjelölé
sével arra való utalás, hogy a vádirat milyen ügyben 
készült,

— a terhelt (terheltek) részletes személyadatainak és an
nak megjelölése, hogy vele (velük) szemben milyen 
időtartamú kényszerintézkedést alkalmaztak,
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a terhelt (terheltek) ellen emelt vád, a bűncselekmé
nyek felsorolásával és azok törvényi minősítésével,
a vádemelés alapjául szolgáló tényállás leírása, a bi
zonyítékok ismertetésével, valamint a cselekmény tár
sadalmi veszélyességének megítéléséhez szükséges 
tárgyi és személyi körülmények megjelölése, — 
amennyiben terjedelmes, bonyolult a tényállás, az 
egyes cselekvőségek leírása után a vádiratban meg 
kell jelölni, hogy a leírt cselekvőség a terhelt ellen 
emelt vád melyik részét valósítja meg,
ha a bűncselekmény magánindítványra üldözendő, an
nak előadása, hogy a magánindítványt előterjesztet
ték,
a polgári jogi igény tekintetében tett ügyészi nyilat
kozat,
a nyomozás során lefoglalt bűnjelekre vonatkozó in
dítvány,
a büntető eljárás során felmerült bűnügyi költségek 
összegszerű megjelölése mellett a bűnügyi költségek 
viselése tekintetében tett indítvány,
kényszerintézkedések alkalmazására tett indítvány,
ha a terheltnek biztonsági őrizetbe helyezése szük
séges, az erre irányuló indítvány,
az ügyész nyilatkozata a tárgyaláson való részvételre,

a bíróság illetékességének és hatáskörének megjelö
lése,
vádirat keltezése és aláírása,
a tárgyalásra idézendők jegyzéke. (8/1958. Legf. Ü. 
sz. u. 96.) (30. sz. minta.)
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F Ü G G E L É K

A védő

Ha a terheltnek a bűnügyi iratoknál lévő meghatalmazással 
megbízott védője van, az a terhelt érdekében a nyomozás fo
lyamán is eljárhat. Ha a fogvalévő terhelt védői megbízást 
nem adott, ilyen megbízásról helyette a Bp. 51. § (1) bekez
désében megjelölt személyek gondoskodhatnak.
Az előzetes letartóztatásban lévő terhelt a nyomozás befeje
zése előtt védőjével ellenőrzés nélküli beszélgetést csak az 
esetben folytathat, ha az érintkezésnek ez a módja az eljárás 
sikerét nem veszélyezteti.
A nyomozást befejező határozat meghozatala után engedé
lyezhető, hogy a védő ellenőrzés nélkül beszélhessen véden
cével. Az engedélyezés joga az ügyészt illeti.

Amennyiben az eljárás sikerét nem veszélyezteti a védő ré
szére mindazokat a határozatokat kézbesíteni kell, amelyek
kel szemben a terhelt panasszal élhet, illetve indítványokat 
tehet. (002/1959. Legf. Ü. sz. u. 4. o.)
A védővel kapcsolatos mindennemű intézkedés a vizsgálati 
szerv vezetője és a felügyeletet gyakorló ügyész egyetértése 
alapján történik.

A bűnügyi költségek nyilvántartása a nyomozás során
A nyomozás során az állam által előlegezett bűnügyi eljárási 
költségek nyilvántartása és megtérítése érdekében:

— a nyomozó hatóságok minden egyes bűnügyben a nyo
mozást elrendelő határozat meghozatala, illetve kéz
hezvétele után nyomban költségjegyzéket fektetnek
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fel és azt a bűnügyi iratoknál a nyomozást elrendelő 
határozat előtti lapszám alatt befűzve kezelik,
a nyomozó hatóságok eljáró tagja és közegei a nyo
mozás során felmerült és az állam által előlegezett 
bűnügyi költségeket a költségjegyzékben külön tétel
szám alatt, az előlegezés időbeli sorrendjében beve
zetik és a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatokon 
(szakértői díjat megállapító határozat, tanú-díj -  
utalvány, utiszámla) a költségjegyzék vonatkozó té
telszámát feltüntetik,
a költségjegyzékbe be kell vezetni a nyomozás során 

a szakértők részére megállapított díjat, továbbá a bí
rósági orvosok által a nyomozás során végzett bon 
colás, az elmeállapot megvizsgálás megállapítandó 
díját mindazokban az esetekben, amikor a bírósági 
orvos díja és költségei — az eljárási szabályok értel
mében — magánfelet terhelnek, a tanúk részére a 
10/1954. (IX. 1.) M. T. sz. r. alapján megállapítandó 
és előlegezendő díjakat, továbbá a kiküldetésekkel 
kapcsolatban felszámított és előlegezett úti és élelme
zési költségeket,
a Bp. 123. §-a alapján elrendelt záralávétel foganato

sításával kapcsolatban felmerült költségekről a bíró
ság köteles a zár alá vételt elrendelő nyomozó ható
ságot értesíteni. A nyomozó hatóság a zár alá vétellel 
kapcsolatban felmerült költségeket költségjegyzékbe 
foglalja,

egyéb költségeket a büntető eljárás nyomozási szaká
ban költségjegyzőkbe felvenni nem szabad,
amennyiben az ügyben a vizsgálati szerv nyomozott, 
a fentiek szerint kiállított és az iratokhoz fűzött költ
ségjegyzéket a nyomozást befejező határozat megho
zatala után az iratokkal együtt az ügyésznek köteles
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megküldeni. Az ügyészség eljárása során felmerült 
további költségeket a vizsgálati szerv által felfektetett 
költségjegyzékbe folytatólagosan bevezeti és az ira
tokkal együtt a bírósághoz továbbítja,

— az ügyészség a bűnügyi költség összegszerű megjelö
lése mellett a nyomozás során felmerült bűnügyi költ
ség viselése tekintetében a vádiratban indítványt kö
teles tenni,

— ha a nyomozó hatóság a nyomozást megszüntette, az 
esetleg felmerült bűnügyi költségeket az állam viseli 
akkor is, ha a nyomozás megszüntetése a Btá. 56. §-a 
alapján történt. (8/1958. Legf. Ü. sz. u. 99.)

