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Szám: 10- 22/12/1986.

a Rendőrség Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Szabályzata kiadásáról

Budapest, 1986. évi május hó 21-én.

A Rendőrség Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szabályza
tát (a továbbiakban: Szabályzat) kiadom és

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

1. A rendőri szerveknek a család-, gyermek és ifjúságvédelmi 
tevékenysége során a Szabályzat rendelkezéseit kell alkal
mazni.

2. Ez a parancs a kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg a 
fiatalkori bűnözés megelőzési feladatairól szóló 9/1976. számú 

 belügyminiszter-helyettesi intézkedés hatályát veszti. A 
parancs és a Szabályzat rendelkezéseit az érintett személyi 
állománnyal ismertetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 950 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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BELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M

A RENDŐRSÉG CSALÁD-, GYERMEK
ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI SZABÁLYZATA

I .

A RENDŐRI SZERVEK CSALÁD-, GYERMEK
ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKÁJÁNAK CÉLJA 

ÉS FELADATA

1. A rendőrség család-, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékeny
ségének célja, hogy jogi eszközökkel:

a) védje a család intézményét és az ifjúság neveléséhez 
fűződő társadalmi érdekeket,

b) mozdítsa elő a veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak, 
valamint a fiatalkorú bűntettesek társadalmi beilleszke
dését, helyes irányú fejlődését,

c) nyújtson kellő védelmet a fiatalkorúak társadalomra ve
szélyes cselekményeivel szemben.

2. E célok elérése érdekében a család-, gyermek- és ifjúságvé
delem állami szerveivel és a társadalmi szervezetekkel 
együttműködve, a megelőzés és a felderítés speciális rend
őri eszközeit, módszereit alkalmazva foganatosítson intéz
kedéseket:

a) a család intézményét, az ifjúság egészséges testi, értelmi 
vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztető vagy sértő bűn- 
cselekmények,

b) a fiatalkorúak bűncselekményeinek megelőzésére, fel
derítésére, illetőleg az előkészületben levő vagy meg
kezdett bűncselekmények véghezvitelének megakadá
lyozására.
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A BŰNMEGELŐZÉS
II.

3. A rendőri szervek a család-, gyermek- és ifjúságvédelem 
terén folytatott bűnmegelőző munkában a bűncselekmé
nyek elkövetését közvetlenül elősegítő okok és körülmé
nyek megszüntetésére törekedve korlátozzák az ifjúság kö
rében a társadalmi beilleszkedési zavarok terjedését, a bűn- 
cselekmények elkövetését.

4. Az egyes gyermek- vagy fiatalkorúak gondozását, oktatá
sát, nevelését, tartását, értelmi és erkölcsi fejlődését káro
san befolyásoló (veszélyeztető) családokkal, illetve a veszé
lyeztetett gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatos bűn- 
megelőzési intézkedéseket a kialakult veszélyhelyzet súlyát 
és körülményeit, előrelátható következményeit gondosan 
mérlegelve kell meghatározni.

5. Bűnmegelőző intézkedéseket elsősorban akkor kell fogana
tosítani, ha:

a) a család-, gyermek- és ifjúságvédelemben érintett más 
állami szervek által korábban a kiskorúakról való álla
mi gondoskodás körében bevezetett intézkedések hatás
talannak bizonyultak,

b) a kialakult veszélyhelyzet bűncselekmény bekövetkezé
sével fenyeget,

c) a gyermek- vagy fiatalkorú ellátatlanul vagy felügyelet 
nélkül maradt.

6. A rendőri bűnmegelőzés feladatait e téren:
a) gyámhatósági védő és óvóintézkedések kezdeményezése,

b) rendőrhatósági figyelmeztetés alkalmazása,
c) alkoholelvonó kezelésre, kábítószert élvezők és gyógy

szert kóros mértékben fogyasztók gondozására és 
gyógykezelésére tett javaslat,

d) a felügyelet nélkül levő gyermek- és fiatalkorúak érde
kében foganatosított rendőri intézkedések,
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e) szabálysértési eljárás, valamint rendészeti intézkedés 
kezdeményezése,

f) a fiatalkorú veszélyes bűnözök, a pártfogó felügyelet, 
valamint a rendőrhatósági kényszerintézkedés hatálya 
alatt álló fiatalkorúak ellenőrzése,

g) a fiatalok antiszociális kortársi csoportjainak bomlasz
tása,

h) figyelmeztető levél vagy szignalizáció,
i) ifjúságvédelmi propaganda keretében,
ezek differenciált alkalmazásával kell végrehajtani.

