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10- 22/4/1968.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

4. számú 
U T A S Í T Á S A

Budapest, 1968. évi március hó 1-én.

Tárgy: A bíróság által a közügyektől eltiltott,
foglalkozástól eltiltott és kitiltott személyek 
nyilvántartása és ellenőrzése.

Az igazságügyminiszter a 112/1967. (I. K. 1968. 1.) IM sz. utasításá
val ú jra  szabályozta a közügyektől eltiltás, a foglalkozástól eltiltás 
és kitiltás (továbbiakban: mellékbüntetés) végrehajtása során az 
igazságügyi szervekre háruló feladatokat.

A mellékbüntetés végrehajtása során a belügyi szervekre háruló 
feladatokról -  az igazságügyminiszterrel egyetértésben -  a követ
kező 

u t a s í t á s t
adom ki:

1. A mellékbüntetés végrehajtásával járó rendészeti teendők ellá
tása a rendőri szervek hatáskörébe tartozik.

2. A mellékbüntetésre ítélt m agyar állampolgárokat az állandó lakó
hely szerint illetékes járási, városi, városi-kerületi rendőrkapi
tányságok, a lakhatási engedéllyel ellátott külföldieket a BM 
KEOKH, illetve a megyei KEOKH szervek kötelesek nyilvántar
tani.

- 1 - ÁBTL - 4.2. - 10 - 22 / 4 / 1968 /3



3. Jelen utasítás a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiekre 
nem vonatkozik.

4. A mellékbüntetés végrehajtását a körzetmegbízottak és megyei 
KEOKH szervek kötelesek ellenőrizni.

5. A bírói ítélettel kitiltottak ideiglenes visszatérésére -  indokolt 
esetben és legfeljebb 6 napi időtartam ra -  az állandó lakóhely 
szerint illetékes rendőrkapitányság vezetője esetenként engedélyt 
adhat.

6. A BM II. főcsoportfőnök -  a külföldiekre vonatkozóan a III. fő- 
csoportfőnökkel egyetértésben -  a m ellékbüntetésre ítéltek nyil
vántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat külön vég
rehajtási utasításban szabályozza.

Jelen utasítás 1968. március 1-én lép hatályba. Egyidejűleg az igaz
ságügyminiszter és belügyminiszter 006/1962. sz. együttes utasítása 
hatályát veszti.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

K ap ják : Elosztó szerin t.
K észült: 1100 példányban .
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10- 22/4/A/1968.

A 4/1968. SZ. BELÜGYMINISZTERI UTASÍTÁS 
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA
Budapest, 1968. évi március hó 1-én.

Tárgy: A bíróság által kiszabott közügyektől eltiltás, 
foglalkozástól eltiltás és kitiltás mellék- 
büntetések nyilvántartása és ellenőrzése.

A belügyminiszter és az igazságügyminiszter ú jra  szabályozta a köz
ügyektől eltiltás, foglalkozástól eltiltás, kitiltás mellékbüntetések 
(továbbiakban: mellékbüntetés) végrehajtásával járó feladatokat. 
A 4/1968. számú belügyminiszteri utasítás értelmében a m ellékbün
tetések nyilvántartása és végrehajtásának ellenőrzése a rendőri 
szervek hatáskörébe tartozik.

A fentiek végrehajtására -  a III. főcsoportfőnökkel egyetértésben
-  a következő

u t a s í t á s t  

adom ki:

I.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.  A megyei (fővárosi) bíróság büntetésvégrehajtási irodája, a ka
tonai bíróság (továbbiakban bíróság), valam int a büntetésvégrehajtási

 intézet a mellékbüntetés jogerőre emelkedése után I., II., 
I- II. és III., jelzésű nyilvántartólapot küld az illetékes rendőri 
szerveknek.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!
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Ennek megfelelően:

a) az I. jelzésű nyilvántartólap jelzi az ítélet jogerőre emelke
dését és a mellékbüntetés kezdetét,

b) a II. jelzésű nyilvántartólap jelzi a szabadságvesztés végre
hajtásának befejezését,

c) az I- II. jelzésű nyilvántartólap jelzi, hogy az elítélt az ítélet 
jogerőre emelkedésekor szabadlábon van, a mellékbüntetés 
tartam a tehát kezdetét veszi,

d) a III. jelzésű nyilvántartólap arról szól, hogy a mellékbüntetés 
gépjárművezetői foglalkozástól való eltiltás.

A m ellékbüntetés lejárati napját érintő egyéb esetekben (össz- 
büntetés, feltételes szabadság megszüntetése stb.) külön átirat 
jelzi a beállott változást.

2. A m ellékbüntetés tartam ának azt az időt kell tekinteni, melyet 
a bíróság a m ellékbüntetés idejeként állapít meg. A mellékbün
tetés tartam a az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik.

3. A mellékbüntetés tartam ába nem számítható be az az idő, amely 
alatt az elítélt
a) a jelenlegi vagy más ügyben kiszabott, illetve a pénzbüntetést 

vagy javító-nevelő m unkát helyettesítő szabadságvesztés bün
tetését tölti, (ide értve a katonai fogdában vagy fegyelmező 
zászlóaljnál végrehajtott szabadságvesztést is);

b) más ügyben előzetes letartóztatásban volt és elítélték;
c) a reá kiszabott szabadságvesztés végrehajtása alól kivonta 

magát;
d) olyan feltételes szabadságon volt, amit a bíróság megszünte

tett.