A vizsgálati iratok kezelése és rendezése
A nyilvántartó osztály a nyomozás elrendeléséről szól hatá
rozat megküldése ellenében a realizált vizsgálati ügyben dosz- 
sziét ad át a vizsgálónak.
A vizsgáló az ügyszámmal ellátott dossziéban köteles tartani 
a vizsgálat során keletkezett okiratokat.
A nyomozás végleges befejezését követően a vizsgáló rendezi 
a vizsgálat iratait, lapszámozva elhelyezi azokat a vizsgálat: 
dossziéban és azt bevarrja.
A dosszié az iratokat általában a következő sorrendben tartal
mazza:

— tárgymutató, névmutató,

— bűnügyi költségjegyzék,
— határozat a nyomozás elrendeléséről,
— határozat az előzetes letartóztatás elrendeléséről,

— daktiloszkópiai anyagok (fényképek, ujjlenyomatok),
— házkutatásról és személymotozásról felvett jegyző

könyvek,
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— határozat a házkutatási és személymotozási anyag ren
dezéséről,

— a terhelt vallomásairól készült jegyzőkönyvek,
— tanúvallomási jegyzőkönyvek,
— szembesítési jegyzőkönyvek,
— szakértői jelentés,

— határozatok egyes bizonyítékok ügyhöz való csato
lásáról,

— a nyomozás befejezésével kapcsolatos határozatok és 
jegyzőkönyvek,

— a nyomozás anyagának tanulmányozásáról készült 
jegyzőkönyvek,

— a védő működésére vonatkozó iratok (meghatalmazás, 
a kézbesítések igazolása, stb.),

— zárólap.

A vizsgálati dossziéban kell elhelyezni a felsoroltakon kívül 
minden olyan viszgálati iratot, ami nem tartalmaz utalást 
titkos operatív feldolgozó módszerekre.
A vádiratot a dossziéban elhelyezni nem kell, azt a dosszié 
mellékleteként átirattal a nyilvántartó küldi meg az ügyész
ségnek.

Budapest, 1959. december hó 31.

Dr. SZÉNÁSI GÉZA s. k.
legfőbb ügyész

BISZKU BÉLA s. k.
belügyminiszter
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BELÜGYMINISZTÉRIUM LEGFŐBB ÜGYÉSZ

S z ig o rú a n  titk o s !

M E L L É K L E T
a sz. közös u tasításhoz

Budapest, 1960. január hó 2.
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B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M
1. számú minta

SZ IG O R Ú A N  T IT K O S !

H A T Á R O Z A T
a nyomozás elrendeléséről

Budapest, 195 9 . január 2 7 . -n.

Nagy István (Barcs, 1 9 1 6 ., Németh Irma) könyvelő

Karcag A dy u. 26 . szám alatti lakos 

által elkövetett BH Ö . 37 . pont ( 1 )  bekezdésének c )  alpontjába felvett, 

és a B H Ö . 3 8 . pont ( 1 )  bekezdése szerint minősülő

hűtlenség bűntettének alapos gyanúja miatt a Bp.

2. §-ra figyelemmel, a Bp. 86. §. alapján úgy

h a t á r o z t a m .

hogy a nyomozást elrendelem.

Indokolás: Nevezett 1 9 5 8 . december 5-én, amnesztia alapján tért vissza M agyar- 

országra. Nyugaton tartózkodása idején imperialista kémszervek kémkedésre fel

szólították, amelyre vállalkozott. Több magyarországi katonai objektumról fénykép- 

felvételeket készített.

A Bp. 89. a) pontja alapján a nyomozás lefolytatására a rendőri szerveknek vau 

hatásköre. A nyomozás teljesítésének határideje a Bp. 9 1 /A . §. ( 2 )  bek. 

értelmében a nyomozás elrendelésétől számított két hónap. Ezentúl

a nyomozás teljesítésének határidejét a Legfőbb Ügyész engedélyezheti.

A nyomozás elrendeléséről a határozat egy példányának megküldésével a 

Budapesti Katonai Ügyészség Vezetőjét értesítem.

Egyetértek:

Kovács János r. őrgy

osztályvezető
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Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló
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2. számú minta

E L Ő T E R J E S Z T É S

A  Magyar Népköztársaság Legfőbb Ügyészéhez 

B u d a p e s t .

Nagy István (név) Karcag, 1 9 2 6 . (szül. hely, év)

Németh Irma (anyja neve) Karcag, A dy u. 26 . szám

alatti lakos ellen B H Ö . 3 5 . pont ( 1 )  bek. bűntett elkövetésének

alapos gyanúja miatt 1 9 5 9 . júl. 1. napján nyomozást rendeltünk el

és nevezettet 1 9 5 9 . júl. 2. napján előzetes letartóztatásba helyeztük.

Az eddigi nyomozás során megállapítottuk: Nagy István 1 9 5 9 . május 5-én

levelet küldött az EN SZ -hez, amelyben a magyar belügyekbe való beavatkozást 

kéri. A  levelet Horváth István budapesti lakos közvetítésével akarta kijuttatni az 

országból.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M  S Z IG O R Ú A N  T IT K O S !

Indokolás: Nagy István Horváth személyéről 1 9 5 9 . július 25-i kihallgatásán

tett vallomást. Horváth István kihallgatása szükséges, de mivel jelenleg Cseh

szlovákiában tartózkodik, ezt végrehajtani nem tudtuk. Magyarországra történő 

visszarendelésére intézkedtünk.

Ezért előterjesztést teszek nevezett ügyében a nyomozás és nevezett előzetes letar
tóztatásának további egy hónappal történő meghosszabbítására.

Budapest, 19 5 9 . augusztus 2 2 . -n.

Kovács János r. őrgy

osztályvezető

Nagy István ügyében a nyomozás teljesítése és

előzetes letartóztatása határidejét október 2 -ig meghosszabbítom.