Gyámhatósági védő és óvóintézkedések kezdeményezése

7. A rendőri szervek által felderített vagy más módon látó
körükbe került veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúakról 
a szükséges védő- és óvóintézkedések elrendelése érdeké
ben az illetékes gyámhatóságot kell értesíteni.

8. Amennyiben a veszélyeztetett gyermek- vagy fiatalkorú 
elhelyezése érdekében azonnali intézkedés szükséges, a 
a rendőrkapitányság vezetője a 20/1969. (V. 13.) Korm. sz. 
rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése alapján, ideiglenes hatállyal 

 gyermek- és ifjúságvédő intézetbe utalhatja.

Rendőrhatósági figyelmeztetés alkalmazása

9. A 8/1976. (XII. 17.) BM sz. rendelet alapján rendőrhatósági 
figyelmeztetésben részesíthető az a szülő (gondozó), vagy 
más nagykorú személy, aki:
a) a gyermek- vagy fiatalkorú nevelésével, felügyeletével 

vagy gondozásával kapcsolatos kötelességeit a gyámha
tóság felhívása, illetve intézkedései ellenére elhanya
golja,

b) rendszeres és túlzott alkoholfogyasztásból eredő maga
tartásával családját, gyermekeinek fejlődését veszé
lyezteti,

c) szökött vagy csavargó gyermeket vagy fiatalkorút be
fogad,
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d) gyermek- vagy fiatalkorút züllött életmód folytatásához 
hozzásegít.

10. Rendőrhatósági figyelmeztetésben részesíthető a fiatalkorú 
is, ha a nevelése, helyes irányú fejlődése érdekében foga
natosított védő és óvóintézkedések ellenére továbbra is csa
vargó, munkakerülő, élősdi életmódot folytat, egészségká
rosító szokásaival nem hagy fel, antiszociális kortársi cso
portba kerül, illetve kifogásolt baráti környezetével nem 
szakít.

Javaslat alkoholelvonó kezelésre, kábítószert élvezők 
és gyógyszert kóros mértékben fogyasztók gondozására 

és gyógykezelésére

11. Azt az alkoholistát, aki rendszeres és túlzott alkoholfo
gyasztásából eredő magatartásával családját, tizennyolc 
éven aluli gyermekeinek fejlődését veszélyezteti, a 15/1972. 
(VIII. 5.) EüM számú rendelet 67. § (2) bekezdése alapján, 
az illetékes első fokú egészségügyi hatóságnál kötelező gon
dozásra és gyógykezelésre kell javasolni.

12. Ugyanígy kell eljárni, ha a fiatalkorú rendszeres és túlzott 
alkoholfogyasztással, kábítószer-élvezettel vagy más bódu
latkeltő anyag fogyasztásával saját egészségét veszélyezteti.

13. Amennyiben az alkoholista szülő (gondozó) rendelőintéze
ti, illetőleg kórházi alkohológiai osztályán elrendelhető kö
telező gondozásától és gyógykezelésétől eredmény már nem 
várható, az 1982. évi 41. sz. tvr. 6. § (1) bekezdése alapján 
munkaterápiás alkoholelvonó intézeti kezelésére kell javas
latot tenni.

A felügyelet nélkül levő gyermek- és fiatalkorúak érdekében 
foganatosított rendőri intézkedések

14. Az eltévedt, csavargó gyermeket, csavargó fiatalkorút a 
legközelebbi rendőrkapitányságra kell kísérni.

15. A szülőtől (gondozótól), a gyermek- és ifjúságvédő intézet
ből, nevelőotthonból, nevelőintézetből, valamint javítóinté
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zetből szökött, továbbá az eltűntként körözött gyermek
vagy fiatalkorút -  amennyiben a körözést kibocsátó szerv 
másként nem rendelkezik -  elő kell állítani.

16. A csavargás miatt bekísért, illetve a szökés miatt előállított 
gyermek- és fiatalkorúakat meg kell hallgatni.

Ennek során tisztázni kell:
a) csavargásának, szökésének okait (intézeti szököttek ese

tében a szökést elősegítő körülményeket),
b) hogy szüleitől, az intézetből való távozást követően mi

vel töltötte idejét, hol, kikkel volt együtt, kik fogadták 
be, hogyan és miből tartotta fenn magát.

17. A meghallgatásról három példányban rendőri jelentést kell 
készíteni, amelynek két példányát a bekísért vagy előállí
tott lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes -  ja
vítóintézeti növendék esetében az intézet operatív biztosí
tására kijelölt -  rendőri szervnek kell megküldeni.

18. A bekísért vagy előállított gyermek- és fiatalkorúakat szü
lőjüknek (gondozójuknak) kell kiadni, illetve a szülő (gon
dozó) akadályoztatása esetén a legközelebbi gyermek- és 
ifjúságvédő intézetbe kell átkísérni.