4. A mellékbüntetés lejárati napjának megállapítása a bíróság, 
illetőleg a büntetésvégrehajtási intézet hatáskörébe tartozik. Ha 
az elítélt az alapügyben kiszabott szabadságvesztést kitöltötte és 
a m ellékbüntetés töltése alatt -  újabb jogerős bírói ítélet alap
ján -  újabb szabadságvesztésre ítélték, a szabadulás után a mel
lékbüntetés lejárati napját a rendőri szerv köteles megállapítani.

5. A különnemű mellékbüntetések esetén valamennyit le kell töl
teni. A több ítélet vagy összbüntetésbe foglaló ítélet alapján ke
letkezett azonos nemű mellékbüntetés esetén a hátrányosabbat 
kell letölteni. - 4 -
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6. A m ellékbüntetés végrehajtása során keletkezett vitás esetekben 
a rendőri szervek nem dönthetnek.
Ilyen esetekben:
a) a tartam  számítása vagy lejárta terén keletkezett vita esetén 

az elítélt állandó lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 
bíróság büntetésvégrehajtási irodája felett felügyeletet gya
korló bíróhoz kell fordulni,

b) a több ítéletben azonos nemű m ellékbüntetés kiszabása ese
tén a hátrányosabb tartam  megállapítása terén keletkezett 
vita eldöntése az illetékes bíróság hatáskörébe tartozik. Ennek 
megfelelően az azonos hatáskörű bíróságok által kiszabott 
kettős ítélet esetén az utóbbi ítéletet kiszabó, a különböző 
hatáskörű bíróságok által kiszabott kettős ítélet esetén a m a
gasabb hatáskörű, összbüntetés kiszabása esetén az összbün- 
tetést kiszabó bírósághoz kell fordulni.

7. A m ellékbüntetésre ítélt személyek közül
a) a m agyar állampolgárokat az állandó lakóhely szerint illeté

kes rendőrkapitányság igazgatásrendészeti alosztályán és a 
körzeti megbízottnál,

b) a lakhatási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárokat 
és hontalanokat a BM KEOKH-nál és az állandó lakóhely sze
rint illetékes megyei KEOKH-nál

kell nyilvántartani.

8. A m ellékbüntetésre ítélt személyek mozgásának figyelemmel 
kísérése érdekében:
a) a m agyar állampolgárokat az állandó lakóhely szerint illetékes 

rendőrkapitányságok bejelentő-nyilvántartásában,
b) a külföldi állampolgárokat és a hontalanokat a BM és a megyei 

KEOKH nyilvántartásában,
c) a gépjárm ű vezetéstől eltiltottakat -  az a- b. pontban fog

laltak m ellett -  a BM Közlekedési Csoportfőnökség Igazga
tási Osztályának nyilvántartásában

figyelőzni kell.

9. A mellékbüntetés letöltése, illetőleg végrehajthatóságának meg
szűnése esetén az elítélt adatait törölni kell a nyilvántartásból.

10. A bírói ítélettel kitiltottak ideiglenes visszatérésére -  indokolt 
esetben és legfeljebb 6 napi időtartam ra -  az állandó lakóhely 
szerint illetékes rendőrkapitányság (megyei KEOKH) vezetője 
esetenként engedélyt adhat.
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11. A mellékbüntetéssel kapcsolatban keletkezett iratokat a lejárat 
nap ját követő 3 évig meg kell őrizni, ezután az ügyviteli szabá
lyok szerint selejtezni kell.

II.

A MELLÉKBÜNTETÉSEKKEL KAPCSOLATOS 
IGAZGATÁSRENDÉSZETI ELJÁRÁS 

A mellékbüntetés nyilvántartásba vétele

12. A m ellékbüntetésre ítélt személyek nyilvántartása a „mellékbün
tetési nyilvántartókönyv”-ben és vidéken a helyi-, Budapesten 
a Központi Lakcímnyilvántartó Osztály bejelentő nyilvántartá
sában "figyelőlap”-ként elhelyezett mellékbüntetési nyilvántartó- 
lappal történik. Budapesten a nyilvántartólapot „BP” jelzéssel 
kell ellátni.

13. A mellékbüntetési nyilvántartólapot az erre a célra rendszeresí
tett nyom tatvány felhasználásával alszámon iktatni kell. A rend
őrkapitányság működési területén belül valamennyi értesítés
adást ezen a nyomtatványon kell elvégezni.

14. A mellékbüntetési nyilvántartókönyv betűsoros és a következő 
rovatokat tartalmazza:
1. Sorszám, mely betűnként 1-el kezdődik; az elítélt
2. családi és utóneve (asszonyoknál leánykori név is);
3. születési helye és ideje;
4. anyja leánykori  családi és utóneve;
5. a m ellékbüntetés neme és tartam a;
6. a mellékbüntetés kezdeti és lejárati napja;
7. megjegyzés.

15. A nyilvántartókönyv rovatait az alábbiak szerint kell kitölteni:
a) valamennyi r ovatot a nyilvántartólap alapján -  a 2., 3., 4. 
rovatot nyom tatott nagybetűvel -  kell kitölteni,
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b) az 5- 7. rovatokat úgy kell kitölteni, hogy újabb bejegyzések 
is elvégezhetők legyenek,

c) ha a m ellékbüntetés több fajta, valamennyit be kell jegyezni 
a nyilvántartókönyv 5. rovatába.

16. A nyilvántartásba vételt csak akkor szabad elvégezni, ha az el
ítéltnek a rendőrkapitányság működési területén állandó beje
lentett lakóhelye van.

17. Ha a m ellékbüntetésre ítélt nem szerepel a helyi bejelentő nyil
vántartásban, a priorálást a KLO-nál kell elvégezni.
Amennyiben a KLO más rendőrkapitányság területén levő beje
lentett állandó lakóhelyet közöl, a nyilvántartólapot illetékesség
ből meg kell küldeni a közölt lakcím szerint illetékes rendőrka
pitányságnak.