Budapest, 19 59 . augusztus 31 -n.

legfőbb ügyész
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3. számú minta

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

Engedélyezem:

Kovács János r. őrgy

osztályvezető

H A T Á R O Z A T
őrizetbevételről és házkutatásról 

Budapest, 19 5 9 . július 1. -n.

Nagy István aki Karcag -n, 1 9 2 6 . -ben

született, anyja neve: Németh Irma foglalkozása: könyvelő

Karcag, Ady u. 26 . szám alatti lakos

alaposan gyanúsítható a BH Ö . 35 . pont ( 1 )  bek. felvett

hazaárulás

bűntett elkövetésével, ezért a Bp. 99. §. (1 )  bekezdése alapján úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy nevezettet őrizetbe veszem, és a Bp. 126. §. (1 )  bek. alapján a személymotozást 
és a Bp. 124. §. alapján lakásán a házkutatást elrendelem.

Indokolás: Nagy István 1 9 5 9 . május 5-én egy ismeretlen barátja segítségével

levelet akart kijuttatni az országból. A  levelet az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

címezte. A  levélben kérte, hogy az E N S Z  tegyen intézkedéseket a Magyar Nép- 

köztársaság ellen.

Szabó Ferenc r. fhdgy

( f ő ) -vizsgáló

Az őrizetbevétel foganatosítva: 19 59 . jól. 1. nap 23  óra.

A határozatot előttem kihirdették, ellene panaszt teszek —  nem teszek. 

Budapest, 19 59 . júl. hó 2 -n.

Nagy István 

terhelt
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4. számú minta

Engedélyezem: Jóváhagyom:
Kovács János r. őrgy Boros Kálmán

osztályvezető ügyész
H A T Á R O Z A T  

előzetes letartóztatás elrendeléséről 

Budapest, 19 59 . július 2. -n.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

Nagy István (K arcag, 1 9 2 6 ., Németh Irma) könyvelő

büntetett előéletű, gimnáziumi érettségit tett magyar állampolgár, nőtlen. 

Karcag, Ady u. 26 . sz. alatti lakos ügyében, aki alaposan

gyanúsítható a BH Ö . 35 . pont ( 1 )  bek. felvett

hazaárulás bűntettének elkövetésével,

a Bp. 97. §. (1 )  bek. b), c) pontja alapján úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy előzetes letartóztatását, továbbá a Bp. 126. §. alapján a személymotozást, 
a Bp. 124. §. alapján a házkutatást elrendelem.

Az előzetes letartóztatás a Bp. 99.§. ( 3 )  bek. értelmében két hónapig tart.

Indokolás: Nagy István 1 9 5 9 . május 5-én levelet akart kijuttatni az ország

ból, amelyet az EN SZ -hez címzett. A  levélben kérte, hogy tegyenek intézkedé

seket a M agyar Népköztársaság belpolitikájának megváltoztatása érdekében.

Mivel nevezett büntetett előéletű és súlyosabb bűncselekményt követett el, 

szökésétől tartani lehet.

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló
Az előzetes letartóztatás foganatosítva:

Budapest, 19 59. júl. hó 3. nap 12 óra.

Nagy István (név) A U — I. 26321 . sz. személyi

igazolványát a BM . Szolnok megyei Rendőrkapitányságnak megküldöm.

A fenti határozatot előttem kihirdették, ellene panaszt teszek —  nem teszek. 

Budapest, 19 5 9 . júl. hó 4 . nap.

Nagy István 

letartóztatott
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5. számú minta

Engedélyezem:

Kovács János r. őrgy

osztályvezető

H A T Á R O Z A T
záralávétel elrendeléséről 

Budapest, 19 59 . július 5. -n.

Nagy István aki Karcag -n

született, 1 9 2 6 . évben, Németh Irma anyja neve,

foglalkozás: könyvelő, Karcag, A dy u. 2 6 . sz.

szám alatti lakos, a B H Ö . 3 5 . pont ( 1 )  bek. felvett

hazaárulás bűntett elkövetésével

gyanúsítható, ügyében a Bp. 128. §. (1 )  és (3 )  bekezdése alapján úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy nevezett összes ingó és ingatlan vagyonának záralávételét elrendelem.

A  záralávétel foganatosítása iránt a Szolnok megyei Bíróság

mellett működő Végrehajtási Irodát azzal keresem meg, hogy a záralávétel fogana

tosításáról készült jegyzőkönyvek egy példányát Belügyminisztérium, Budapest, 

II., Gyorskocsi u. 3 1 . címre küldje meg.

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M
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6. számú minta

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

Engedélyezem: Jóváhagyom:

Kovács János r. őrgy Boros Kálmán

osztályvezető ügyész
H A T Á R O Z A T

lakhely elhagyásának megtiltására 

Budapest, 19 5 9 . június 15. -n.

Nagy István aki Karcag -n, 1 9 2 6 . évben

született, anyja neve: Németh Irma foglalkozása: könyvelő

Karcag, A dy u. 2 6 .

sz. alatti lakos alaposan gyanúsítható a B H Ö . 3 5 . pont ( 1 )  bek.

hazaárulás

bűntettének elkövetésével, ezért a Bp. 97. §. (1 )  bekezdésének b) alpontjában 

meghatározott okból a Bp. 104. §. alapján úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy nevezettnek Karcag területének elhagyását megtiltom.

Indokolás: Nagy István 1 9 5 9 . május 5-én levelet akart kijuttatni az EN SZ -hez, 

amelyben a Magyar Népköztársaság belügyeibe való beavatkozást kéri. Mivel 

nevezett súlyos tüdőbeteg és ballábára béna, előzetes letartóztatása helyett lak

helye elhagyásának megtiltása elegendő a bűncselekmény felderítésének biztosításához.

A lakhely elhagyásának tilalma a határozat visszavonásáig, illetve a bíróság elő

készítő üléséig tart. Egyben figyelmeztetem Nagy Istvánt , hogy

e tilalom megszegése esetén előzetes letartóztatását rendelem el.

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló

A  fenti határozatot előttem kihirdették, azt megértettem és tudomásul vettem,
ellene panasszal élek —  nem élek.