19. A javítóintézetből szökötteket a javítóintézetbe kell vis
szakísérni. A visszakísérést az előállítás idejétől számított 
nyolc órán belül meg kell kezdeni. Erre az időtartamra 
visszatartott javítóintézeti növendéket az előállító helyiség
ben kell elhelyezni.

Szabálysértési eljárás, rendészeti intézkedés kezdeményezése

20. A felnőttkorúak által elkövetett egyes szabálysértések mi
att folytatott eljárás során fordítsanak figyelmet az elkö
vető családi körülményeire. A rendőri szabálysértési ható
ságok, amennyiben a szabálysértés jellegéből, a szabálysér
tő életviteléből, személyes körülményeiből megállapítható, 
hogy gyermekei veszélyhelyzetben vannak, erről az illeté
kes gyámhatóságot tájékoztassák.
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Különösen akkor, ha a szülőt (gondozót) a rendőrségi sza
bálysértési hatóság:
a) tiltott kéjelgés,
b) garázdaság,
c) verekedés,
d) botrányos részegség,
e) a házastárssal (élettárssal) szemben elkövetett veszélyes 

fenyegetés
szabálysértése miatt pénzbírsággal vagy elzárással súj

totta.

21. Különös gondot kell fordítani a fiatalkorú részére szeszes
ital kiszolgálását, lerészegítését tiltó, illetve a fiatalok ven
déglátóipari egységben tartózkodását korlátozó rendelkezé
sek megszegésének felderítésére és differenciált elbírá
lására.

22. Ha az eljárás adatai alapján megállapítható, hogy a sza
bálysértés fiatalkorú elkövetője veszélyeztetett környezet
ben nevelkedik és e körülmény okozati összefüggésben van 
az elbírált cselekménnyel, a szabálysértési hatóság a 
gyámhatóságot -  a határozat megküldésével egyidejűleg 
-  hívja fel védő és óvóintézkedés bevezetésére.

23. Az illetékes tanács szakigazgatási szervénél kezdeményez
ni kell a szabálytalanul működő, vagy a fiatalok antiszo
ciális kortársi csoportjainak gyülekezőhelyévé vált kártya- 
és egyéb szórakoztató játékok űzését biztosító, tánc- és ze
neszolgáltatást folytató létesítmények üzemeltetői részére 
kiadott engedélyek korlátozását, visszavonását, illetve a ze
neszolgáltatás megtiltását.

24. A nyilvános előadási jogot biztosító illetékes tanácsok mű
velődési osztályának engedélye nélkül, nyilvánosság előtt 
történő videó (film) vetítés, vagy a videó (film) felvételek 
készítéséről, lejátszásáról, forgalmazásáról szóló 9/1982. 
(VII. 5.) MM számú rendelettel módosított 4/1971. (VII. 31.) 
MM számú rendeletben előírt forgalmazási engedéllyel nem 
rendelkező videó (film) felvétel bemutatása esetén -  a sza
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bályszegés társadalomra veszélyességétől függően -  sza
bálysértési eljárást, rendészeti intézkedést -  súlyosabb 
esetben -  büntetőeljárást kell kezdeményezni.

25. A nyilvános előadási jogot biztosító engedély vagy forgal
mazási engedély nélkül bemutatott, továbbá bemutatásra 
előkészített videokazettákat, filmeket képmagnót vagy 
a filmvetítőt az Sztv. 45. § (1) bekezdése, illetve a Be. 101. 
§ (1) bekezdése alapján a helyszínen le kell foglalni.

26. A 23., 24., 25. pontokban meghatározott esetekben -  a kö
rülményektől függően -  kezdeményezni kell a nyilvános 
előadási jog korlátozását vagy visszavonását, szabálysérté
si vagy büntetőeljárás megindítását.

A fiatalkorú veszélyes bűnözők, a pártfogó felügyelet, 
valamint a rendőrhatósági kényszerintézkedés hatálya 

alatt álló fiatalkorúak ellenőrzése

27. A bűnügyi szervek tartsák folyamatos hálózati ellenőrzés 
alatt a fiatalkorú veszélyes bűnözőket.

28. Szükség esetén differenciáltan szervezzék meg a pártfogó 
felügyelet, illetve a rendőrhatósági kényszerintézkedés ha
tálya alatt álló fiatalkorúak hálózati ellenőrzését.

29. A fiatalkorú veszélyes bűnözők, továbbá a rendőrhatósági 
kényszerintézkedés hatálya alatt álló fiatalkorúak ellenőr
zése során különös gondot kell fordítani családi kapcsolata
ik, baráti, munkahelyi környezetük alakulására, esetleges 
egészségkárosító szokásaik feltárására.