18. Ha a m ellékbüntetésre ítélt személy nem rendelkezik bejelen
tett állandó lakóhellyel, ideiglenes lakóhelyén kell nyilvántartás
ba venni.

Eljárás a bíróságtól érkezett nyilvántartólap esetén

19. A bíróság I. jelzésű nyilvántartólapot küld, ha
a) az ítélet jogerőre emelkedik. Ennek alapján ki kell tölteni a 

nyilvántartókönyv 1- 5. rovatait,
b) újabb szabadságvesztés mellett m ellékbüntetést alkalmaz. En

nek alapján a nyilvántartókönyv 7. rovatába be kell jegyezni 
a „kettős ítélet” szöveget. Ha a nyilvántartólap jegyzet rova
tában az szerepel, hogy az utólag kiszabott azonos nemű mel
lékbüntetést kell végrehajtani, az 5. rovatba előzőleg bejegy
zett adatot át kell húzni és az utóbb kiszabott m ellékbünte
tést kell bejegyezni.

20. A bíróság I- II. jelzésű  nyilvántartólapot küld, ha
a) a jogerősen kiszabott szabadságvesztést az előzetes fogvatar

tással kitöltöttnek vette és az elítélt az ítélet jogerőre emel
kedésekor szabadlábon van,

b) a főbüntetés javító-nevelő munka, vagy pénzbüntetés,
c) a főbüntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztette.
Ezekben az esetekben a nyilvántartókönyv 6. rovatába be kell 
jegyezni a m ellékbüntetés lejárati napját.
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21. A bíróság II. jelzésű nyilvántartólapot küld, ha az I. jelzésű 
nyilvántartólapot m ár megküldte és
a) a szabadságvesztést -  annak megkezdése előtt -  kegyelem

ből felfüggesztették vagy elengedték. Ennek alapján ki kell 
tölteni a nyilvántartókönyv 6. rovatát és a 7. rovatba be kell 
jegyezni a „főbüntetés kegyelemből felfüggesztve (elengedve)” 
szöveget,

b) a fő- és m ellékbüntetést -  a főbüntetés megkezdése előtt -  
kegyelemből elengedték vagy felfüggesztették. Ennek alapján 
a nyilvántartókönyv 7. rovatába be kell jegyezni a ,,Fő és 
m ellékbüntetés kegyelemből elengedve (felfüggesztve)’’ szöve
get. A nyilvántartókönyv rovatait átlós vonallal -  felfüggesz
tés esetén grafit irónnal -  á t kell húzni,

c) a m ellékbüntetést kegyelemből elengedték vagy felfüggesz
tették. Ennek alapján a nyilvántartókönyv 7. rovatába be kell 
jegyezni a „mellékbüntetés kegyelemből elengedve (felfüg
gesztve)” szöveget. A nyilvántartókönyv rovatait átlós vonal
lal -  felfüggesztés esetén grafit irónnal -  át kell húzni,

d) ítéletében több büntetést összbüntetésbe foglalt, az elítélt sza
badságvesztés büntetését még nem kezdte meg és az azonos 
nemű enyhébb m ellékbüntetést nem kell végrehajtani. Ennek 
alapján a nyilvántartókönyv 5. rovatából az idevonatkozó 
m ellékbüntetést vízszintes vonallal át kell húzni,

e) a szabadságvesztést -  annak megkezdése előtt kegyelemből 
javító-nevelő m unkára vagy pénzfőbüntetésre változtatták. 
Ennek alapján ki kell tölteni a nyilvántartókönyv 6. rovatát, 
a 7. rovatba be kell jegyezni a „főbüntetés pénzbüntetésre 
(javító-nevelő munkára) változott” szöveget.

22. A 19. a)- b), a 20. a)- c) és a 21. a), illetve az e) pontban fog
lalt esetekben a bíróságtól érkezett I., I- II. és II. jelzésű nyil
vántartólapot el kell helyezni a bejelentő-nyilvántartásban.

23. A 21. b)- d) pontban foglalt esetekben a nyilvántartólapot ira t
tárba kell helyezni.

-  8 -
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Eljárás a büntetésvégrehajtási intézettől érkezett 
nyilvántartólap esetén

24. A szabadságvesztés letöltése után a büntetésv égrehajtási intézet
II. jelzésű nyilvántartólapot küld a rendőrkapitányságnak. En
nek alapján ki kell tölteni a nyilvántartókönyv 6. rovatát, a 7. 
rovatba be kell jegyezni a „főbüntetést letöltötte” szöveget.

25. A büntetésvégrehajtási intézet akkor is II. jelzésű nyilvántartóla
pot küld, ha az elítélt egyéb jogcímen szabadul. Ilyen esetben a
II. jelzésű nyilvántartólap alapján ki kell tölteni a nyilvántartó
könyv 6. rovatát és

a) feltételes szabadságra bocsátás esetén a 7. rovatba be kell 
jegyezni a „feltételes szabadságra bocsátva” szöveget,

b) a főbüntetés kegyelemből történő elengedése vagy felfüggesz
tése esetén a 7. rovatba be kell jegyezni a „főbüntetés ke
gyelemből elengedve (felfüggesztve)” szöveget,

c) a m ellékbüntetés kegyelemből történő csökkentése esetén a
7. rovatba be kell jegyezni a „mellékbüntetés kegyelemből 
csökkentve” szöveget,

d) a főbüntetés kegyelemből javító-nevelő m unkára vagy pénz- 
büntetésre történő átváltoztatása esetén a 7. rovatba be kell 
jegyezni a „szabadságvesztés kegyelemből javító-nevelő m un
kára (pénzbüntetésre) változott” szöveget,