Budapest, 19 5 9 . június hó 17. -n.

Nagy István 

terhelt
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7. számú minta

B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

Melléklet: .................................. /196. . . .  számú okmányhoz.

HAZKUTATASI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve Budapest, (város) 1 9 5 9 . július 30,. (dátum),

a Belügyminisztérium 0 0 6 2 1  számú 1 9 5 9 . július 3 0 . -án

kelt rendelete alapján Kiss János r. hdgy és Fehér János r. hdgy belügy

minisztériumi beosztott és Cserhalmi István Bp., Hold u. 2. sz. és Rusznyák 

P éter Bp., Hold u. 1. sz. alatti lakos tanúk

jelenlétében foganatosított házkutatás és személyi motozás alkalmával. 

A házkutatás foganatosítva Nagy István (név)

Budapest, II., Hold u. 2 . sz. szám alatti lakásán.

A házkutatás kezdete: 19 5 9 . július 30 . 0 8  óra 0 0  perc.

A házkutatás befejezve: 19 59 . július 3 0 . 11 óra 00  perc.

A házkutatás alkalmával lefoglalt tárgyak jegyzéke

1. 3 db postai levelezőlap ausztriai feladással,

2. N O S Z  101 /B . sz. füzet feljegyzésekkel,

3. 1 db „ S Z Á R ” típusú miniatűr fényképezőgép,

4. 6 db filmtekercs elfényképezve,

Valamennyi lefoglalt tárgy a hálószobában lévő íróasztal középső fiókjában 

volt elhelyezve.

A házkutatással kap- A  BM . operatív
Tanúk: csolatban panaszom nincs beosztottai:

Cserhalmi István Nagy István Kiss János

Rusznyák Péter érdekelt személy Fehér János
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8. számú minta

Engedélyezem:

Kovács János r. őrgy

osztályvezető

S Z A B A D L Á B R A H E L Y E Z É S I  H A T Á R O Z A T  

Budapest, 19 59 . július 2 5 . -n.

Nagy István aki Karcag -n, 1 9 1 6 . évben

született, anyja: Németh Irma foglalkozása: könyvelő

vagyontalan, nős, 3 kiskorú gyermeke van, büntetlen előéletű,

Karcag, Ady u. 26 .s z . . alatti lakos ügyében, akit

1 9 5 9 . júl. 1 , napján a B H Ö . 2 3 5 . pont ( 1 )  bek. felvett

társadalmi tulajdon hanyag kezelése elleni bűntett miatt

előzetes letartóztatásba helyeztek, úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy mivel a nyomozás adatai szerint a Bp. 97. §. (1 )  bekezdésében meghatá

rozott előzetes letartóztatás előfeltételei nem állanak fenn, szabadlábra helyezem.

Ügyében a nyomozást folytatom.

Az előzetes letartóztatás megszüntetésérőll a Bp. 103. §. (3 )  bek. értelmében a 
Fővárosi Ügyészséget értesítem.

Indokolás:
Nagy István fenti bűncselekmény elkövetését beismerte, őszinte megbánó 

magatartást tanúsított. Tekintettel cselekményének csekélyebb súlyára, három 

kiskorú gyermekére és büntetlen előéletére, szökésétől tartani nem kell.

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M
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9. számú minta

Engedélyezem:

Kovács János r. őrgy

osztályvezető

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

Jóváhagyom:

Boros Kálmán

ügyész

H A T Á R O Z A T
a nyomozás felfüggesztéséről

Budapest, 19 59 . július 30,. -n.

Nagy István (név) Karcag, 1 9 2 6 . (szül. hely, év)

Németh Irma (anyja neve) könyvelő (foglalk.)

Karcag, Ady u. 2 6 . sz. alatti lakos ügyében, aki ellen

a BH Ö . 3 5 . pont ( 1 )  bek. felvett bűntett miatt

1 9 5 9 . július 1. napján nyomozást rendeltem el, a Bp. 107. §. alapján úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy a terhelt kézrekerüléséig a nyomozást felfüggesztem, mert kézrekerítése 
érdekében tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre.

Egyidejűleg Nagy István ellen elfogató parancsot adtam ki.

Indokolás:

Nevezett 1 9 5 9 . május 5-én levelet akart küldeni az EN SZ -hez, amelyben a 

szervezetnek a magyar belügyekbe való beavatkozását kérte. 1 9 5 9 . július 2-án 

előzetes letartóztatásba helyezését kíséreltük meg, de bejelentett lakhelyéről 1 9 5 9 .

július hónapban ismeretlen helyre távozott, kézrekerítése érdekében körözését 

elrendeltem.

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló
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10. számú minta

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

Engedélyezem:

Kovács János r. őrgy

osztályvezető

H A T Á R O Z A T
lefoglalás elrendeléséről 

Budapest, 195 9 . július 30 , -n.

Nagy János és társai ügyében

elrendelt nyomozás adatai szerint alapos gyanú van arra, hogy Kiss Károly 

Vadaspuszta-i lakásának padlásán Kiss tudta nélkül 3 géppisztolyt rejtettek el

Ezért a Bp. 117. §. (1 )  bek. alapján úgy

h a t á r o z t a m ,  

hogy az alábbi tárgyakat lefoglalom:

3 db géppisztoly, hozzávaló lőszerrel.

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló
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11. számú minta

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

H A T Á R O Z A T
bizonyítékok csatolásáról 

Budapest, 195 9 . július 30.. -n.

Nagy István ügyében, aki Karcag -n, 1 9 2 6 . évben

született, anyja neve: Németh Irma

Karcag, A dy u. 26 . sz. alatti lakásán tartott házkutatás

és elfogásakor megtartott személymotozás során lefoglalt tárgyakkal kapcsolatban 

h a t á r o z a t o t  h o z t a m

az alábbi tárgyaknak az ügy irataihoz való csatolására, mert azok az elkövetett 

bűncselekményt bizonyítják:

1 levél kék borítékban az EN SZ -hez címezve,

1 levélmásolat, mely lakásán volt elrejtve,

az alábbi tárgyaknak külön csomagolásban az ügyhöz való csatolására, melyek 

a bűncselekmény elkövetését bizonyítják:

3 db géppisztoly, hozzávaló 5 6 0  db lőszerrel, 

(számuk: A L — 3 2 6 5 ., A K — 5 6 1 0 ,, A K — 5 6 2 6 .)