30. A rendőrkapitányság vezetője elrendelheti, hogy a rendőr- 
hatósági kényszerintézkedés hatálya alatt álló fiatalkorú 
jelentkezésénél az illetékes ifjúságvédelmi beosztott legyen 
jelen, továbbá hogy elszámoltatásában és a további maga
tartására vonatkozó kioktatásban részt vegyen.

A fiatalok antiszociális kortársi csoportjainak bomlasztása

31. A fiatalok antiszociális kortársi csoportjának tekinthető az 
a háromnál több személyt magában foglaló, gyermek- és 
fiatalkorúak, valamint ifjú felnőttek részvételével kiala
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kult, alkalomszerűen vagy viszonylagos rendszerességgel, 
esetleg szervezetten, meghatározott helyen összeverődő tár
sulás, amelynek tagjai nagyrészt; a családi környezetből 
kiszakadt, felügyelet nélküli, csavargó, illetve szökött, to
vábbá a munkakerülő vagy élősdi életmódot folytató, a tár
sadalmi együttélés szabályaival szembenálló, kábítószert, 
vagy azt helyettesítő anyagokat élvező, bűncselekmények 
elkövetésével gyanúsítható vagy a hozzájuk csatlakozó, ve
szélyeztetettek, valamint a szabadidejüket hasznosan eltöl
teni nem tudó fiatalok köréből kerülnek ki.

32. A fiatalok antiszociális kortársi csoportjait operatív eszkö
zök és módszerek, a megelőzés módszereinek alkalmazásá
val, illetve büntetőjogi felelősségre vonás útján kell bom
lasztani.

A figyelmeztető levél és a szignalizáció

33. Amennyiben a hálózati munka, az operatív felderítés vagy 
a büntetőeljárás során megálllapítható, hogy az ifjúság ne
velésével és oktatásával, a munkában való részvételével, 
egészségének védelmével, valamint művelődésével és spor
tolásával kapcsolatos jogszabályokat megszegték és e sza
bályszegések bűncselekmény elkövetéséhez vezethetnek, 
vagy az elkövetett bűncselekményt lehetővé tették, erről az 
intézkedésre illetékes állami szervet vagy szövetkezetet fi
gyelmeztető levélben vagy a Be. 117. § (1) bekezdése alap
ján szignalizációban értesítsék.

34. A Be. 117. § (3) bekezdése alapján -  amennyiben a kény
szergyógyítás feltételei nincsenek meg -  az illetékes egész
ségügyi hatóságot kell értesíteni, ha:
a) a fiatalkorú gyanúsított rendszeresen és túlzott mérték

ben alkoholt fogyaszt,
b) kábítószer vagy egyéb bódulatkeltő anyagok élvezetével 

saját egészségét veszélyezteti.

Ifjúságvédelmi propaganda

35. A fiatalkori bűnözés megelőzése érdekében céltudatosan fel 
kell használni az oktatási, közművelődési intézmények, a 
tömegszervezetek, valamint a helyi és központi tömegkom
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munikációs eszközök által nyújtott propaganda lehetősége
ket.

36. Az ifjúsági propaganda útján:

a) a közvéleményt tényszerűen és kellő rendszerességgel 
kell tájékoztatni a fiatalkori bűnözés helyzetéről, főbb 
tendenciádról,

b) a bűncselekmények elkövetését elősegítő, megkönnyítő 
okokat és körülményeket összefüggéseikben bemutatva 
tudatosítani kell, hogy a fiatalkori bűnözés nem önma
gában álló negatív társadalmi jelenség, hanem szoros 
kapcsolatban áll más társadalmi beilleszkedési zava
rokkal,

c) tudatosítani kell, hogy a fiatalkori bűnözés olyan társa
dalmi, történelmi képződmény, amely csak hosszabb tá
von küszöbölhető ki a társadalom életéből,

d) az ifjúság jogismeretének, jogtudatának elmélyítésével 
elő kell segíteni a társadalmilag helyes értékrend elfo
gadását, fokozni kell a deviáns viselkedésformákkal 
szembeni érzékenységet,

e) fel kell kelteni és a szervezett bűnmegelőzésben való 
részvétel szorgalmazásával megfelelő irányba kell terel
ni a társadalom széles rétegeiben meglévő önvédelmi 
készséget,

f) tudatosítani kell, hogy a fiatalkori bűnözés megelőzésé
nek, az ifjúság nevelésének fő színtere a család, na
gyobb gondot kell fordítani a szülői felelősség hangsú
lyozására,

g) támogatni kell a felelőtlen, hanyag szülői magatartás 
társadalmi elítélését, fokozni kell e téren a környezet 
cselekvő aktivitását,

h) konkrét bűncselekmények és jogkövetkezményeik bemu
tatásaival hangsúlyozni kell a fiatalkorú bűntettesek ön
álló felelősségét.
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III.