e) a fő- és m ellékbüntetés kegyelemből történő elengedése vagy 
felfüggesztése esetén a nyilvántartókönyv 7. rovatába be kell 
jegyezni a „fő- és mellékbüntetés kegyelemből elengedve 
(felfüggesztve)” szöveget és a rovatokat egy átlós vonallal -  
felfüggesztése esetén grafit irónnal -  át kell húzni,

f) összbüntetés kiszabása esetén, a 7. rovatba be kell jegyezni 
az „összbüntetés” szöveget,

g) ha a szabadságvesztés végrehajtásának átmeneti félbeszakí
tása után a büntetés végrehajt hatatlanná vált, a nyilvántartó
könyv 7. rovatába be kell jegyezni a „szabadságvesztés fél
beszakítva” szöveget.

26. A 24. és a 25. a)- d) és f) pontokban foglalt esetekben a bünte
tésvégrehajtási intézettől érkezett II. jelzésű nyilvántartólapot 

-  az I. jelzésű laphoz csatolva -  el kell helyezni a bejelentő
nyilvántartásban.
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27. A 25. e) pontban foglalt esetekben a nyilvántartólapokat irat
tárba kell helyezni.

Eljárás a feltételes szabadság megszüntetése vagy a próbaidőre 
felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén

28. A feltételes szabadság megszüntetése esetén a büntetésvégrehaj
tási intézet átiratban értesíti az állandó lakóhely szerint illetékes 
rendőrkapitányságot. Ennek alapján a nyilvántartókönyv 6. és
7. rovatában a bejegyzést egy vonallal törölni kell. A 7. rovatba 
be kell jegyezni a „feltételes szabadság megszüntetve” szöveget.

29. Ha az elítélt a feltételes szabadság megszüntetése után a szabad
ságvesztést teljesen kitöltötte, erről a büntetésvégrehajtási inté
zet átiratban értesíti a rendőrkapitányságot, mely tartalm azza a 
szabadulás napját és a m ellékbüntetés lejárati napjának megvál
tozott idejét. Ennek alapján ismét ki kell tölteni a nyilvántartó
könyv 6. rovatát, a 7. rovatba be kell jegyezni a „szabadságvesz
tését letöltötte” szöveget.

30. A 28- 29. pontban foglalt esetekben az átira to t -  az előzmény
hez csatolva -  irattárba kell helyezni.

31. Ha a Btk. 70. §-a alapján, vagy kegyelemből próbaidőre felfüg
gesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelik a nyilván
tartókönyv 7. rovatába be kell jegyezni a „felfüggesztés meg
szüntetve” szöveget. Egyéb vonatkozásban a 28. pontban fog
laltak szerint kell eljárni.

Eljárás gépjárművezetői foglalkozástól eltiltás esetén

32. A gépjárművezetői foglalkozástól eltiltás esetén az elítélt állandó 
lakóhelye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőrfőkapitány
ság közlekedésrendészeti osztályához III. jelzésű nyilvántartóla
pot küld a bíróság.

Ennek alapján ellenőrizni kell, hogy a korábbi rendőri intézke
dés során a gépjárművezetői igazolványt m ár visszavonták-e. 
Amennyiben ez nem történt meg, intézkedni kell a visszavonása 
iránt.
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33. A gépjárművezetői igazolvány visszavonásáról a közlekedés- 
rendészeti osztálynak határozatot kell készíteni. A visszavonás 
időtartam aként a mellékbüntetés időtartam át kell meghatározni. 
A határozatban azt is rögzíteni kell, ha az elítéltet a mellékbün
tetés lejárta után újabb vizsgára kötelezték.

34. A 33. pontban jelzett eljárás lefolytatása után a III. jelzésű 
nyilvántartólapot fel kell terjeszteni a BM Közlekedési Csoport- 
főnökség Igazgatási Osztályához további eljárás -  nyilvántar
tás, figyelőzés stb. -  céljából, ahol ezt figyelőlapként be kell 
sorolni az elítélt nyilvántartási anyagába.

35. A gépjárművezetői foglalkozástól eltiltás lejártakor az állandó 
lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság (BM KEOKH) írás
beli értesítést küld a BM Közlekedési Csoportfőnökség Igazgatási 
Osztályához, amelynek alapján intézkedni kell a központi figye
lőzés megszüntetésére.

Eljárás kitiltás esetén

36. A kitiltást a bírói ítéletben meghatározott terület- és a kitiltott 
új lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságok bejelentő 
nyilvántartásában figyelőzni kell.
Az I. jelzésű nyilvántartólap beérkezésekor az állandó lakóhely 
szerint illetékes rendőrkapitányságnál (megyei KEOKH-nál) ki 
kell állítani a szükséges mennyiségű figyelőlapot, rá kell ve
zetni a tilto tt területen lévő előző lakóhelyét és meg kell küldeni 
az érintett területen lévő többi rendőrkapitányságnak. A fi
gyelőlapot a visszavonásig el kell helyezni a bejelentő nyilván
tartásban.

37. A kitiltott magyar állampolgárokat a tiltott területen lévő régi 
lakóhely szerinti körzetmegbízottnál nyilvántartásba kell venni. 
A kitiltás kezdetéről a területileg illetékes rendőrkapitányság 
köteles értesíteni a körzeti megbízottat.