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló

A fenti határozatot előttem kihirdették:

Budapest, 19 59 . aug. 2.

Nagy István

terhelt
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H A T Á R O Z A T
lefoglalás megszüntetéséről

Budapest, 19 59. július 30, -n.

Nagy István ügyében 19 5 9 . január 2. -án,

Budapest, V ., Hold u. 5. sz. alatti lakásán tartott

házkutatás során lefoglalt, alább felsorolt tárgyakkal kapcsolatban a Bp. 122. §. 
(1 )  bek. alapján úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy a lefoglalást megszüntetem és ezekkel a tárgyakkal az alábbiak szerint 
rendelkezem:

Átadom: Nagy Istvánné, Budapest, V ., Hold u. 5. sz. alatti lakosnak:

1. 1 csomagban 24  db fényképet,

2. 2 db bőröndöt.
Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló

A fenti határozatot tudomásul vettem és azzal egyetértek. Kijelentem, hogy az 

alább felsorolt tárgyakra nincs szükségem és azok megsemmisítéséhez hozzájárulok. 

Budapest, 1959 . aug. 2.

Nagy István 

terhelt

Megsemmisítem:

1. 1 db Magyarország nemesei 1 9 4 0 .

2. 1 db „Magyarságunk gyásza” c. könyveket, amelyek a törvényes 
rendelkezések szerint index alá esnek.

12. számú minta

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló
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13. számú minta
B M .  kapitányság

Szám: ................................................ /19 . . .  .

TANÚKIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült 19 59. évi július hó 30. napján a Budapest,

II. ker., Gyorskocsi utca 31 . szám emelet

ajtó alatti helyiségben.

A tanú (neve, szül. éve és helye, foglalkozása, lakása): Nagy István 

(K arcag, 1 9 2 6 . Németh Irma) könyvelő

Karcag, Ady u. 26 . Szem. ig. sz.: A U — I. 9 9 3 3 0 .

A gyanúsítotthoz, valamint az ügyben egyébként érdekeltekhez való viszonya:

hozzátartozó

Az eljárás tárgyául szolgáló bűncselekmény következtében kárt szenvedett-e?

nem

(A  tanúkihallgatásnál figyelemmel kell lenni a Bp. 55. és 56. §-aira. A  Bp. 57. 
§-ában foglaltakra figyelmeztetni kell a tanút, és mind a figyelmeztetést, mind 

a tanúnak idevonatkozóan tett nyilatkozatát be kell jegyezni.)

A tanú —  törvényes jogaira, valamint a hamis tanúzás következményeire 
való figyelmeztetés után —  vallomását az alábbiakban adja elő:

K É R D É S : Ö nt fia —  ifj. Nagy István bűnügyében kívánjuk tanúként kihallgatni, 

f igyelmeztetem, hogy a Bp. 57 . §. ( 1 )  bek. a ) alpontja értelmében joga van 

a tanúvallomást megtagadni. Nyilatkozzék, kíván-e vallomást tenni fia, ifj. Nagy 

István ügyében?

F E L E L E T : A  figyelmeztetést tudomásul vettem, vallomást kívánok tenni 

fiam ügyében.

(Nemleges esetben a megtagadással kell a jegyzőkönyvet lezárni.)

K É R D É S : Figyelmeztetem Ö nt, hogy az igazat köteles vallani, mert a hamis 

tanúzást a törvény szigorúan bünteti.

F E L E L E T : A  figyelmeztetést tudomásul vettem.

— Kérdések. —
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14. számú minta

M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M A

F e l i s m e r é s i  j e g y z ő k ö n y v

— 91 —
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B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M „ S Z IG O R ÚAN T I T K O S ! ”

osztálya

Felismerési jegyzőkönyv

Felvéve 195 9 . év szept. hó 5. nap Budapest város (község) 

BM . hivatalos helyiségében

I.. A  tanú vezeték és utóneve: Horváth István

2. Születési hely, év, hó, nap: Győr, 1 9 2 8 . ápr. 5.

3. Anyja neve: Tóth Rozália

4. Pontos lakcíme: Budapest, V ., Hold u. 1.

5. Állampolgársága: magyar

6. Nemzetisége: magyar

7. Iskolai végzettsége: kereskedelmi főiskola

8. Foglalkozása, szakmai képzettsége: külkereskedelmi előadó

9. Szociális származása: értelmiségi

10. Családi állapota: elvált

11. Személyazonossági iratai: A U — I. 3 3 9 8 7 .

12. Pártállása: pártonkívüli

13. Pártállása a múltban: —  —  —

14. Volt-e katona, részt vett-e a háborúban: nem

15. Utolsó rendfokozata, kitüntetései:

16. Volt-e már büntetve:

Figyelmeztetem, hogy vallomását az igazságnak megfelelően adja elő, mert a 

hamistanúzást a törvény bünteti.

A figyelmeztetést tudomásul vettem és az alábbi vallomást teszem.

Horváth István
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A  felmutatott fényképeken lévő személyek közül: a 2. számmal jelölt képen

határozottan felismerem azt a személyt, aki 1 9 5 9 . május 5-én lakásomon 

felkeresett és egy kék borítékban levelet adott át azzal, hogy juttassam ki 

Ausztriába. Kérését azzal indokolta, hogy másnap én Bécsbe utazom, így 

levele gyorsabban jut el külföldön élő barátjához. Amikor felkeresett, Nagy 

István néven mutatkozott be. A  levél tartalmát nem ismerem, arról nem 

közölt velem semmit.

Vallomásomat a jegyzőkönyv helyesen tartalmazza, az a valóságnak megfelel, 
amit elolvasás után aláírásommal igazolok.