A FELDERÍTÉS ÉS AZ ELKÖVETŐK 
FELELŐSSÉGRE VONÁSA

37. Nyílt rendőri intézkedések útján, valamint az operatív 
munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával derít
sék fel:
a) a veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúakat,
b) a család intézményét, az ifjúság egészséges testi, értel

mi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztető vagy sértő 
bűncselekményeket,

c) a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményeket.

38. A veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak felderítése ér
dekében fordítsanak különös figyelmet:
a) a pártfogó felügyelet alatt álló,
b) a rendőrhatósági kényszerintézkedés hatálya alatt álló,
c) a veszélyes vagy különösen veszélyes bűnözőként ellen

őrzött felnőttkorúak
családjára, gyermekeik helyzetére.

39. Kutassák fel az eltűnt, a csavargó, a szülőktől (gondozó
juktól), a gyermek- és ifjúságvédő intézetből, a nevelőott
honból, valamint a javítóintézetből megszökött gyermek- és 
fiatalkorúakat.

40. A szökések megelőzése, megakadályozása, az elhallgatott 
vagy elkövetni szándékozott bűncselekmények felderítése 
érdekében a rendőri szervek gondoskodjanak:
a) a fiatalkorúak börtöne és fogháza,
b) a javítóintézetek,
c) indokolt esetben a nevelőintézetek 
külső rendőri és belső operatív biztosításáról.

41. Derítsék fel és tartsák ellenőrzés alatt:
a) a fiatalok antiszociális kortársi csoportjait,
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b) a csoportok kialakulásának gócait, mozgásterét,
c) a csavargó, szökött gyermek- és fiatalkorúakat, vala

mint a részükre szállást (búvóhelyet) biztosító szemé
lyeket,

d) a kábítószerek és egyéb bódulatkeltő anyagok beszerzé
sének forrásait, módját és felhasználóit,

e) a főként fiatalok szórakoztatása céljából kártya- és 
egyéb szórakoztató játékok űzését biztosító videó (film) 
vetítését szolgáltató vendéglátó egységeket, a tánc és 
zeneszolgáltatást nyújtó ifjúsági klubokat, szórakozóhe
lyeket,

f) a bűnöző fiatalok által rendszeresen látogatott szórako
zó- és gyülekezőhelyeket,

g) a csavargó, szökött gyermek- és fiatalkorúak búvóhe
lyeit,

h) az agresszivitást, a társadalmi együttélés szabályaival, az 
alapvető erkölcsi normákkal szembehelyezkedő nézete
ket vagy hangulati áramlatokat képviselő ifjúsági zene
karok környezetét.

42. Derítsék fel:
a) a családi állás megváltoztatása,
b) a kiskorú elhelyezésének megváltoztatása,
c) a kiskorú veszélyeztetése,
d) a kóros szenvedélykeltés,

továbbá a gyermek- vagy fiatalkorúak sérelmére elkövetett
e) erőszakos közösülés,
f) szemérem elleni erőszak,
g) természet elleni fajtalanság,
h) természet elleni erőszakos fajtalanság,
i) megrontás,
bűncselekmények elkövetőit, és folytassanak ellenük bün
tetőeljárást.
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43. Derítsék fel a bűncselekmények fiatalkorú elkövetőit, a 
bűncselekmény törvényi tényállását megvalósító gyermek
korúakat, gondoskodjanak arról, hogy a fiatalkorú elköve
tőkkel szemben folytatott büntetőeljárás során érvényesül
jenek a Be. XIII. Fejezetében meghatározott speciális ren
delkezések.

IV.
AZ EGYES SZOLGÁLATI ÁGAK CSALÁD-, GYERMEK

ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATAI

44. A rendőrség család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatai
nak végrehajtásáért az egyes szolgálati ágak hatáskörükben 
önállóan felelősek. Feladataikat kötelesek együttműködve, 
a munka összrendőri jellegét szem előtt tartva ellátni.

45. A bűnügyi szervek család-, gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladataikat az ifjúságvédelmi alegységek, valamint a füg
getlenített, illetve megbízott ifjúságvédelmi nyomozók és 
vizsgálók útján lássák el.

46. A BM ORFK Közbiztonsági és Közlekedési, valamint az 
Igazgatásrendészeti csoportfőnökségeken, továbbá a rend
őr-főkapitányságok közbiztonsági és közlekedési, illetve az 
igazgatásrendészeti osztályain a szakirányítási feladatok el
látására ifjúságvédelmi (fő)előadókat kell kijelölni.