38. A bírói ítélettel kitiltott személy kitiltását be kell jegyezni a sze
mélyi igazolványba (külföldinél és hontalannál a lakhatási en
gedélybe). Amennyiben az állandó vagy ideiglenes lakása a til
tott területen van, a hivatalból történő kijelentést is el kell vé
gezni.
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39. A bíróságtól érkezett I. jelzésű nyilvántartólap jegyzet rovatá
ban vizsgálni kell, hogy a kitiltott személy szabadságvesztés bün
tetését azonnal megkezdte-e. Amennyiben halasztást kapott, a ki
tiltásnak a személyi igazolványba (lakhatási engedélybe) való 
bejegyzésére 48 órán belül intézkedni kell.
Ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedése után a szabadságvesz
tés töltését azonnal megkezdi, a bejegyzést a szabadulás után 
kell elvégezni.

40. A kitiltás bejegyzését a személyi igazolvány (lakhatási engedély) 
„különleges bejegyzések” oldalára az alábbiak szerint kell elvé
gezni:

„A ...............  bíróság ...........................................  számú jogerős
ítéletével .................................................  (község, város, megye)
területéről 19....... év ...............................  hó ...........  napjától
...................  évre kitiltotta. A kitiltás hatályának megszűné
sekor e bejegyzés törlendő.
Kelt, ............................................................

P. H. ...............................................
aláírás”

Ha kijelentés is történt, a kijelentőlap I- II. szelvényére rá kell 
vezetni a „kényszerkijelentés: bíróság által kitiltva” szöveget.

41. A kitiltás megszűnéséről az állandó lakóhely szerint illetékes 
rendőrkapitányság (megyei KEOKH) köteles értesíteni a tiltott 
területen levő rendőrkapitányságokat, valamint a körzetmegbí
zottakat. A rendőrkapitányságoknál a figyelőlapot ki kell emelni 
és az átirattal együtt ira ttárba kell tenni.

A kitiltás hatályának megszűnését be kell jegyezni a személyi 
igazolvány (lakhatási engedély) különleges bejegyzések oldalára.

A bejegyzést az alábbiak szerint kell elvégezni:
„Kitiltása 19......................................................................... -i
hatállyal megszűnt.
Kelt, ................................................................

P. H. ...............................................
aláírás”

Kérelemre az ilyen személyi igazolványt ki lehet cserélni.
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42. A bírói ítéletei kitiltott személyek ellenőrzését -  amennyiben 
a főbüntetés letöltésére halasztást kapott -  m ár a jogerőre emel
kedésekor meg kell kezdeni.

Eljárás mellékbüntetések határidőzése esetén

43. A mellékbüntetések tartam ának lejárati napját határidőzni kell. 
A határidőzést az erre a célra rendszeresített „határidőnyilván- 
tartólap”-on az alábbiak szerint kell elvégezni:
a) 12 db nyilvántartólapra rá kell vezetni az év 1- 1 hónapját,

b) az első függőleges rovatba -  növekvő sorrendben -  be kell 
jegyezni a naptári évek számát, az első sorba azt az évszámot, 
amely évben a nyilvántartólapot kiállították,

c) a nyilvántartókönyv 6. rovatának kitöltése után -  a kérdéses 
év sorába -  be kell jegyezni a nyilvántartókönyv oldal és 
sorszámát,

d) a m ellékbüntetés lejárati napjában beállott változást át kell 
vezetni a határidő nyilvántartólapon is.

44. A határidő nyilvántartólapon minden kérdéses hónap végén el
lenőrizni kell, hogy van-e bejegyezve mellékbüntetés megszűné
sét jelző nyilvántartási szám. A kitöltött vagy egyéb jogcímen 
megszűnt m ellékbüntetés nyilvántartási számát törölni kell a 
nyilvántartólapon.

Eljárás büntetésvégrehajtási intézetből szabadultak jelentkezése 
esetén

45. A büntetésvégrehajtási intézetből szabadult személyi igazolvá
nyának kiadása előtt ellenőrizni kell, hogy az „Elbocsátólevél"-en 
nincs-e feltüntetve m ellékbüntetés és a bejelentési nyilvántartás
ban nincs-e elhelyezve mellékbüntetési nyilvántartólap.

46. Ha az elbocsátólevélen vagy a feltételes szabadságra bocsátási 
igazolványon m ellékbüntetés is van feltüntetve és az elítélt be
jelentőlapja mellett nincs II. jelzésű nyilvántartólap, az elítélt 
személyi adatait és az elbocsátó büntetésvégrehajtási intézet ne-
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vét és címét 14 napig határidőbe kell tenni. Ha ezen idő alatt 
a II. jelzésű nyilvántartólap nem érkezik be, átiratban kérni kell 
a büntetésvégrehajtási intézettől a nyilvántartólap megküldését.

47. Ha a m ellékbüntetésre ítéltnek sem személyi igazolványa, sem 
bejelentőlapja, sem mellékbüntetési nyilvántartólapja nincs a 
rendőrkapitányság nyilvántartásában, ki kell kérdezni arra  vo
natkozóan, hogy szabadságvesztés büntetésének megkezdése előtt 
volt-e személyi igazolványa és hová volt állandó lakosként be
jelentve. Amennyiben személyi igazolványa volt, és állandó la
kása nem a rendőrkapitányság működési területén volt, nyilván
tartásba vétele és személyi igazolványának átvétele végett az 
általa bem ondott lakóhely szerint illetékes rendőrkapitánysághoz 
kell irányítani.

48. Amennyiben a büntetésvégrehajtási intézet a mellékbüntetésre 
ítélt személyt más -  nem az állandó lakóhelye szerinti -  rend
őrkapitánysághoz irányítja, illetve küldi meg a II. jelzésű nyilvántartólapját

, átira tta l kell fordulni az állandó lakóhely sze
rinti rendőrkapitánysághoz, melyben kérni kell a hivatalból tö r
ténő kijelentést, továbbá az elítélt személyi igazolványának és I. 
jelzésű nyilvántartólapjának megküldését.