Felvette:

Szabó Ferenc r. fhdgy Horváth István

tanú

Nyilvántartási szám:

Készítette:

Gépelte:

Készült:

—  9 3  —
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15. számú minta

H A T Á R O Z A T
szemle elrendeléséről

Budapest, 195 9 .  július 30. -n.

Nagy István és társai által a B H Ö . 3 4 9 . pontjába felvett

gyilkosság bűntett elkövetésének gyanúja miatt

elrendelt nyomozás során az eddig megállapítható tényállás szerint

Nagy István a gyilkosságot úgy követte el, hogy lakásának ablakából 7 ,6 2  

mm-es pisztollyal László Károly tsz. elnökre rálőtt, amikor az A dy utca közepén 

a tsz. irodája felé ment.

BELÜGYMINISZTERIUM

Ezért a Bp. 65. §. (1 )  bek. alapján úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy szemlét rendelek el az alábbiak megállapítására:

Nagy István Karcag, Ady u. 2 6 . sz. alatti lakásának ablakából vallomása 

szerinti módon elkövethette-e a gyilkosságot.

Szabó Ferenc r.fhdgy 

(fő)-vizsgáló

—  9 5  —
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16. számú minta

H A T Á R O Z A T
szakértő kirendeléséről

Budapest, 19 59.. július 3 0 , -n.

Nagy István ügyében folytatott nyomozás során

fegyver szakértő kirendelése szükséges, mert

nevezett lakásán tartott házkutatás során 3 db géppisztolyt hozzávaló 5 6 0  db 

lőszert foglaltunk le.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

A szakértői vizsgálatnak az alábbi kérdésekre kell kitérni:

1. A  lefoglalt 3 géppisztoly használhatósága. Alkalmas-e emberélet kioltására.

2. A  lefoglalt 56 0  db géppisztolytöltény használható állapotban van-e.

A  Bp. 58. §. (1 )  bek. értelmében szakértőként Gáspár Lajos

igazságügyi fegyverszakértőt alkalmazom.

A terheltet figyelmeztetem, hogy a szakértőhöz személyem útján kérdéseket tehet fel, 

a szakértő személye ellen, illetve a szakvéleményre észrevételeket tehet.

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló

A szakértő kirendelésével kapcsolatban észrevételem: nincs.

Budapest, 195 9 .  aug. 2.

— 96
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terhelt
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17. számú minta

H A  T  Á  R O Z  A  T
terhelt indítványának elbírálásáról

Budapest. 195 9 . január 30. -n.

Hűtlenség és fegyverrejtegetés bűntette miatt Nagy István

(Barcs, 1 9 1 6 ., Németh Irma) főkönyvelő ellen indított bűnügyben

fegyverszakértőként kirendelt Gáspár Gyula r. szds helyett a terhelt indítványozta 

Muhai Károly honv. szds-nak szakértőként való alkalmazását.

Megvizsgáltam Nagy István terhelt indítványát és úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy kérelmét a Bp. 59. §. ( 1 )  bek. értelmében az alábbi indokok

alapján elutasítom.

Indokolás: Nagy István Gáspár Gyulával szemben olyan okot nem tud fel
hozni, amely azt igazolná, hogy Gáspár Gyula részéről elfogulatlan szakértői 

vélemény nem várható. A z az indok, hogy Gáspár Gyula r. szds szakértői 
tevékenységét nem ismeri, nem kizáró ok a szakértő alkalmazására.

Nagy István által indítványozott Muhai Károly honv. szds-nak szakértőként 
való alkalmazásával kapcsolatban minden kétséget kizáróan megállapítottam, 

hogy Muhai Károly honv. szds egy községben született Nagy Istvánnal, vele 
ismeretségi viszonyban van. Nagy István katonai szolgálatának ideje alatt Muhar
nak beosztottja volt. Ezért Muhai Károly honv. szds-nak szakértőként való ki
rendelésére tett indítványt a Bp. 59 . §. ( 1 )  bek. értelmében a 13. §. 3. pontjára 
való hivatkozással elutasítom.

A terhelttel közlöm, hogy e határozat ellen panasszal fordulhat a felettes ügyészhez.

Szabó Ferenc r. fhdgy 

(fő)-vizsgáló

A határozatot megértettem, ellene panasszal élek —  nem élek.

Budapest, 195 9 . febr. 2.

Nagy István 

terhelt

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M
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18. számú minta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Gáspár Gyula szakértői kirendeléséről

Budapest, 19 5 9 . január 31 . -n.

Vizsgáló: Ö nt az 1958. december 5-én kelt 192/89/56. számú határozat értel

mében Nagy István ügyében fegyverszakértőként kirendelem. Figyelmeztetem, hogy 

szakértői véleményét elfogulatlanul, a valóságnak megfelelően készítse el.

A szakvéleményt 1958. december 20-ig küldje meg.

Szakértő: A  figyelmeztetést tudomásul vettem.

Vizsgáló: Van kérdése Ö nnek a szakvélemény elkészítésével kapcsolatban? 

Szakértő: Nincs kérdésem.

A  jegyzőkönyv az általam elmondottakat tartalmazza, melyet átolvasás után 

aláírok.

Gáspár Gyula
fegyverszakértő

Szabó Ferenc r. fhdgy
fővizsgáló

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

 Igazságügyi szakértőt figyelmeztetni nem kell!

—  9 8  —
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19. számú minta

Engedélyezem:

Kovács János r. őrgy

osztályvezető

H A T Á R O Z A T
terheltként való felelősségrevonásról 

és előzetes letartóztatás elrendeléséről

Budapest, 19 59 . július 2. -n.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Nagy István aki Karcag -n 1 9 2 6 . évben,

ápr. hónap 7. napján született, anyja: Németh Irma

foglalkozása: könyvelő családi állapota: nős

vagyona: nincs büntetve: nem volt

Karcag, A dy u. 26 . sz. alatti lakos alaposan gyanúsítható

a B H Ö . 35 . pont ( 1 )  bek. felvett hazaárulás bűntett elkövetésével,

ezért az alábbiakban leírt indokolás alapján a Bp. 91/B. §. (1 )  bek. alapján 

h a t á r o z a t o t  h o z t a m  

terheltként való felelősségrevonására.