V.
A RENDŐRI SZERVEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

47. A párhuzamos intézkedések elkerülése érdekében a közbiz
tonsági és közlekedési, valamint az igazgatásrendészeti szol
gálat a hatáskörében tett intézkedéseiről, a bűnügyi szer
vek eljárását igénylő adatairól folyamatosan tájékoztassa 
az illetékes bűnüldözési szervet.

48. A család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szempontból is ha
tékony járőr, forgalomellenőrző, illetve körzeti megbízotti 
szolgálat megszervezése érdekében a bűnüldözési szervek 
rendszeresen -  a bűnügyi operatív helyzet alakulásának
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megfelelően -  tájékoztassák az illetékes közbiztonsági és 
közlekedésrendészeti (al)osztályt, a Szabályzat 41. pontjában 
felsorolt személyekről, csoportokról és objektumokról, to
vábbá a fiatalkori bűnözés területi szóródásának változá
sairól.

49. A gyermek- és ifjúságvédelmi vonalon tevékenykedő bűn
üldözési szakalegységek, illetve az ifjúságvédelmi nyomo
zók tájékozódjanak a más bűnügyi vonalon -  különösen a 
vagyonvédelem terén -  kialakult operatív helyzetről. A 
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi munka eszközeivel és 
módszereivel nyújtsanak segítséget az ismeretlen tettesek 
felderítéséhez.

50. Az ifjúságvédelmi szakvizsgálók az egyes ügyek vizsgálata 
során céltudatosan törekedjenek az operatív munka szem
pontjából értékes információk megszerzésére és átadására. 
Tegyenek javaslatot az arra alkalmasnak látszó fiatalkorú
ak vagy fiatal felnőttek hálózati személyként történő ta
nulmányozására vagy alkalmi titkos adatszolgáltatókénti 
foglalkoztatására.

51. Amennyiben az eljárás tárgyául szolgáló bűncselekmény 
súlya, az elkövető előélete, személyes körülményei folytán 
várható, hogy a fiatalkorú gyanúsítottat a bíróság javítóin
tézeti nevelésre vagy letöltendő szabadságvesztés-büntetés
re ítéli, és egyébként hálózati személyként vagy alkalmi tit
kos adatszolgáltatókénti foglalkoztatásra alkalmasnak lát
szik, erről a nyomozás befejezésekor tájékoztassák a fiatal
korúak büntetés-végrehajtási intézeteinek, illetve a javító- 
intézetek operatív biztosítására kijelölt bűnügyi szervet.

52. Az ifjúság káros ideológiai befolyásolásának akadályozása, 
a fiatalkorúak állam elleni bűncselekményeinek megelőzé
se, felderítése, a folyamatban levő bűncselekmények meg
szakítása érdekében a rendőri és az állambiztonsági szer
vek kötelesek tervszerűen együttműködni.

Így különösen:
a) az ellenséges politikai befolyásolásra fokozottan érzé

keny, antiszociális magatartásjegyeket hordozó, fiata
lokból álló csoportok bomlasztásában,
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b) a fiatalok nagyobb tömegeit megmozgató politikai, kul
turális- és sportrendezvények biztosításában,

c) a Szabályzat 42. pontjában foglalt objektumok, vala
mint személyek ellenőrzésében és biztosításában,

d) a jogpropaganda tevékenységben.

VI.
EGYÜTTMŰKÖDÉS A CSALÁD-, GYERMEK

ES IFJÚSÁGVÉDELEM ÁLLAMI SZERVEIVEL 
ÉS A TÁRSADALMI SZERVEZETEKKEL

53. A jogszabályokon alapuló helyes munkamegosztás, a koor
dinált munkavégzés és az egységes szemlélet biztosítása ér
dekében a rendőri szervek tartsanak munkakapcsolatot és 
működjenek együtt a család-, gyermek- és ifjúságvédelem
ben érintett állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel.

54. A BM ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség tartson munkakap
csolatot :

a) a Művelődési Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédel
mi Önálló Osztályával,

b) a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osz
tályával,

c) az Igazságügyi Minisztérium Bírósági Főosztálya Bün
tető Felügyeleti Osztályával,

d) az Egészségügyi Minisztérium Anya-, Gyermek- és Ifjú
ságvédelmi Főosztályával,

e) a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Gazdaságpo
litikai és Érdekvédelmi Osztályával,

f) a Magyar Nők Országos Tanácsa Társadalompolitikai 
Osztályával,

g) a Magyar Vöröskereszt Országos Központja Egészségvé
delmi és Szociális Osztályával.
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55. A rendőr-főkapitányságok, valamint a rendőrkapitányságok 
tartsanak munkaikapcsolatot az 54. pontban felsorolt helyi 
állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel.