49. Amennyiben az elítélt szabadságvesztés büntetésének megkez
dése előtt személyi igazolvánnyal nem rendelkezett, -  függetle
nül attól, hogy szabadságvesztés büntetésének megkezdése előtt 
hol volt állandó lakosként bejelentve -  annál a rendőrkapitány
ságnál kell személyi igazolvánnyal ellátni és mellékbüntetését 
nyilvántartásba venni, ahová a büntetésvégrehajtási intézet az 
elbocsátólevél vagy a feltételes szabadságra bocsátási igazolvány 
alapján irányította.

A személyi igazolvány kiadása előtt a bejelentőlapot feltétlen 
alá kell íratni a szállásadóval és lakónyilvántartó-könyv vezető
jével. A bejelentőlapra előző lakásként a szabadságvesztés meg
kezdése előtti lakcímet kell bejegyezni, egyben intézkedni kell 
az előző lakóhelyről történő kijelentésére. Ha a m ellékbüntetés
ről a II. jelzésű nyilvántartólap nem érkezett meg, a 46. pont
ban foglaltak szerint kell eljárni.
A külföldieket és a hontalanokat a megyei KEOKH-hoz kell irá
nyítani.

50. Ha a mellékbüntetésre ítéltnek személyi igazolványa a bűnügyi 
eljárás során eltűnt (elveszett), az elveszett igazolványokkal kap
csolatos szabályok szerint el kell látni személyi igazolvánnyal.
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Eljárás mellékbüntetésre ítéltek lakásváltozása esetén

51. A m ellékbüntetés hatálya alatt álló egyének lakásváltozását fi
gyelemmel kell kísérni.

52. Ha a mellékbüntetés hatálya alatt álló személy az állandó lakó
helye szerint illetékes rendőrkapitányság működési területén be
lül másik körzetmegbízott működési területére költözik, intéz
kedni kell az új lakóhely szerint illetékes körzetmegbízottnál tör
ténő nyilvántartásba vételére és ellenőrzésére.

53. Amennyiben a m ellékbüntetés hatálya alatt álló személy más 
rendőrkapitányság, illetve megyei KEOKH-nak működési terü 
letére költözik, a bejelentő nyilvántartóban figyelőként elhelye
zett nyilvántartólapot ki kell emelni, jegyzet rovatába be kell 
jegyezni a „kijelentkezett” szöveget, és átira tta l meg kell kül
deni a lakás kijelentőlapon feltüntetett új lakóhely szerint illeté
kes rendőrkapitányságnak, illetve megyei KEOKH-nak. A nyil
vántartókönyv 7. rovatába be kell jegyezni az „Elköltözött” szö
veget, a bejegyzést egy átlós vonallal át kell húzni, és törölni 
kell a határidő nyilvántartásból.

54. Az új lakóhely szerinti rendőrkapitányság (megyei KEOKH) kö
teles ellenőrizni a bejelentő nyilvántartásban, hogy a bejelent
kezés megtörtént-e. Amennyiben a bejelentkezés megtörtént, a 
m ellékbüntetését töltő személyt a jelen utasítás alapján nyilván
tartásba kell venni.

55. Ha az új lakóhely szerinti rendőrkapitányságnál, (megyei 
KEOKH-nál) a nyilvántartólap megérkezésekor a lakóhely beje
lentkezés még nem történt meg, a nyilvántartólapot 14 napig ha
táridőbe kell tenni.
Amennyiben 14 napon belül nem érkezik lakásbejelentőlap, a 
nyilvántartólapot a tényleges állandó lakóhely szerinti rendőr- 
kapitánysághoz (megyei KEOKH-hoz) történő továbbítás végett 
átirattal fel kell terjeszteni a Központi Lakcímnyilvántartó Osz
tályhoz, illetve a BM KEOKH-hoz.

56. Ha a m ellékbüntetésre ítélt személy a rendőrkapitányság vagy 
megyei KEOKH működési területéről elköltözött és a bíróság a 
m ellékbüntetés hatályában, illetve tartam ában beállott változás
ról küld értesítést, ezt az állandó lakóhelyre való továbbítás vé
gett szintén fel kell terjeszteni a Központi Lakcímnyilvántartó 
Osztályhoz, illetve BM KEOKH-hoz.
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57. A Budapesten állandó lakosként bejelentett mellékbüntetésre 
ítélt m agyar állampolgár lakásváltozásáról a KLO minden eset
ben értesítést küld a kijelentett lakóhely szerint illetékes kerü
leti rendőrkapitányságnak. Ha a m ellékbüntetésre ítélt személy 
Budapest területéről elköltözött, az értesítéshez csatolni kell a 
mellékbüntetési nyilvántartólapot is.

58. A mellékbüntetések végrehajtását a ki- és bejelentkezések alkal
mával az igazgatásrendészeti alosztályoknak is ellenőrizniük kell. 
vizsgálniuk kell a be- és kijelentőlapokon, hogy a bejegyzett fog
lalkozás nem azonos-e az eltiltott foglalkozással, továbbá az el
ítélt a bejegyzett munkahelyen nem gyakorolja-e tilto tt foglal
kozását, vagy azokat a jogokat, amelyekre a közügyektől eltiltás 
vonatkozik. Amennyiben a bejelentőlapon ilyen bejegyzés van, 
erről a helyszíni ellenőrzés lefolytatása végett értesíteni kell az 
állandó lakóhely szerint illetékes körzetmegbízottat, illetve me
gyei KEOKH-ot.