Egyidejűleg a Bp. 97. §. (1 )  bek. b) és c ) pontja alapján úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy nevezett előzetes letartóztatásba helyezését rendelem el.

Az előzetes letartóztatás a Bp. 9 9 . §. ( 3 )  bek. értelmében kettő hónapig tart.

Indokolás: Nevezett 1 9 5 9 . május 5-én levelet adott át egy ismeretlen személy

nek azzal, hogy azt Ausztriában adja fel az E N S Z  címére. Levelében az E N S Z  

beavatkozását kéri a magyar belügyekbe. Cselekménye súlyánál fogva szökésé

től tartani lehet.

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló

Jóváhagyom:

Boros Kálmán

ügyész

Az előzetes letartóztatás foganatosítva:

Karcag hely 19 59 . év július hó 2. nap.
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A  terheltként való felelősségrevonásról szóló határozatot előttem kihirdették, azt 
megértettem, ellene panasszal élek —  nem élek.

Ü gyemben védő: kirendelését kérem.

Budapest, 195 9 . július 3.

Nagy István 

terhelt

Az előzetes letartóztatásról szóló határozat ellen panasszal élek —  nem élek.

Nagy István 

terhelt

Nevezett A U — I. 5 8 7 8 3 . sz. személyi igazolványát

BM . Szolnok megyei Rendőrkapitányságra küldöm meg.

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló
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20. számú minta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Nagy János ötödik kihallgatásáról

Budapest, 19 59 . július 25 . -n.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

Neve: Nagy János

Szül. hely, év, hó, nap: Barcs, 1 9 1 6 .

Anyja neve: Magyar Anna

Foglalkozása: földműves

Állampolgársága: magyar

Családi állapota: nőtlen

Vagyona: nincs

Havi keresete: 1 5 0 0  F t

Büntetve: nem volt

Lakása: Győr, A dy u. 25 .

H A T  Á  R O Z  A  T
terheltként való felelősségrevonásról 

Nagy János ügyében folytatott eddigi nyomozás

adatai szerint megállapítható, hogy nevezett 1 9 5 9 . május 5-én átadott

egy levelet Horváth Istvánnak. A  levél az E N SZ -hez volt címezve. Kérte az 

E N S Z -t, Hogy tegyen intézkedéseket a Magyar Népköztársaság társadalmi 

rendjének megváltoztatása érdekében.

Ezért a Bp. 91 /B. §. (1 )  bekezdése alapján úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy a B H Ö . 3 5 . pont ( 1 )  bek. felvett hazaárulás

bűntett elkövetése miatt nevezettet terheltként felelősségre vonom.

Szabó Ferenc r. fhdgy

Közlés: Közöltem Ö nnel a terheltként való felelősségrevonásáról szóló határozatot. 
Joga van Ö nnek ügyében védőt választani és a határozat ellen panaszt tenni. 
Nyilatkozzon a határozattal kapcsolatban.

Felelet:
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21. számú minta

S Z E M B E S Í T É S I  j e g y z ő k ö n y v

Készült Budapest -n, 195 9 . szept. hó 16. napján

a Belügyminisztérium hivatalos helyiségében.

Nagy János (név) terhelt

és Horváth István (név) tanú

szembesítése alkalmával.

Jelen vannak: Szabó Ferenc r. fhdgv szembesítés vezetője, továbbá

Cserháti János r. hdgy és Kiss Márton r. hdgy

A szembesítendőket figyelmeztetem, hogy a szembesítés a Bp. 110. §. (2 )  bek 

illetve a Bp. 95. §. alapján történik.

A szembesítés kezdete: 10 óra 05  perc.

Kérdés Nagy Jánoshoz:

Ismeri Ö n a szembenülő személyt?

Felelet:

Igen ismerem, Horváth István budapesti lakos . . .

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

A szembesítés befejezve: 10 óra 3 0  perc.

Szembesítést vezette:

Szabó Ferenc r. fhdgy Nagy János

(fő)-vizsgáló Horváth István

Jelen volt: szembesítettek
Cserháti János r. hdgy

Kiss Márton r. hdgy

—  102 —
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22. számú minta

Engedélyezem: Jóváhagyom:

Kovács János r. őrgy Boros Kálmán

osztályvezető ügyész

H A T Á R O Z A T
a nyomozás megszüntetéséről

Budapest, 195 9 . július 30. -n.

Kiss Tamás ügyében, aki Békés -n,

1 9 3 0 . évben született, anyja: Szőke Rozália

F ót, Fő  u. 3. sz. alatti lakos 1959. év

július hó 1. napjától B H Ö . 235. §. (1 )  társ. tul. hanyag kezelése

bűntett elkövetésének gyanúja miatt nyomozás folyt, úgy

h a t á r o z t a m ,

hogy a Bp. 1 3 3 . §. ( 1 )  bek. a) pontja értelmében a nyomozást

megszüntetem.

Indokolás: A z ügyben folytatott nyomozás során megállapítottam, hogy Kiss

Tamás 1 9 5 9 . március 1-én, amikor átvette az élelmiszerraktárt, az ott elhelye

zett konzervek nagyrésze már romlott volt. A  konzervek megromlásáért az előző 

raktárkezelőt. Nagy Balázst terheli a felelősség. Kiss Tam ás raktárkezelői 

munkáját lelkiismeretesen végezte.

A határozat ellen a Bp. 136. §. értelmében 8 napon belül panasznak van helye

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M

A  határozatot előttem kihirdették, ellene panaszt teszek —  nem teszek.

Budapest, 195 9 . aug. 2.

Nagy Tamás
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23. számú minta

B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M

Kelemen Károly részére

Fót, Fő  u. 2.