56. Az állami szervekkel és a társadalmi szervezetekkel való 
együttműködés során a rendőri szervek:
a) a Szabályzat II. és III. fejezetében meghatározott egye

di ügyekben előírt tájékoztatási, illetve értesítési köte
lezettségeken túlmenően -  az állam- és szolgálati titok 
védelmét szem előtt tartva -  adjanak tájékoztatást a 
fiatalkori bűnözés alakulásáról, sajátosságairól és 
okairól,

b) a megelőzés érdekében tegyenek javaslatot az együtt
működő szervek és -szervezetek hatáskörében foganato
sítható, átfogó intézkedésekre,

c) vegyenek részt a család-, gyermek- és ifjúságvédelem 
érdekében működő bizottságok és koordinációs szerve
zetek munkájában.

57. A család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredmé
nyesebb végrehajtása érdekében a bűnügyi szervek szer
vezzenek speciális önkéntesrendőri csoportokat. Az önkén
tes rendőröket vonják be:
a) a Szabályzat II. és III. fejezeteiben meghatározott meg

előzési és felderítési feladatok végrehajtásába,
c) a fiatalkorú gyanúsítottak környezettanulmányának el

készítésébe.
58. A rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok köz- 

biztonsági és közlekedésrendészeti, továbbá a körzeti meg
bízotti szolgálatai család-, gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatainak ellátásába vonják be a Munkásőrség és a 
KISZ Ifjúgárda egységeit.

VII.
A SZAKIRÁNYÍTÁS FELADATAI

59. Az egyes szolgálati ágak család-, gyermek- és ifjúságvédel
mi munkájának szakirányítása a BM ORFK Bűnügyi, Köz- 
biztonsági és Közlekedési, valamint az Igazgatásrendészeti 
Csoportfőnökség feladata.
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60. A rendőrkapitányságok család-, gyermek- és ifjúságvédel
mi munkájának szakirányítását a rendőr-főkapitányságok 
bűnüldözési, vizsgálati, közbiztonsági és közlekedési, vala
mint igazgatásrendészeti osztályai lássák el.

61. A budapesti kerületi rendőrkapitányságok bűnügyi terüle
ten folytatott család-, gyermek- és ifjúságvédelmi munká
jának szakirányításáért a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Ifjúságvédelmi Osztálya felelős.

62. A BM ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség szükség szerint, de 
legalább ötévenként, a rendőr-főkapitányságok bűnüldözé
si és vizsgálati osztályai pedig évenként értékeljék:
a) a fiatalkorúak bűnözésének alakulását, jellegét, okait és 

elősegítő körülményelit, az esetleges új jelenségeket,
b) a megelőzés, a felderítő munka, valamint a család in

tézményét, az ifjúság egészséges testi, értelmi vagy er
kölcsi fejlődését veszélyeztető bűncselekmények, illetve 
a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények nyomo
zásának,

c) a rendőri és az állambiztonsági szervek között, illetve a 
család-, gyermek- és ifjúságvédelemben érintett állami 
szervekkel és társadalmi szervezetekkel kialakult mun
kakapcsolat,

d) a társadalmi erők bevonásának 
tapasztalatait.

63. A BM ORFK Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnök
sége, valamint a rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és 
közlekedési osztályai, járőr, a forgalomellenőrző, illetve a 
körzeti megbízotti szolgálat tevékenységének elemzésével 
egyidejűleg, a bűnügyi operatív helyzettel egybevetve érté
keljék a család-, gyermek- és ifjúságvédelem terén fogana
tosított, a megelőzést és a felderítést szolgáló intézkedé
seket.

64. Az együttműködés tapasztalatainak értékelése és a közös 
feladatok meghatározása céljából a BM Országos Rendőr- 
főkapitányság vezetőjének bűnügyi helyettese vezetésével 
szükség szerint, de legalább ötévenként, a megyei (buda
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pesti) rendőr-főkapitányságokon a közbiztonsági (bűnügyi) 
helyettes vezetésével évenként, család-, gyermek-  és ifjú
ságvédelmi koordinációs értekezletet kell tartani.

65. A BM ORFK Igazgatásrendészeti Csoportfőnöksége és a 
rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai a sza
bálysértési ügyintézés, a rendőrhatósági kényszerintézke
dések helyzetének, továbbá a rendészeti tevékenység elem
zése során térjenek ki a Szabályzatban meghatározott csa
lád-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok értékelésére.