Eljárás a mellékbüntetés hatálya alatt újabb szabadságvesztés 
töltése esetén

59. A szabadságvesztésüket töltő személyek beérkezett személyi iga
zolványaiban levő adatokat priorálni kell a nyilvántartásban 
avégett, hogy nem állnak-e más ügyben kiszabott mellékbüntetés 
hatálya alatt. Előfordulás esetén értesíteni kell a lakóhely szerint 
illetékes körzeti megbízottat az ellenőrzés szüneteltetése végett.

A szabadságvesztés töltésének kezdetét be kell vezetni a nyil
vántartókönyv 7. rovatába.
Külföldiek, illetőleg hontalanok esetén az illetékes KEOKH szerv 
értelemszerűen köteles eljárni.

60. Az előző pontban meghatározott személy szabadulása esetén a 
nyilvántartókönyv 7. rovatába be kell jegyezni a szabadulás nap
já t és értesíteni kell a lakóhely szerint illetékes körzeti megbízot
ta t az ellenőrzés folytatása céljából.

61. Az 59- 60. pontokban feltüntetett személy szabadulása esetén a 
m ellékbüntetés le já ra ti napját ennek megfelelően módosítani 
kell.

Szükség esetén a büntetésvégrehajtási intézettől kell tájékozta
tást beszerezni a letöltött szabadságvesztés időtartamáról.
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62. Ha a m ellékbüntetésre ítélt személyt perújítás vagy törvényes
ségi óvás folytán felmentik, vagy vele szemben mellékbüntetést 
m ár nem alkalmaznak, erről a bíróság az ítélet jogerőre emelke
désekor írásbeli értesítést küld az állandó lakóhely szerint illeté
kes rendőrkapitányságnak, illetőleg BM KEOKH-nak. Ennek 
alapján a mellékbüntetést törölni kell a nyilvántartásból A nyil
vántartókönyv 7. rovatába be kell jegyezni a „perújítás (törvé
nyességi óvás) folytán m egszűnt” szöveget és a bejegyzést átlós 
vonallal törölni kell. A figyelőként elhelyezett nyilvántartólapot 
ki kell emelni és az átira tta l együtt -  az előzményhez csatolva
-  irattárba kell tenni.

63. Ha a m ellékbüntetésre ítélt személyre perújítás vagy törvényes
ségi óvás folytán az alapügyben kiszabott mellékbüntetéstől el
térő mellékbüntetést szabnak ki, a bíróság nyilvántartólapot 
küld az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságnak, illetőleg 
BM KEOKH-nak. A nyilvántartólap jegyzet rovatában feltünteti 
a hatályon kívül helyezett alapítélet számát és a hatályon kívül 
helyezés jogcímét (perújítás vagy törvényességi óvás). Ennek 
alapján a nyilvántartókönyv 5- 6. rovatát módosítani kell és a
7. rovatba be kell jegyezni a „perújítás (törvényességi óvás) 
folytán új ítélet” szöveget. Az előző ítéletről szóló nyilvántartó
lapot el kell helyezni a bejelentő nyilvántartásban.

Eljárás mellékbüntetés megszűnése esetén

64. Ha m ellékbüntetés tartam a lejárt, a figyelőként használt nyilván
tartólapot a bejelentő-nyilvántartásból ki kell emelni és az előz
ményhez csatolva irattárba kell tenni. A nyilvántartókönyv 7. 
rovatába be kell jegyezni a „büntetését letöltötte” szöveget és 
a bejegyzést átlós vonallal törölni kell.

65. A m ellékbüntetés megszűnésének egyéb eseteiben (kegyelemből 
felfüggesztve, elengedve, perújítás vagy törvényességi óvás foly
tán történő felmentés) a 25., 27. és 62. pontokban foglallak sze
rin t kell eljárni.

66. Az elítélt elhalálozása esetén a nyilvántartókönyv 7. rovatába 
be kell jegyezni a „meghalt” szöveget, egyéb vonatkozásban a 
64. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

Eljárás perújítás vagy törvényességi óvás esetén
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67. A kitiltás megszűnésekor a 41. pontban foglaltak szerint kell el
járni.

68. A gépjárművezetői foglalkozástól eltiltás megszűnése esetén a
35. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

III.

MELLÉKBÜNTETÉSRE ÍTÉLT SZEMÉLYEK ELLENŐRZÉSE 

A körzetmegbízottak értesítése a mellékbüntetésről

69. A rendőrkapitányság, illetőleg a BM KEOKH a m ellékbüntetés
ről az alábbi esetekben küld értesítést a körzetmegbízottaknak, 
illetve megyei KEOKH-nak:
a) az ellenőrzés bevezetéséről,
b) az ellenőrzés szüneteltetéséről és folytatásáról,
c) a m ellékbüntetésre ítélt lakásváltozásáról,
d) a m ellékbüntetés megszűnéséről.

70. A 69. pontban meghatározott értesítést az elítélt állandó lakó
helye szerinti körzetmegbízottnak -  az illetékes rendőrőrsön 
keresztül -  kell megküldeni.

71. Azokról a m ellékbüntetésre ítélt személyekről, akik állandó be
jelentett lakással nem rendelkeznek, az ideiglenes lakóhely sze
rint illetékes körzetmegbízottat kell értesíteni.

72. A kitiltás alatt állókról a tilto tt területen kívül levő lakóhely 
szerinti körzetmegbízottat értesíteni nem kell.

73. A 69. pontban m eghatározott értesítéseket a m agyar állampolgá
rok esetében a rendszeresített nyomtatványon kell elvégezni.