Értesítem, hogy az Ö n ügyében

1 9 5 9 . júl. 1. napján a

B H Ö . 2 3 5 . pontjába felvett, társ. tul. hanyag kezelése

bűntett elkövetésének gyanúja miatt elrendelt nyomozást a

Bp. 1 33 . §. ( 1 )  bek. a ) pontja alapján

büntethetőséget kizáró ok miatt

a mai napon megszüntetem.

A nyomozást megszüntető határozat ellen a Bp. 134. §. (2 )  bek. értelmében 

az ügyészhez panasszal élhet.

Budapest, 19 59 . október hó 1. nap.

P. H .
Szabó Ferenc r. fhdgy

aláírás
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24. számú minta

H A T Á R O Z A T
a nyomozás befejezéséről 

Budapest, 19 59 . október 15. -n.

Nagy István és társa ügyében 1 9 5 9 . júl. 1. napján

a B H Ö . 35 . pontjába felvett hazaárulás bűntett miatt

elrendelt nyomozás során a beszerzett bizonyítékok alapján az alábbiakat állapí
tottam meg:

Nagy István 1 9 5 9 . május 5-én Horváth István segítségével levelet kísérelt meg 

eljuttatni az EN SZ -hez. A  levélben az ún. „magyar kérdés” napirendre tűzését 

szorgalmazza és annak indokolására valótlan, elferdített tényeket közölt, kérte, 

hogy az E N S Z  a Magyar Népköztársaság ellen hozzon döntéseket.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

E cselekmény alkalmas a B H Ö . 3 5 . pont ( 1 )  bek. szerinti

hazaárulás bűntette elkövetésének megállapítására.

Miután beszereztem a bűncselekményre é s  azok elkövetőire vonatkozó bizonyíté
kokat, a Bp. 135. §. alapján úgy

h a t á r o z t a m ,  

hogy az ügyben a nyomozást befejezem.

Szabó Ferenc r. fhdgy

(fő)-vizsgáló

A határozatot előttem kihirdették, az ügyben indítványt teszek —  nem teszek. 

Budapest, 195 9 . okt. 15.

Nagy István
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M E L L É K L E T

a ................ sz. közös utasításhoz

(Kivonat a legfőbb ügyész, a belügyminiszter és az Igazság
ügyminiszter 006/1959. sz. együttes utasításából.)

1. ,,A BM. politikai nyomozó szervei a vizsgálat során kelet
kezett iratokat 2 példányban elkészített vizsgálati dossziék
ban kötelesek elhelyezni. Az eredeti iratokat tartalmazó 
dossziékat a nyomozás befejezése után az illetékes ügyész
ségnek, majd a bíróságnak kell átadni a további eljárás le
folytatása végett.

2. A BM. II/11. Osztály az irattározásra beküldött vizsgá
lati dossziékba minden olyan ügyiratot elhelyez, amely 
a vizsgálat befejezése után az ügyben keletkezett érdemi 
intézkedésekre vonatkozik.

3. Az illetékes ügyészség vezetője a vádirat benyújtásával 
egyidejűleg írásban külön felhívja a bíróság elnökének fi
gyelmét arra, hogy a bírósághoz vádirattal megküldött va
lamely konkrét ügyben a BM. politikai osztálya nyomozott, 
s így ebben az ügyben a jelen együttes utasítás alkalma
zandó. Ez az átirat az iratokhoz nem csatolható. A bíróság 
elnöke az ilyen ügyekről külön nyilvántartást köteles ve
zetni és gondoskodnia kell arról, hogy az eljáró tanács el
nöke ezekben az ügyekben az együttes utasítás rendelke
zéseit maradéktalanul tartsa be.

4. A politikai nyomozó vizsgálati szervek az érvényben lévő 
utasításoknak megfelelően kötelesek a büntető eljárás so-
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rán tett alábbi intézkedésekről haladéktalanul értesíteni 

a BM II/11. Osztályt:
a) nyomozás elrendelése, 

őrizetbevétel, vagy előzetes letartóztatás,
b) nyomozás megszüntetése, befejezése, szabadlábrahe- 

lyezés,
c) a vizsgálat befejezése után a vizsgálati dosszié másolati

példányát a BM. II/11. Osztálynak irattározásra kell 
megküldeni.

5. Az ügyészi szerveknek az alábbi intézkedésekről az okira
tok vagy indokolt határozatok egyidejű megküldésével 
kell a BM. II/11. Osztályt értesíteni:

a) A politikai nyomozó szervektől átvett ügyekben:
— pótnyomozás elrendeléséről,
— saját hatáskörben lefolytatott pótnyomozásról olyan 

esetben, ha annak eredménye az ügy elbírálását be
folyásolhatja,

— előzetes letartóztatásról, szabadlábrahelyezésről, 
vagy nyomozás megszüntetéséről,

— vádemelésről.

b) A politikai nyomozó szervek által vizsgált ügyekben a 
jogerős befejezés után:
— törvényességi óvásról,
— per újítási indítványról,
— az ügyben készült érdemi előterjesztésekről.

6. Az I. és II. fokon eljáró bíróságok azokban az ügyekben, 
amelyekben a politikai nyomozó szervek jártak el, érdemi 
határozataik kiadmányát — indoklásukkal együtt — a 
meghozatalukat követő 30 napon belül kötelesek a BM 
II/11. Osztálynak megküldeni. Igy meg kell küldeni:
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a) az előkészítő ülésen hozott határozat,

b) az előzetes letartóztatás elrendelése, vagy megszünte
tése,

c) az eljárás megszüntetése, vagy felfüggesztése,
d) a pótnyomozás elrendelése tárgyában hozott határozat 

kiadmányát,
e) az I., illetve II. fokú bíróság ítéletének, illetve az eljá

rást befejező végzésének kiadmányát,
f) a Legfelsőbb Bíróságnak a perújítást elrendelő, vala

mint a törvényességi óvás folytán hozott határozatnak, 
nemkülönben az ezek alapján lefolytatott új eljárás so
rán bíróságok által hozott, a fenti a)— c) pontokban 
felsorolt határozatoknak kiadmányát,

g) a Népköztársaság Elnöki Tanácsa kegyelmet gyakorló 
elhatározásának másolatát.
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