66. Az értékelő munka tapasztalatai alapján a szakirányítást 
végző csoportfőnökségek, valamint osztályok az irányított 
rendőri szervek részére határozzák meg a következő idő
szak súlyponti feladatait és kezdeményezzenek szakirányí
tási intézkedéseket.
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HK: 55/90. BM ut.
BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10- 21/7/1986.

SZIGORÚAN TITKOS!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

7/1986. számú 
U T A S Í T Á S A

a rendőri szervek gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak 
szabályozásáról szóló 06/1975. számú 

belügyminiszter-helyettesi utasítás hatályon kívül helyezéséről

Budapest, 1986. évi május hó 21-én.

1. A rendőri szervek gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak 
szabályozásáról szóló 06/1975. számú belügyminiszter-he
lyettesi utasítást hatályon kívül helyezem.

2. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, rendelkezését 
az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter
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BELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M

HK: 12/90. BM Int.
BELSŐ HASZNÁLATRA!

10- 27/2/1984.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

2/1984. számú 
I N T É Z K E D É S E

a rendőrség bűnügyi vizsgálati szervei család-, gyermek- 
és ifjúságvédelmi feladatairól

Budapest, 1984. évi. február hó 18-án.

A veszélyeztetett gyermekek és fiatalok helyzetéről, a gyer
mek- és ifjúságvédelem továbbfejlesztéséről és VI. ötéves terv
időszaki feladatairól szóló 2010/1982. (V. 7.) Mth. számú hatá
rozatban foglaltak hatályosulásának elősegítése érdekében a 
rendőrség bűnügyi vizsgálati szervei család-, gyermek- és ifjú
ságvédelmi feladatainak végrehajtására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :
1. A Belügyminisztérium nyomozó hatóságainak hatásköréről 

és illetékességéről szóló 10/1979. (BK 7.) BM számú utasí
tás rendelkezéseinek figyelembevételével ifjúságvédelmi 
szakvizsgálókat kell megbízni a nyomozás lefolytatásával:
a) a Btk. XIV. fejezet;

193. § Családi állás megváltoztatása,
194. § Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása,
195. § Kiskorú veszélyeztetése,
illetve a kiskorúak sérelmére elkövetett:
197. § Erőszakos közösülés,
198. § Szemérem elleni erőszak,
199. § Természet elleni fajtalanság,
200. § Természet elleni erőszakos fajtalanság,
201. § Megrontás,
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a Btk. XVI. fejezet;
283. § Kóros szenvedélykeltés 
bűncselekmények miatt tett feljelentés esetében,

b) ha valamely bűncselekmény törvényi tényállását gyer
mekkorú valósította meg,

c) azon bűncselekmények esetében, amelyek elkövetői fia
talkorúak vagy fiatalkorúak és felnőttkorúak, ha az el
követés megszervezésében, illetve végrehajtásában a 
fiatalkorúak szerepe vagy száma meghatározó.

2. A BM Országos Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztály 
ifjúságvédelmi szakvizsgáló által gondoskodjon az 1. pont
ban megjelölt bűnügyek vizsgálatának szakirányításáról.

3. A megyei rendőr-főkapitányságok vizsgálati osztályain a 
megyei főügyészségek fiatalkorúak ügyészével, illetve if
júságvédelmi csoportjaival történő együttműködés, továbbá 
a rendőrkapitányságok család-, gyermek- és ifjúságvéde
lem területén folytatott vizsgálati munkájának szakirányí
tása céljából megbízott ifjúságvédelmi szakvizsgálót kell
kijelölni.

4. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Ifjúságvédelmi Osztály 
Vizsgálati Alosztálya szervezze meg a kerületi rendőrkapi
tányságok vizsgálati szervei által folytatott család-, gyer
mek- és ifjúságvédelmi tevékenység szakirányítását.

5. Az 1. pontban felsorolt bűncselekmények vizsgálatára az I. 
kategóriába sorolt rendőrkapitányságokon függetlenített 
ifjúságvédelmi szakvizsgálót, a II., a III. és a IV. kategóriá
ba tartozó rendőrkapitányságokon az ügyforgalomtól füg
gően, más bűnügyi feladatai mellett megbízott ifjúságvé
delmi szakvizsgálót kell kijelölni.

6. A függetlenített és a megbízott ifjúságvédelmi szakvizsgá
lók kiképzéséről 1984. december 31-ig, továbbképzésükről 
pedig folyamatosan kell gondoskodni.

7. Ez az intézkedés a kiadás napján lép hatályba, rendelkezé
seit az érintett állománnyal ismertetni kell.

LAD VÁ NSZK Y  K AROLY  s. k.,
r. altábornagy 
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