A mellékbüntetésre ítéltek nyilvántartása a körzetmegbízottnál

74. A m ellékbüntetésre ítélt személyeket -  az értesítés alapján -  
a körzetmegbízott köteles nyilvántartásba venni.
A külföldieket és hontalanokat az e célra rendszeresített nyilván
tartókönyvben kell nyilvántartásba venni.
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75. A nyilvántartókönyvbe be kell vezetni a személyi adatokat, az 
ellenőrzés beindításának és esetenkénti végrehajtásának keltezé
sét, szünetelését, a mellékbüntetés megszegését, a lakóhely meg
változását és a mellékbüntetés megszűnését.

76. Az értesítésre rá kell vezetni a nyilvántartásba vételt és fel kell 
terjeszteni az igazgatásrendészeti alosztályhoz. Az alosztályve
zető köteles ellenőrizni a változás átvezetésének végrehajtását, 
majd az értesítést irattárba kell tenni.

A mellékbüntetésre ítélt személyek ellenőrzése

77. A m ellékbüntetésre ítélt m agyar állampolgárt a körzetmegbízott, 
a külföldieket és hontalanokat a megyei KEOKH köteles rend
szeresen ellenőrizni. Az ellenőrzés legyen nyílt és közvetett. Nyílt 
ellenőrzést kell tartani 6 hónaponként legalább egy alkalommal.

78. A közvetett ellenőrzést a lakónyilvántartó-könyv vezető, a lakó
bizottság és az önkéntes rendőrök bevonásával kell végrehajtani.

79. Az első ellenőrzés alkalmával a körzetmegbízott és a megyei 
KEOKH foglalkozzon a m ellékbüntetésre ítélt személyekkel. Ok
tassa ki a mellékbüntetéssel járó korlátozásokra, kötelességeikre . 
Kérdések feltevése alapján tájékozódjon arról, hogy a Btk. 48. 
§. (2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására történt-e in
tézkedés. Amennyiben intézkedés szükséges, ezt írásban jelentse 
a rendőrkapitányságnak.

80. A m ellékbüntetésre ítélt személyt esetenként a munkahelyén -  
amennyiben 6 hónapon túl ideiglenes jelleggel máshol tartóz
kodik -  ideiglenes lakóhelyén is ellenőrizni kell. Az ellenőrzés
sel a munkahely, illetőleg ideiglenes lakóhely szerint illetékes 
körzetmegbízottat kell megbízni. (A m unkahelyet és az ideigle
nes lakóhelyet a lakóny ilván tartó -könyvből kell megállapítani.)

81. Az ellenőrzés során figyelemmel kell kísérni, hogy az elítélt nem 
gyakorolja-e azokat a jo g o k a t, melyektől eltiltották.
Különös gonddal kell ellenőrizni, hogy a foglalkozástól eltiltot
tak nem gyakorolják-e foglalkozásukat lakásukon, illetőleg a ki
tiltottak nem térnek-e vissza a tilto tt területre.

82. A m ellékbüntetés szabályainak megszegőivel szemben az illeté
kes rendőrkapitányságnak, illetve KEOKH szervnek intézkedni 
kell. A Btk. 48. §. (1) bekezdés a)- c) és e)- f) pontjainak meg
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szegéséről értesíteni kell az érin tett állami, társadalm i szervek 
vezetőit. Ha a törvénysértés záros határidőn belül nem szűnik 
meg, a szerv helye szerint illetékes főügyészséghez kell fordulni. 
A 48. §. (1) bekezdés d) pontja, valam int az 51. és 53. §-ai meg
szegői ellen az eljárásra illetékes szervnél kell feljelentést tenni.

83. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok II/I I - 1. és II/II- 3. 
osztályai, valam int a járási, városi, városi-kerületi rendőrkapi
tányságok igazgatásrendészeti és közrendvédelmi alosztályai 
rendszeresen ellenőrizzék és értékeljék a m ellékbüntetés végre
hajtásával kapcsolatos rendőri feladatokat.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

84. Jelen utasítás 1968. március 1-én lép hatályba. Egyidejűleg az 
1962. évi 0025. számú miniszterhelyettesi utasítás hatályát veszti.

85. Az utasítás hatálybalépése előtt jogerősen kiszabott mellékbün
tetések tekintetében továbbra is a 0025. sz. utasítás rendelkezései 
szerint kell eljárni.

86. Az utasítás megjelenésekor a járási, városi, városi-kerületi igaz
gatásrendészeti alosztályok készítsenek névjegyzéket a mellék- 
büntetésre ítélt külföldiekről és hontalanokról, és ezt nyilvántar
tásba vétel végett 1968. április 30-ig terjesszék fel a BM KEOKH- 
hoz. A BM II/II- 3. Osztály működjön együtt a BM KEOKH-al 
a m ellékbüntetésre ítélt külföldiek és hontalanok nyilvántartásba 

vételénél és ellenőrzésük megindításánál.
87. A BM II /II- 3. Osztály gondoskodjék a szükséges nyomtatványok 

elkészítéséről. A meglévő nyom tatványokat a jelen utasításban 
foglaltak szerint fel kell használni és a nyilvántartókönyv rova
tait ennek megfelelően át kell számozni.

88. Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a rendőrőrsöknél levő 
nyilvántartást irattárba kell tenni és a budapesti állandó lakás
sal rendelkező m ellékbüntetésre ítélt magyar állampolgárokat 
a területileg illetékes körzetmegbízottaknál kell nyilvántartásba 
venni.

Felhívom Vezető elvtársakat, hogy az utasítás végrehajtását tegyék
oktatás tárgyává és gondoskodjanak az ellenőrzésről.

KÖRÖSI GYÖRGY s. k.,
r. vezérő rnagy  

m in isz te rh e ly e tte s
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